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Notka o transkrypcji

W transkrypcji słów, pochodzących z języków perskiego, arabskiego, rosyjskie-
go i staro-cerkiewno-słowiańskiego, przyjęto uproszczony i ujednolicony zapis, 
uwzględniający fonetykę i gramatykę języka polskiego.

Do roku 1935 państwo szachów było nazywane Persją, jednak, ze względu 
na fakt, że początek modernizacji był równoznaczny z zainicjowaniem dysku-
sji elit nad zagadnieniami narodu i narodowości, w całej pracy konsekwentnie 
stosowana jest nazwa Iran, która ofi cjalnie została przyjęta za panowania Rezy 
Szacha Pahlawiego. Uwaga ta odnosi się również do sformułowania kultura irań-
ska versus kultura perska.

Wszystkie tłumaczenia cytatów z języków obcych, jeśli nie zaznaczono ina-
czej, pochodzą od Autorki niniejszej rozprawy.
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Wprowadzenie

Problematyka badawcza
Podjęty problem reakcji kultury na procesy modernizacji oraz namysł nad 
treścią refl eksji elit intelektualnych na temat postępu na obszarze Rosji i Iranu 
wyrasta z długoletnich zainteresowań badawczych autorki niniejszej rozprawy. 
Ukończone studia fi lologiczne w dziedzinie rusycystyki oraz iranistyki pozwala-
ją sięgnąć do tak cennego narzędzia badawczego, jakim jest język nosicieli danej 
kultury. Z kolei możliwość czytania i odkodowywania tekstów pozwala uzyskać 
wgląd – chociaż ograniczony ze względu na fakt, że badaczka stoi na zewnątrz 
obydwu badanych kultur, nie przynależąc do żadnej z nich – w obraz świata 
konstruowany za pomocą słów. 

Specyfi ka kultury rosyjskiej i irańskiej, a zwłaszcza jej autorefl eksja i autokre-
acja, są w dużym stopniu dziełem elit intelektualnych, które defi niowały, rede-
fi niowały i tworzyły paradygmaty kulturowe, odpowiadając na wyzwania swojej 
epoki. Prowadzone przez nas badania skutkują wnioskiem, że rozwój kultury 
nie może zostać opisany wyłącznie w kategoriach ciągu przyczyn i skutków; jest 
to raczej ciąg paradoksów przypominający walkę na śmierć i życie. Mając świa-
domość konieczności dążenia do maksymalnego obiektywizmu, zachowania 
dystansu do obiektu badań i racjonalizacji podejścia badawczego, zaznaczamy, 
że opis procesów kulturowych w niniejszej rozprawie będzie miał raczej cha-
rakter dramatyczny niż epicki, ponieważ tak właśnie wyglądają dzieje kultury 
w momencie, gdy dochodzi w niej do przełomowych wydarzeń.

Aktualność podjętych badań wyraża się w fakcie, iż postęp i modernizacja nadal 
stanowią jeden z ważniejszych aspektów dyskursu politycznego, społecznego 
i ekonomicznego współczesnych społeczeństw. W świadomości społecznej, 
artykułowanej przez elity, wiąże się on ze świadomością kryzysu. Doraźne usu-
wanie skutków nie przynosi spodziewanych efektów; problem zostaje wyelimi-
nowany z obszaru społecznego, a ujawnia się w sferze gospodarki lub w innym, 
ważnym sektorze życia społecznego. Wskutek efektu domina kryzys zatacza 
coraz szersze kręgi, uniemożliwiając wskazanie pierwotnej przyczyny braku 
równowagi w strukturze społeczno-politycznej i znalezienie skutecznego re-
medium. Sięgnięcie do sfery kultury i początków dysonansu w dziedzinie pojęć 
i ich treści znacznie ułatwi zrozumienie istoty zmian określanych wspólnym 
mianem modernizacji i postępu.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej12

Rosja, od czasów rozpadu Związku Radzieckiego, stała się państwem, któ-
re pomimo kryzysu tożsamości1 zmierza konsekwentnie w kierunku demokra-
tyzacji oraz stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Niemniej jednak, jak 
sygnalizuje kulturoznawca Igor Kondakow, pozostaje ona we władzy matrycy 
binarnej2, którą charakteryzuje tendencja do unikania stopniowej ewolucji na 
rzecz gwałtownych skoków rozwojowych. Rozwój pojęcia wolności i demokracji, 
jaki dokonuje się od wieku XIX, pozwala jednak żywić nadzieję, że Rosja stanie 
się krajem zrozumiałym dla Zachodu, a słowa Tiutczewa3, mówiące o koniecz-
ności wiary w Rosję, gdyż nie da się jej zmierzyć powszechnie przyjętą miarą 
i pojąć rozumem, będą odzwierciedleniem zaledwie cząstki prawdy o niej.

Iran, z kolei, jest jednym z najciekawszych krajów na Bliskim Wschodzie 
pod względem bogactwa kulturowego oraz procesów politycznych rozgrywa-
jących się w ramach państwa teokratycznego, z bardzo silną tendencją do tota-
litaryzmu. Współpraca gospodarcza Iranu i Rosji, a także dialog religijny: islam 
– prawosławie pozwalają żywić nadzieje na złagodzenie politycznego kursu Is-
lamskiej Republiki Iranu (IRI), ale też budzą obawy przed nieprzewidywalnoś-
cią reakcji przywódców religijnych na procesy, które postrzegają oni jako zagro-
żenia dla własnej wizji świata. Prześledzenie transformacji kultury w reakcji na 
modernizację w przypadku Iranu stwarza realną szansę na zrozumienie sposo-
bu wartościowania rzeczywistości przez irańskie elity społeczne, a tym samym 
stworzenie przestrzeni do dialogu; przestrzeni, w której cywilizacje mogą się 
spotykać, a nie wyłącznie zderzać4.

Głównym celem badań jest wykazanie podobieństw i różnic w reagowaniu 
na zmiany o charakterze modernizacyjnym i sekularyzacyjnym modelu kultu-
rowego o dominującym paradygmacie binarnym, który to model reprezentuje 
zarówno Iran, jak i Rosja. Porównanie kultury irańskiej i rosyjskiej poprzez 
skonstruowanie modelu i wyróżnienie kluczowych momentów w jego rozwoju 
pozwoli prognozować na temat dalszego rozwoju kultury irańskiej poprzez jej 
analogię z rosyjską oraz dokonać oceny znaczenia wzajemnych wpływów Rosja 
– Iran na ochronę tożsamości kulturowej każdego z badanych krajów. W konse-
kwencji zderzenia z obcą kulturą elity intelektualne, duchowne, polityczne po-
dejmują próby konceptualizacji pojęcia postęp oraz aktywnie poszukują narzędzi 
realizacji postulatów modernizacji i rozwoju w praktyce.

1  Obszerne omówienie problematyki tożsamości współczesnej Rosji na tle kontekstu międzyna-
rodowego zawiera publikacja S. Bielenia, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

2  И. Кондаков (red.), Современные трансформации российской культуры, Москва 2005, s. 222; cechy 
wyróżniające modelu binarnego kultury por. J. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł. B. Żyłko, Warszawa 
1999, s. 23.

3  Ф.И. Тютчев, Лирика: в 2 т., Москва 1966, t. 1, s. 210.
4  Por. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warsza-

wa 2003; B.R. Barber, Dżihad contra McŚwiat, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1997.
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Wyróżniliśmy następujące zadania badawcze dotyczące zarówno kultury ro-
syjskiej, jak i irańskiej:

– Skonstruowanie dynamicznego modelu kultury, poczynając od ustalenia 
jej stanu wyjściowego w momencie zderzenia z Zachodem do momentu 
zamknięcia się w reakcji na przeciążenie informacyjne.

– Wyróżnienie poszczególnych epok w rozwoju tejże kultury na podstawie 
znaczących wydarzeń historycznych oraz poprzez wyróżnienie determi-
nanty kulturowej.

– Wskazanie jednostek i/lub grup kulturotwórczych z uwzględnieniem ich 
najważniejszych tekstów.

– Zbadanie sfery znaków i symboli, których manifestacją są konkretne sło-
wa, oraz ich semantyka, zwłaszcza w odniesieniu do takich kwestii, jak: 
modernizacja, postęp, oświecenie, wolność, prawo, władza, państwo, naród, lud.

– Wskazanie na kwestie sporne znajdujące wyraz w dyskusjach z ideowymi 
oponentami, co pozwoli na dosyć precyzyjne określenie granic w kultu-
rze traktowanej jako semiosfera.

Zagadnienie modernizacji i sekularyzacji wiązało się z problemem przekładu 
kultur, przenoszenia znaków i związanych z nimi treści z jednej kultury do innej. 
Każda epoka historyczna rodziła elitę, której zadaniem było dokonanie owego 
przekładu. Wyodrębnienie epok historycznych pociąga za sobą wybór myśli-
cieli reprezentatywnych dla różnych nurtów/aspektów kultury w danej epoce. 
Z kolei analiza treści pisanych przez nich tekstów zakłada poszukiwanie poglą-
dów, idei odzwierciedlających reakcję na przemiany. Każda epoka wypracowała 
swoją semantykę modernizacji, czerpiąc z dorobku poprzedniej epoki oraz to-
cząc dyskusję z ideowymi przeciwnikami. Badanie kontekstów epoki pozwala 
wskazać powody, dla których jedne koncepcje i narzędzia modernizacji miały 
większą siłę przebicia niż inne. Równie ważnym aspektem badań jest poszuki-
wanie tendencji zmarginalizowanych oraz postawienie pytania o przyczyny ich 
marginalizacji.

W dotychczasowych badaniach nad Rosją i Iranem nie została podjęta próba 
przeprowadzenia porównawczej analizy kultury obydwu krajów w perspekty-
wie jej reakcji na modernizację na poziomie idei fundamentalnych dla ochro-
ny tożsamości kultury. Istnieją opracowania cząstkowe uwzględniające aspekt 
historyczny, polityczny, literacki, językowy stosunków rosyjsko-irańskich. Za-
proponowane przez nas ujęcie badawcze stwarza z jednej strony możliwość 
sięgnięcia do źródeł problemów trapiących współczesne cywilizacje, z dru-
giej natomiast daje możliwości praktycznego zastosowania rezultatów badań 
w toku dialogu Wschodu z Zachodem. Znajomość języków obydwu kultur daje 
nam możliwość pracy na tekstach źródłowych stanowiących skarbnicę pamięci 
kultury oraz rezerwuar żywotnych kodów oczekujących na dogodny moment 
do aktywizacji. Sięgamy po język jako system modelujący, a więc służący po-
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znaniu i kształtowaniu rzeczywistości, by wykazać, iż wydarzenia zachodzące 
w przestrzeni społeczno-politycznej da się przewidzieć i zrozumieć poprzez 
odwołanie do kultury jako zbioru obrazów świata zakodowanych w semantyce 
używanych pojęć.

Bazę materiałową stanowią przede wszystkim teksty źródłowe w języku ro-
syjskim, staro-cerkiewno-słowiańskim i perskim. Ze względu na ogromną ilość 
i różnorodność materiału badawczego stanęliśmy przed koniecznością selek-
cji tekstów i wyboru najbardziej reprezentatywnych z nich. Kierowaliśmy się 
kryterium popularności tekstu w danym okresie, biorąc pod uwagę dyskusje 
i odzew, jakie budził wśród sobie współczesnych, a także jego wpływ na rozwój 
ideowy kolejnych pokoleń elit społecznych. Wybrane teksty zostały zakwalifi -
kowane do jednej z trzech grup: akty normatywno-prawne, publicystyka, lite-
ratura piękna i poezja. W przypadku pierwszej grupy będziemy oceniać treść 
tekstu oraz wprowadzenie w życie zawartych w nim postulatów, a także stopień 
modelowania przezeń rzeczywistości. Pisma publicystyczne odgrywają w na-
szych badaniach centralną rolę, gdyż właśnie na ich łamach odbywała się dysku-
sja nad treścią symboli. Najwięcej wątpliwości, ze względu na swoją specyfi kę, 
budziły teksty literackie i poetyckie: z zasady nie mają one funkcji modelującej, 
to znaczy głównym celem autora nie jest przekształcenie rzeczywistości, a ra-
czej jej odzwierciedlenie, w wielu przypadkach autoekspresja i autotranscen-
dencja. Ogrom materiału badawczego i stosunkowo niewielkie, w porównaniu 
do innych tekstów, świadome wykorzystanie ich do modelowania rzeczywisto-
ści skłoniło nas do odrzucenia tekstów literatury pięknej jako materiału ba-
dawczego, z wyjątkiem sytuacji, gdy intencjonalnie zostały one wykorzystywane 
w funkcji służebnej – jak miało to miejsce w przypadku dekabryzmu, „szko-
ły naturalnej” Wissariona Bielińskiego, powieści Mikołaja Czernyszewskiego 
w Rosji czy twórców okresu maszrute w Iranie. W uzasadnionych przypadkach 
będziemy również przywoływać przykłady z literatury pięknej czy poezji jako 
egzemplifi kację opisywanych wydarzeń lub dowód zmian, które dokonywały 
się w świadomości twórców, a stanowiły odzwierciedlenie współczesnej im sy-
tuacji społeczno-politycznej. Warto przy tym podkreślić, że literatura piękna 
w Rosji, ze względu na istnienie cenzury, odgrywała dużo większą rolę jako śro-
dek wyrazu treści społecznych i politycznych niż w Iranie. Tę funkcję rosyjskiej 
literatury pięknej podkreślił Aleksander Hercen: „Dla narodu, pozbawionego 
wolności, literatura jest jedyną trybuną, z wysokości której zmusza on (innych – 
M.A.) do usłyszenia krzyku swojego oburzenia i swojego sumienia”5. Podobną 
funkcję w rosyjskim dyskursie nad aktualnymi problemami spełniała fi lozofi a; 
idee fi lozofi czne, zapożyczane z Europy, stawały się narzędziami do konceptu-
alizacji i rozwiązywania problemów społeczno-politycznych.

5  Cyt. za: И. Кондаков, Культура России, Москва 1999, s. 203.
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W Iranie funkcję narzędzi w walce społeczno-politycznej pełniła publicysty-
ka i publiczne zgromadzenia na bazarze, w meczecie, miejscach bastu. Filozofi a 
muzułmańska, poezja sufi cka oraz literatura piękna skupiały się na rozważa-
niach o istocie kosmosu, przeznaczeniu człowieka, sensie jego egzystencji; ist-
niały na marginesie walki o przekształcenie semiosfery.

Obiektem badań są wyróżnione kluczowe pojęcia oraz ich semantyka. 
Przedmiotem badań stały się pytania dotyczące warunków absorbowania lub 
odrzucenia nowej semantyki pojęć już istniejących w kulturze oraz całkowicie 
nowych, ich asymilacji i wpasowania w istniejący obraz świata. Ważne pytania 
zostały sformułowane również w odniesieniu do elit intelektualnych, duchow-
nych, politycznych oraz posiadanych przez nie narzędzi rozpowszechniania 
własnych systemów modelujących. Odpowiedzi składają się na obraz reagowa-
nia kultury na przemiany w kierunku modernizacji i sekularyzacji.

W niniejszej rozprawie habilitacyjnej bogaty materiał empiryczny zostanie 
uwzględniony w niewielkim zakresie na rzecz wyeksponowania immanentnych 
idei danej kultury: szeregu paradygmatów wchodzących w skład jednego, nad-
rzędnego wzoru, cech typologicznych oraz prawidłowości rządzących proce-
sem jej ewolucji. Zakładamy, że w ten sposób uda się uchwycić swoistość danej 
kultury i określić jej miejsce na tle innych, branych pod uwagę w rozprawie, kul-
tur. Zasadniczo, ze względu na fakt, że celem jest analiza porównawcza procesu 
transformacji modeli binarnych: rosyjskiego i irańskiego, wspomniane modele 
będą dla siebie nawzajem punktem odniesienia. Niemniej jednak musimy brać 
pod uwagę również wpływy krajów sąsiednich, skąd czerpane były wzory. Dla 
Rosji od czasów Piotra I to Europa Zachodnia; początkowo Polska, a od wieku 
XVIII Niemcy, Anglia i Francja. Dla dziewiętnastowiecznego Iranu to Euro-
pa Zachodnia, Rosja, a także Turcja i Indie, będące wówczas kolonią Wielkiej 
Brytanii.

W odniesieniu do Iranu pojawiają się dwa istotne pytania: skąd szedł impuls 
do modernizacji (inaczej, co było jej bezpośrednią przyczyną) oraz skąd czer-
pano wzory – z Europy Zachodniej czy z modernizującej się Turcji; a wów-
czas należy postawić pytanie – skąd czerpała Turcja? Czy była to konfronta-
cja z Rosją i Wielką Brytanią? Który kraj był „rzucającym wyzwanie”? Wydaje 
się, iż odpowiedź na postawione pytanie przynosi tematyka tekstów literackich 
oraz publicystycznych, które wówczas zaczęły powstawać. Z ich kart odczy-
tujemy historię wyzwań, a także zwycięstw i zmarnowanych szans. Analiza ty-
tułów oraz treści tekstów pozwoli wyodrębnić problemy, które przyciągnęły 
największą uwagę wybitnych umysłów tamtych czasów w obydwu kulturach 
oraz przyniesie odpowiedź na pytanie o interpretację słów kluczowych dla na-
szych rozważań o powstawaniu modernizacyjnego projektu kultury wskutek 
konfrontacji kultur.
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Jak sygnalizowano powyżej, za ogólny schemat badawczy posłuży nam 
semiotyczna teoria kultury mająca swe korzenie w pracach szkoły tartusko-
-moskiewskiej. W uzasadnionych przypadkach zostanie ona uzupełniona o ele-
menty analizy strukturalno-funkcjonalnej oraz hermeneutyki. Ze względu na 
interdyscyplinarny charakter badań sięgamy również do elementów historii idei, 
fi lologii, antropologii kultury oraz fi lozofi i kultury.

Badany okres obejmuje lata 1800–1917 w przypadku Rosji oraz 1850–1979 
w odniesieniu do Iranu. Zaproponowane okresy obejmują główne etapy peł-
nego cyklu reakcji kultury na wyzwanie zewnętrzne, począwszy od „ustalenia 
warunków konfrontacji” poprzez „wzrost ku samookreśleniu”, „dezintegrację 
kultury” i „zamknięcie się systemu kultury” na obce wpływy6. Rozbieżność wy-
nika z faktu, że proces modernizacji w Rosji rozpoczął się o całe stulecie wcześ-
niej niż w Iranie, a więc i przemiany w obszarze kultury: przenikanie znaków 
spoza systemu, wytworzenie się wyraźnej granicy Rosja–Zachód, kształtowanie 
się subsemiosfer oraz zmiana dynamiki centrum–peryferie, w państwie carów za-
częły się dużo wcześniej niż w Iranie. W momencie gdy irańskie elity ustala-
ły warunki konfrontacji z obcą kulturą i rozpoznawały główne wyzwania na 
przełomie wieków XIX i XX, Rosja zbliżała się ku rewolucji październikowej, 
która miała przynieść zagładę znanego świata kultury szlacheckiej i zamknięcie 
się systemu. Rozbieżność chronologiczna stwarza konieczność uwzględnienia 
odmiennego kontekstu historycznego, co stanowi duże utrudnienie w ocenie 
reakcji modelu, na konkretnym etapie rozwoju, na zmiany modernizacyjne. Na-
szym zadaniem jest wyodrębnienie faz reakcji każdej z kultur na przemiany za-
początkowane zderzeniem z obcymi dla niej elementami oraz zestawienie tych 
etapów. Zdajemy sobie sprawę z trudności wynikających z odmiennego kon-
tekstu historycznego w przypadku każdej z badanych faz. Świadomie podej-
mujemy to ryzyko, spodziewając się, że bogactwo faktów pozwoli na bardziej 
wnikliwą analizę zasad rządzących rozwojem modelu kulturowego i wykazanie, 
że determinizm matrycy kulturowej ma większe znaczenie niż zewnętrzne wo-
bec kultury czynniki natury historycznej i politycznej.

Daty zamykające badany okres ustalono na podstawie tezy, że rewolucja paź-
dziernikowa (1917) i rewolucja islamska (1979) były swoistą odpowiedzią na 
konfrontację z obcą kulturą – system kulturowy został zamknięty na wpływy 
zewnętrzne, treści, które stały w sprzeczności z totalną wizją człowieka/świa-
ta/władzy itp., zostały skazane na niebyt poprzez wymordowanie ich nosicieli, 
zmuszenie do emigracji lub odebranie prawa głosu. W obydwu przypadkach 
nowa koncepcja kultury została wyrażona poprzez „rewolucję kulturalną”.

6  Terminologia oraz główne fazy pełnego cyklu wyzwań i odpowiedzi od pierwszego zderzenia 
z obcą kulturą identyfi kujemy w ślad za: A. Toynbee, Studium historii, skrót dokonany przez D.C. Somer-
vella, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 2000.
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Jedną z najważniejszych różnic między kulturą Rosji i Iranu jest rola, jaką 
odgrywała elita duchowna w czasie trwania procesu przemian modernizacyj-
nych. W Rosji duchowieństwo straciło bardzo wcześnie swoje wpływy; częś-
ciowo z powodu upadku Bizancjum i związanego z tym faktem braku źródła, 
z którego mogłoby na bieżąco czerpać wzorce. Istniejące na Rusi symbole nie 
ewoluowały, z biegiem czasu ulegały petryfi kacji i religia stopniowo przestała 
odgrywać rolę narzędzia organizującego przestrzeń państwową. Częściowo, na-
tomiast, utrata centralnej funkcji w kształtowaniu władzy państwowej wynikała 
z dążeń i osobowości władców, początkowo Iwana IV Groźnego, który przy-
gotował grunt dla swojego wielkiego następcy, Piotra I, a następnie samego 
Piotra. Carowie pozbawili prawosławne duchowieństwo majątków kościelnych, 
uzależniając je od państwa. Utworzenie przez Piotra I Świątobliwego Synodu 
wieńczyło proces podporządkowania hierarchii cerkiewnej władzy świeckiej.

W Iranie sytuacja była odmienna. Szyickie duchowieństwo brało aktywny 
udział w życiu prawie każdej warstwy i grupy społecznej (z wyjątkiem obcych 
wyznań: chrześcijan, żydów, zaratusztrian itp.), a pozycja zdobyta przezeń 
w XVI wieku ulegała stopniowemu umocnieniu. Ulemowie posiadali liczne 
źródła dochodów, niezależne od szacha, co dawało im dużą swobodę dzia-
łań, inaczej niż w przypadku rosyjskich klasztorów. Szyickie duchowieństwo 
w Iranie odgrywało rolę analogiczną do tej, która w Rosji przypadła inteligencji. 
Polegała ona na tworzeniu przeciwwagi dla działań ofi cjalnej władzy i toczeniu 
nieustannej walki o wpływy społeczne (określane jako działanie na rzecz po-
wszechnego dobra, walka o sprawiedliwość społeczną, występowanie w obro-
nie słabych i uciśnionych) od momentu, gdy w kulturze pojawiła się koncepcja 
narodu w jego nowożytnym ujęciu. Irańska inteligencja, z kolei, miała dużo 
mniejsze możliwości działania niż rosyjska i musiała liczyć się z opinią szyickie-
go duchowieństwa. Wstępnie można założyć, że właśnie silna pozycja ulemów 
sprawiła, iż inteligenckie koncepcje prawa i narodu, tworzone w duchu świe-
ckim, zawierały liczne odwołania do islamu. W wielu przypadkach było to po-
sunięcie wyłącznie taktyczne, jednak pociągało za sobą konsekwencje w postaci 
zafałszowania znaczeń nowych słów.

Kolejną istotną różnicą między Rosją a Iranem, już w samym momencie 
zderzenia z modernizacją, była międzynarodowa pozycja kraju oraz status wła-
dzy państwowej. Tendencja do ich umacniania w przypadku Rosji i osłabiania 
w przypadku Iranu trwała przez cały badany przez nas cykl, aż do rewolucji. 
W wieku XVIII, gdy Piotr I powziął ambitny zamiar wprowadzenia Rosji na 
arenę krajów europejskich i aktywne włączenie się w politykę kontynentu, prze-
prowadził reformy, które pozwoliły mu stworzyć potężną armię i uczynić nad-
rzędny cel imperium: ekspansję, jak najbardziej realnym. Na początku wieku 
XIX Aleksander I stał się jednym z sygnatariuszy Świętego Przymierza, a Rosja 
zyskała miano „żandarma Europy”. Rodząca się inteligencja, która pragnęła 
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postrzegać siebie jako wyzwoliciela wielu krajów spod panowania Napoleona, 
nie miała w tym okresie żadnego wpływu na politykę państwa. Wiek XIX to 
ekspansja imperium na południe – zaplanowana już przez Piotra I, a wpro-
wadzona w czyn przez Aleksandra I i jego następcę, Mikołaja I. Iran, nato-
miast, od początku wieku XIX był krajem podbitym, nieformalną kolonią Rosji 
i Wielkiej Brytanii, szarpanym dodatkowo przez międzyplemienne walki we-
wnętrzne; wielość obcych wpływów sprzyjała intrygowaniu, zawiązywaniu ko-
alicji i sojuszy. Sytuację tę skwapliwie wykorzystywało szyickie duchowieństwo 
do umocnienia swojej pozycji, marginalizując wpływy rodzącej się inteligencji 
i stając się groźną konkurencją dla ofi cjalnej władzy.

Zauważamy zatem następującą tendencję: osłabienie duchowieństwa sprzy-
jało umocnieniu władzy państwowej i vice versa. Co więcej, w momencie wzmoc-
nienia pozycji monarchy, tak jak miało to miejsce w przypadku Iwana Groź-
nego i Piotra I, następowało przeniesienie symboli ze sfery religijnej do sfery 
świeckiej, na władcę, który zajmował się działalnością praktyczną, a nie dąże-
niem do realizacji zbawczej misji, i stopniowa ich sekularyzacja. Był to ten mo-
ment, gdy energia religijna została przekierowana na cele świeckie7 i proces ten 
stopniowo się nasilał, aż do drugiej połowy XIX wieku, gdy Rosja, realizując cel 
czysto polityczny, ruszyła na Bizancjum pod hasłem odzyskania prawosławnej 
stolicy i realizacji misji wobec wszystkich narodów prawosławnych, niezależnie 
od ich przynależności państwowej.

W Iranie zachodził proces odwrotny: brak religijnej legitymizacji dla kad-
żarskich władców powodował, że duchowni zaczęli sięgać po władzę politycz-
ną, argumentując, że są oni naturalnymi przywódcami narodu, spadkobiercami 
wiedzy przekazanej przez Allaha Mohammadowi i jego prorokom. Koronnym 
argumentem był fakt nierealizowania przez szachów zbawczej misji, jaką jest 
ochrona islamu i tworzenie sprawiedliwego społeczeństwa, by mógł nadejść 
Mahdi.

Kulturę Rosji i Iranu, w momencie zetknięcia się z modernizacją, łączyło po-
dobieństwo typologiczne. Średniowieczne teksty rosyjskie oraz średniowiecz-
ne teksty persko-arabskie koncentrowały się na źródłach pochodzenia kultury 
i podkreślały jej zależność od korzeni religijnych. W obydwu przypadkach czas 
postrzegano jako cykliczny, odmierzany przez święta religijne, obrzędy związa-
ne z porami roku. Dla światopoglądu średniowiecznego charakterystyczne było 
oczekiwanie na koniec świata; kres dziejów, który w istocie miał być powrotem 
do źródła, stanu pierwotnego porządku i harmonii.

Podobieństwo kultury Iranu i Rosji wyrażało się również w zdecydowanym 
podziale przestrzeni na „swoją” i „obcą” – wobec tej drugiej należało być mak-
symalnie ostrożnym. Podział ów był wyraźnie widoczny w sferze prawosławnej 

7  И. Кондаков, Культура России, s. 163.
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obszcziny i muzułmańskiej ummy, natomiast nie stał się elementem dominującym 
w obszarze państwa. W Rosji, za Piotra I, oraz w Iranie, zwłaszcza za rządów 
Pahlawich, silne było dążenie do europeizacji, a w związku z tym – również 
identyfi kacja z kulturą europejską na poziomie znaków i symboli. W sposób 
nieuchronny musiało to zaowocować tragicznym pęknięciem wewnątrz kul-
tury; jej rozpadem na dynamiczne, europeizujące się centrum i ulegające coraz 
większej stagnacji tradycjonalistyczne peryferia.

W stosunku do sfery symboli i znaków również zauważamy znaczące po-
dobieństwa: obydwie kultury w momencie rozpoczęcia procesu modernizacji 
kładły nacisk na treść, kosztem wyrażenia, nadając większe znaczenie prawdzie 
już objawionej, istniejącej, niż jej poszukiwaniu. Z takim podejściem wiązał 
się również specyfi czny stosunek do tekstów. Wagę nadawano już istniejącemu 
tekstowi lub zbiorowi tekstów, najczęściej religijnych. W tej perspektywie śred-
niowieczną kulturę rosyjską i irańską można odczytać jako opozycyjne wobec 
kultur, które powstały na zachodzie Europy wskutek rewolucji przemysłowej. 
Jurij Łotman przedstawił owo napięcie jako przeciwstawienie kultury tekstualnej 
(zorientowanej na tekst) i funkcjonalnej (zorientowanej na skutek). Pierwsze są 
stabilne, ponieważ zachowują trwałą hierarchię tekstów pozostawionych przez 
przodków, a zawarty w przekazie głęboki sens dostępny jest jedynie wtajem-
niczonym. Ten typ kultury pojmuje siebie jako strażniczkę tradycji8. W Iranie 
do takich tekstów zaliczymy Koran i hadisy, a także zrytualizowaną opowieść-
-misterium o śmierci Alego i jego wyznawców w bitwie pod Kerbelą. W Rosji 
to przede wszystkim teksty cerkiewne, w tym Ewangelia. Kultura tekstualna sta-
nowi przeciwieństwo kultury funkcjonalnej, która „redukuje tekst do jego znacze-
nia dosłownego, a samą siebie postrzega jako powstałą od »zera« i gromadzącą 
stopniowo momenty »prawdy«, jest to kultura zorientowana na przyszłość, ma-
jąca dopiero osiągnąć swoją pełnię”9. 

Obydwie kultury, rosyjska i irańska, u progu przemian modernizacyjnych re-
prezentowały typ semantyczny, który stopniowo ewoluował w zetknięciu z ty-
pem syntaktycznym. Konstatacja tego faktu jest niezwykle istotna w kontekście 
sposobów kodowania i dekodowania informacji. Wynika z niej, iż te jednostki 
lub grupy społeczne, które przyswoiły sobie kod syntaktyczny na tle domi-
nującego w kulturze semantycznego, musiały spotkać się z niezrozumieniem 
ogromnej większości społeczeństwa posługującego się typowym dla własnej 
kultury kodem semantycznym. Przytaczając krótką charakterystykę wspomnia-
nych kodów10, zauważamy, że semantyczny typ modelowania rzeczywistości 
jest ahistoryczny i atemporalny; nie ma w nim liniowego postrzegania czasu. 

8  K. Rosner, Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą, Kraków 1981, s. 210.
9  Tamże, s. 210.
10  Charakterystyka kodów patrz Ю.М. Лотман, Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих 

миров. Статьи. Исследования. Заметки, Санкт-Петербург 2000, s. 401–402.
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Opiera się w dużej mierze na reprezentacji symbolicznej; można powiedzieć, 
że kultura „myśli” obrazami. Wszystkie znaki odczytywane są jako realizacje 
jednego, głębokiego sensu – prawdy Bożej, dlatego też nie pojawia się pytanie 
o wzajemną relację znaków. Pojmowanie treści zmienia się w zależności od 
stopnia zagłębienia się w znak – ikonę lub Koran; nie tworzą się nowe znacze-
nia, można jedynie zagłębić się w sens. Wyrażenie jest materialne (staroruska 
ikona, Koran), natomiast treść – idealna. Z kolei podstawową cechą syntak-
tycznego typu organizacji kodu kulturowego było włączenie kultury w rozwój 
linearny11. W kodzie syntaktycznym „Symboliczne znaczenie zjawisk i zdarzeń 
zostaje odrzucone: świat żyje nie w stosunku dwóch rzędów (istoty i wyraże-
nia), a w jakimś jednym: cerkiewnym albo państwowym”12. Nacisk zostaje położony 
na działania praktyczne i racjonalizację rzeczywistości. Na tym etapie reorga-
nizacji typu kultury najczęściej pojawia się ostra krytyka duchowieństwa oskar-
żanego o ignorancję, fałszowanie prawdy, trzymanie ludu w nieświadomości. 
O znaczeniu symbolu czy znaku decyduje nie zależność miedzy treścią a wy-
rażeniem, lecz pozycja znaku w hierarchii znaków. W kulturze Iranu zależność 
między semantycznym a syntaktycznym sposobem kodowania kultury można było 
zaobserwować na przykładzie hierarchii szyickich duchownych przeciwstawio-
nej hierarchii urzędników państwowych. Ta pierwsza, która nota bene nigdy nie 
przybrała charakteru ofi cjalnego, wiązała się ściśle ze zdolnością ulema do za-
głębienia się w treść tekstów religijnych i akceptacją poziomu jego wtajem-
niczenia przez elitę duchowną; inaczej niż w przypadku hierarchii dworskich 
urzędników, gdzie tytuł nadany przez szacha określał przydatność i znaczenie 
urzędnika na tle innych osób służących państwu.

Zderzenie kultury Rosji i Iranu z Zachodem było równoznaczne z zapocząt-
kowaniem procesu kształtowania się narodu w nowoczesnym rozumieniu tego 
zjawiska. Próba określenia wspólnej płaszczyzny dyskusji dla myślicieli danej 
epoki i dla całego okresu badawczego prowadzi nas ku wnioskowi, że był nią 
problem narodu. Owa wspólna płaszczyzna stanowiła główny wektor przemian 
kultury i determinowała charakter argumentacji dyskutujących.

W ramach kulturowych projektów będących „modelami idealnych rzeczy-
wistości” mieściły się różne koncepcje i poglądy, jednak wszystkie one nosiły 
na sobie silne piętno swojej epoki; stanowiły odbicie wyzwań, jakie kontekst 
historyczny oraz społeczno-polityczny niósł dla elit.

A zatem w większości badanych przez nas okresów historycznych i etapów 
ewolucji kultury elementem organizującym całość rozważań, zachodzących 
w semiosferze wskutek procesów modernizacji i sekularyzacji, będzie naród 
jako idea, symbol oraz związane z nim treści. Wybór transformacji semantyki 

11  Ю.М. Лотман, Семиосфера. Культура и взрыв..., s. 410.
12  Tamże, s. 407.
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słowa naród (ros. народ/нация; pers. mellat/halq-e iran) jest uzasadniony z tego 
względu, iż zderzenie się Rosji i Iranu z zachodnimi prądami intelektualnymi 
wymusiło, w pierwszym rzędzie, refl eksję nad typem relacji między jednostką 
a państwem oraz między społeczeństwem a państwem. Rodzące się nurty libe-
ralne, reprezentowane w Rosji przez dekabrystów, a w Iranie przez Malkom-
-chana i jego następców, znalazły się w opozycji do ofi cjalnej koncepcji narodu 
utożsamianego z panującym i jego wizją państwa. Badanie tej niezwykle ważnej, 
a jednocześnie wielowymiarowej i nieustannie ewoluującej na przestrzeni dzie-
jów, kwestii wymaga wstępnego ustalenia pojęć, których będziemy używać do 
opisu narodu w ramach przyjętej metody badawczej. W konsekwencji naszym 
celem jest przeprowadzenie analizy struktury semiosfery narodu oraz symbo-
licznych sposobów reprezentacji tej idei w każdym z badanych okresów w uję-
ciu wszystkich formacji intelektualnych biorących udział w dyskursie.

Każdy naród13 łączy wspólna przestrzeń symboliczna. W momencie, gdy 
zapoczątkowany zostaje proces kształtowania się nowoczesnego pojmowania 
narodu, będący konsekwencją transformacji sfery symbolicznej członków ja-
kiejś wspólnoty (muzułmańskiej ummy czy prawosławnej obszcziny), mamy do 
czynienia z rozpadem więzi wspólnotowych, co stanowi zagrożenie na pozio-
mie tożsamości jednostkowej i grupowej. Destrukcja znanej symboliki powo-
duje zagubienie człowieka w świecie, rozpad znanego obrazu świata. Dobitnie 
wyraził ten fakt Fiodor Dostojewski: „Gdy bogi stają się wspólne, wówczas 
umierają i bogi i wiara w nie, razem z narodami. Im silniejszy jest naród, tym 
bardziej odrębny jest Bóg”14. Pisarz podkreślił tym samym religijny charakter 
narodu rosyjskiego opartego na więziach wspólnotowych. Dynamika ummy po-
siada takie same cechy charakterystyczne, dlatego też rezygnacja z religii jako 
podstawy stosunków społecznych oznaczałaby kres narodu, rozumianego jako 
wspólnota religijna.

Naród, jako idea, jest związany też z istnieniem państwa i zależny od ewo-
lucji tradycyjnego pojmowania zadań władcy i funkcji władzy. Z tego względu 
stworzenie więzi prawnych między obywatelem a władzą było głównym celem 
tej części elity intelektualnej, która jako pierwsza próbowała zaszczepić elemen-
ty zachodnioeuropejskiej świadomości prawnej w swoim społeczeństwie. A za-

13  Problem narodu i narodowości to kwestie niezwykle złożone, poczynając od defi nicji, poprzez 
różne teorie kształtowania się i rozwoju nowoczesnych narodów. W niniejszej pracy odniesiemy się do 
tego zagadnienia w dalszej części rozważań, przy okazji analizy tekstów źródłowych myślicieli rosyj-
skich i irańskich, którzy podejmowali próby konceptualizacji narodu; wówczas wskażemy również na 
źródła ich inspiracji ideowej. Pierwsza koncepcja narodu została stworzona przez Johanna Herdera. 
Zob. J. Herder, Myśli o fi lozofi i dziejów, przełożył, przypisami i wstępem opatrzył Z. Skuza, Warszawa 
2000.

14  F. Dostojewski, Biesy, przeł. T. Zagórski, Warszawa 1977, s. 246. Por. także A. Raźny, Antropolo-
giczny wymiar teologii narodu w twórczości Fiodora Dostojewskiego, „Prace Komisji Kultury Słowian Wschod-
nich PAU”, t. VIII: Obraz człowieka w kulturach słowiańskich, L. Suchanek (red.), Kraków 2012, s. 51–67.
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tem przekształcenie semiosfery narodu będzie ewoluowało od patriarchalnych, 
nieformalnych więzi z panującym jako źródłem i celem arbitralnie ustanawia-
nych praw na fundamencie religii, w kierunku stworzenia przejrzystego zbioru 
praw i obowiązków wszystkich obywateli danego państwa, opartych na zasa-
dzie równości.

Ze względu na fakt, że niniejsza rozprawa obejmuje szerokie spektrum 
problemów na przestrzeni stosunkowo długiego czasu, nieodzowne jest wska-
zanie kilku kluczowych zagadnień, które, stanowiąc oś organizacyjną rozważań, 
pozwolą jednocześnie zachować spójność tekstu. Można je wyrazić poprzez 
następujące pytania: Czy reakcja kultur: rosyjskiej i irańskiej na procesy modernizacji 
była podobna czy odmienna? Dlaczego? Z postawionych w ten sposób pytań wynika 
kolejne, dodatkowe: W jakim stopniu owe odmienność/podobieństwo zostały uwarunko-
wane specyfi ką kulturowo-historyczną badanych obszarów, a w jakim – sposobem koncep-
tualizacji modernizacji i postępu oraz pojmowania istoty owych zjawisk przez elity obydwu 
krajów?

Formułowane przez nas hipotezy niniejszej rozprawy brzmią nastę-
pująco: modele kultury rosyjskiej i irańskiej wykazują podobieństwa 
typologiczne; reakcja obydwu kultur na zderzenie z modernizacją jest 
determinowana przez wewnętrzne mechanizmy rozwoju i ochrony toż-
samości kulturowej w dużo większym stopniu niż przez czynniki ze-
wnętrzne.

Rozprawa składa się z czterech zasadniczych części. Poprzedza je Wprowa-
dzenie, w którym precyzujemy cele, założenia oraz metodologię badań, a tak-
że przedstawiamy możliwości teoretyzacji pojęć postępu i modernizacji. Całość 
rozprawy wieńczy Zakończenie, w którym zawieramy podsumowanie przepro-
wadzonych badań oraz wskazujemy na perspektywy badawcze wyłaniające się 
w rezultacie przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków.

Część pierwsza zawiera dwa rozdziały, podzielone na podrozdziały. Omawia-
my w niej powiązane z sobą zagadnienia kultury i języka. Słowa kultura i język 
należą do tej grupy pojęć, które są „zrozumiałe same przez się”, dlatego posłu-
giwanie się nimi w roli narzędzia badawczego wymaga sięgnięcia do konkret-
nych defi nicji. Ich wybór został podyktowany celem badawczym, jakim jest do-
ciekanie przyczyn zmian w obszarze idei oraz poszukiwanie zależności między 
sferą idei a życiem społecznym15. Koncepcja kultury jako semiosfery pociąga 
za sobą potrzebę wyróżnienia kluczowych jej elementów, ich wzajemnych za-

15  Igor Kondakow wskazał na dwie wzajemnie warunkujące się sfery: kulturową, którą pojmował 
jako „cały obszar znaczeń i wartości społeczeństwa”, oraz społeczną, defi niowaną przez niego jako 
„przestrzeń praktycznych działań, nakierowanych na osiągnięcie rezultatów, widocznych na poziomie 
materialnym, w sferze społecznych przemian i przekształceń”. Zadaniem elit społecznych jest dążenie 
do harmonizowania tych sfer tak, aby zjawiska z obszaru społecznego były konceptualizowane i miały 
odzwierciedlenie w sferze, a idee znalazły swój wyraz w sferze społecznej w postaci instytucji, organi-
zacji, tekstów, wydarzeń. Por. И. Кондаков, Культура России, s. 14.
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leżności oraz reguł, które rządzą rozwojem semiosfery i utrzymują jej homeo-
stazę. Rozważania snute w tym rozdziale prowadzą do nakreślenia podstawo-
wego schematu kultury jako systemu. Ów schemat będzie przez nas traktowany 
jako podstawowa matryca kulturowa w każdym z rozpatrywanych przykładów. 
Pojmowanie kultury w kategoriach dynamicznego procesu zmusza badacza do 
postawienia pytania o element dynamizujący zachodzące w niej procesy. Z tego 
względu w drugim podrozdziale pierwszego rozdziału (Grupy kulturotwórcze – 
charakterystyka. Uczenie się kultury a systemy kształcenia) przedmiotem badań uczy-
niliśmy grupy kulturotwórcze jako konkretne zjawisko na tle abstrakcyjnego 
fenomenu kultury. Każda jednostka, która podejmuje wysiłek refl eksji nad za-
staną rzeczywistością, jest przez nas traktowana jako członek grupy kulturo-
twórczej, którą stawiamy w opozycji do grup niekulturotwórczych. Przeciwsta-
wienie grup kulturotwórczych grupom niekulturotwórczym prowadzi nas ku 
wyłonieniu opozycyjnych par: dynamika – statyka, postawa twórcza – postawa 
odtwórcza (tworzenie – powielanie), przywództwo (nauczyciel, prorok) – naśla-
downictwo, jednostka – tłum, „zbawca” – oczekujący cudu itp. Na tle namysłu 
nad kulturą jako przestrzenią znaków/symboli oraz rolą elit społecznych, które 
przyjmują na siebie zadanie rozprzestrzeniania odkrytych/wypracowanych pa-
radygmatów kulturowych, pojawia się problem komunikacji, a więc stworzenia 
wspólnego zbioru znaczeń oraz zapewnienia wzorcom trwałości poprzez ich 
instytucjonalizację. Refl eksja nad znaczeniami słów używanych przez grupy 
kulturotwórcze stawia przed nami pytanie o istotę języka i jego miejsce w syste-
mie kultury. W namyśle nad istotą i rolą języka w kulturze sięgamy do pojęcia 
językowego obrazu świata; wyobrażenia na temat rzeczywistości wspólnego dla ca-
łej grupy użytkowników danego języka przyswajanego w sposób nieświadomy. 
Ze względu na rozległość problematyki obrazu świata, świata jako obrazu, czy 
światoobrazu, a także ze względu na fakt, że nie stanowi on podstawowego 
celu badań, a jedynie służy jako narzędzie pomocnicze, skupiamy się wyłącz-
nie na kilku kluczowych pojęciach, które stwarzają dla nas przesłanki do oce-
ny specyfi ki rosyjskiego czy irańskiego językowego obrazu świata. Pragniemy od 
razu zaznaczyć, że naszym celem jest wybór i analiza kilku kluczowych słów, 
wokół których skupiają się dyskusje grup kulturotwórczych w danej epoce hi-
storycznej, nie zaś rekonstrukcja językowego obrazu świata. Nacisk położyliśmy 
na fakt, że słowa często odzwierciedlają emocjonalny stosunek użytkowników 
języka do otaczającej ich rzeczywistości. Zetknięcie się kultur rosyjskiej i irań-
skiej z kulturą zachodnią zainicjowało zmiany w sferze wyobrażeń na temat 
rzeczywistości; używany język okazał się niewystarczający do opisu zjawisk. Re-
formy w dziedzinie języka, w każdym ich aspekcie: ortografi i, leksyki, składni, 
tematyki, można traktować jako próby uporządkowania rzeczywistości. Omó-
wieniu proponowanych reform na tle wydarzeń historycznych i będących ich 
konsekwencją zmian w przestrzeni społeczno-politycznej służy podrozdział 
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drugi (Rosyjscy i irańscy reformatorzy języka wobec wyzwań swoich czasów), rozdziału 
drugiego (Język w kulturze – kultura jako język). W sposób naturalny stanowi on 
kontynuację wcześniejszego podrozdziału (Kultura – język – rzeczywistość. Języko-
wy obraz świata), który traktuje o podstawowych pojęciach językowego obrazu świata 
oraz funkcjach języka, wskazując na język jako główne narzędzie poznawcze.

Podsumowując, pierwsza część rozprawy stanowi omówienie specyfi ki ma-
trycy kulturowej Rosji i Iranu i prowadzi do wniosku, że poddawane analizie 
systemy kulturowe wykazywały duże podobieństwo pod względem konfi gura-
cji, mechanizmów rozwoju, specyfi ki językowego obrazu świata oraz główne-
go impulsu reform języka, którym był Zachód jako odmienna przestrzeń idei. 
Poczynione obserwacje i ustalenia stanowią stabilny fundament dla dalszych 
badań porównawczych.

Druga i trzecia część rozprawy są paralelne i stanowią analizę problemową 
wybranych zjawisk, odpowiednio, Rosji i Iranu. Elementami organizującymi 
nasze rozważania są zagadnienia władzy państwowej, wspólnotowości i indy-
widualizmu we wzajemnej konfi guracji. Wychodzimy od założenia, że obydwie 
kultury w momencie zderzenia z Zachodem i zapoczątkowania procesów mo-
dernizacji reprezentowały typ wspólnotowy, identyfi kowany poprzez konkret-
ne słowa i towarzyszące im symbole wraz z ich treścią. Postawiliśmy pytanie 
dotyczące pierwszego symbolu identyfi kacji grupowej społeczeństwa przedno-
woczesnego i wskutek sformułowanej odpowiedzi, że była to postać władcy, 
poświęciliśmy podrozdział (Modernizacyjny projekt państwa Piotra Wielkiego na tle 
wcześniejszych wzorców władcy i władzy) pierwszego rozdziału części drugiej (Mo-
dernizacja w Rosji) oraz podrozdział (Przedislamskie oraz islamskie wzorce władcy 
i władzy) pierwszego rozdziału części trzeciej (Modernizacja w Iranie) analizie 
tekstów przedstawiających wczesne wyobrażenia władcy i oczekiwania wobec 
rządzącego. Kontekstem dla analiz była refl eksja nad charakterem ówczesnej 
grupy kulturotwórczej, namysł nad celami, jakie jej przyświecały, gdy w taki 
a nie inny sposób kreśliła postać dobrego i złego władcy. Wysnute wnioski 
w naturalny sposób doprowadziły nas do kolejnego pytania o okoliczności dra-
stycznej zmiany wizerunku cara i szacha, a także do refl eksji nad przyczyną 
owych zmian. W ewolucji idei władcy i władzy w przypadku obydwu kultur 
można zauważyć przełom bezpośrednio związany z zaangażowaniem panują-
cego w modernizację swego państwa. Proces zmian wizerunku cara i szacha 
rozpoczął się wskutek refl eksji warstw kulturotwórczych nad istotą postępu, 
celami i sposobami modernizacji. Nowe pojmowanie władzy królewskiej wy-
stępowało w różnych wersjach, w zależności od tego, kto tworzył jej koncepcje 
i w jakim stopniu interes danej grupy był zależny od ofi cjalnej władzy; inaczej 
postrzegały panującego różne grupy duchowieństwa, inaczej dworscy poeci, 
przedstawiciele ruchów liberalnych, rewolucyjnych, konserwatywnych itp. Po-
mimo wielości i różnorodności tekstów dokumentujących ewolucję wizerunku 
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władcy jako centralnego symbolu jedności grupy – w przypadku Rosji na wczes-
nym etapie formowania się państwowości jedynego symbolu – można dokonać 
uogólnień i wykazać związek zmian w postrzeganiu cech osobowości i zadań 
panującego z głównymi tendencjami ideowymi epoki. Warto wspomnieć, że 
w przypadku Iranu symbol świeckiego władcy przesuwa się do centrum kul-
tury dopiero za panowania Rezy Szacha Pahlawiego. We wcześniejszym okre-
sie epoki nowoczesnej, za rządów dynastii Kadżarów, wyobrażenie szacha jest 
marginalizowane na rzecz eksponowania postaci proroka Mohammada, jego 
następcy Alego oraz świętych męczenników za wiarę. Zaobserwowana rozbież-
ność między Rosją i Iranem skłania nas do poszukiwania odpowiedzi na pytanie 
nie tyle o przyczyny, ile o skutki identyfi kacji władzy z osobą świętą.

Rozpoczęcie procesu modernizacji i towarzyszące mu zmiany w świadomo-
ści ówczesnych elit społecznych, rozpoznanie problemów, z jakimi borykała 
się ojczyzna, próby wypracowania programów reform skutkowały refl eksją nad 
tożsamością kultury i jej konstytutywnymi elementami. Dyskusje na ten temat 
toczyły się w atmosferze zmagań i prób pogodzenia idei indywidualizmu z war-
tościami społeczeństwa wspólnotowego i patriarchalnego. Głównym prob-
lemem podrozdziału (Dekabryzm. Nowa wizja relacji jednostka – władza w świetle 
semantyki słów: wolność, postęp, obywatel, oświecenie, służba, ojczyzna) rozdziału pierw-
szego (Od Piotra I do dekabryzmu. Dwa oblicza postępu) w części drugiej oraz pod-
rozdziału (Początki myśli liberalnej. Semantyka słów: prawo, wolność, humanizm, naród 
w pismach Mirzy Malkom-chana, Mirzy Jusufa Mostaszara Tabriziego i kontynuatorów) 
rozdziału pierwszego (Iran Kadżarów. Od rewolucji odgórnej do rewolucji konstytucyj-
nej) w części trzeciej niniejszej rozprawy są prekursorzy idei indywidualizmu 
w Iranie i w Rosji. Podstawowym przedmiotem analiz uczyniliśmy kluczowe 
słowa: humanizm, człowiek/ludzkość, wolność, prawo, postęp wraz z ich semantyką. 
Rozważyliśmy też słowa i idee stanowiące ich kontekst: przemoc, despotyzm, zaco-
fanie. Namysł nad relacją treści owych pojęć do idei państwa i religii prowadził 
do postawienia pytania o granice między obrazem świata i człowieka, prezento-
wanym przez nosicieli idei indywidualizmu, a tym obrazem rzeczywistości, któ-
ry przyswoili sobie nieświadomie, a który stopniowo stawał przed ich oczami 
jako obiekt działań i koniecznych zmian. Konstatacja skutków początkowych 
dążeń do pogodzenia absolutyzmu z indywidualizmem i postępem, a następnie 
pierwszego rozłamu między zwolennikami nowego światopoglądu a ofi cjalną 
polityką państwa, spowodowała wyłonienie dwóch kolejnych problemów ba-
dawczych, domagających się pogłębionych analiz i refl eksji: pierwszy z nich 
dotyczył specyfi ki społeczeństwa, które reformatorzy postrzegali jako obiekt 
swoich działań, drugi natomiast skierował nasze dociekania w stronę charak-
teru grup kulturotwórczych, z którymi reprezentanci idei indywidualizmu mu-
sieli się zmierzyć. W każdej z omawianych kultur powstały całościowe kon-
cepcje modeli rzeczywistości opartej na elementach, które zidentyfi kowaliśmy 
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jako symbole tożsamości grupowej na poziomie wspólnoty. Najbardziej repre-
zentatywni myśliciele to rosyjski słowianofi l Aleksy Chomiakow oraz irański 
szyicki duchowny Szejch Szahid Fazlallah Nuri. Nie tylko dokonali oni opisu 
swoich kultur, wskazując na elementy decydujące o ich tożsamości, lecz także 
zidentyfi kowali podstawowe zagrożenie, jakim była próba zamiany wartości. 
Konstruowanie, a właściwie artykułowanie w sposób świadomy, obrazu świata 
dokonywało się w atmosferze walki „swojego” z „obcym”: Chomiakow na-
zwał i opisał podstawowe wartości rodzimej kultury, polemizując z okcydenta-
listami, natomiast Nuri wyeksponował wartości islamskie przeciwstawiając się 
konstytucjonalizmowi. Losy indywidualizmu i wspólnotowości, ewolucja idei 
i ich przekształcanie się, a niekiedy zniekształcanie i zafałszowywanie, to skutek 
napięcia między dążeniem do realizacji potencjału jednostkowego a pragnie-
niem wpasowania się w istniejący wzorzec kulturowy dający poczucie przyna-
leżności i bezpieczeństwa. W żadnej z omawianych kultur indywidualizm wraz 
z towarzyszącymi mu ideami wolności osobistej, poszanowania godności jed-
nostki, ochrony własności prywatnej, swobód liberalnych zagwarantowanych 
przez prawo, będące rezultatem umowy społecznej, nie zajmował poczesnego 
miejsca. W Rosji „spór o osobowość” trwał do lat sześćdziesiątych wieku XIX, 
a później problem jednostki został zmarginalizowany. W Iranie idee liberalne 
znalazły odzwierciedlenie w tekście pierwszej irańskiej konstytucji, natomiast 
w świadomości społecznej przegrały ze wspólnotową i kolektywistyczną wizją 
rzeczywistości, w myśl której dobro grupy ma wartość nadrzędną wobec inte-
resów jednostki.

Prześledzenie zmian w zakresie semantyki słów postęp, wolność, prawo pozwala 
sformułować ogólne wnioski na temat charakteru grup kulturotwórczych elity 
kraju oraz wskazać na granice subsemiosfer i kwestie sporne dotyczące warto-
ści fundamentalnych – przypomnijmy, że nie wszystkie idee mają zasadnicze 
znaczenie dla ochrony kultury, niektóre mogą zostać zastąpione bez większych 
konsekwencji dla spójności semiosfery. W Rosji i w Iranie miała miejsce za-
miana idei podstawowych, a dokonała się ona w centrum kultury tworzonej 
przez wykształcone elity. Konsekwencją przenikania idei indywidualizmu przy 
jednoczesnym braku pogłębionej refl eksji nad jej semantyką ze strony szero-
kich rzesz inteligencji było jej wypaczenie i skojarzenie wolności z samowolą, 
sprawiedliwości – z prawem do wymierzania kary w imieniu pokrzywdzonych. 
Rodzące się ruchy rewolucyjne, które miały w swoim programie terror indywi-
dualny, to skutek połączenia wypaczonej idei indywidualizmu, odległego echa 
przekonania, że człowiek może kształtować własny los siłą woli i rozumu, z za-
korzenionym w światopoglądzie religijnym oczekiwaniem na nadejście „zbawi-
ciela” i pragnieniem złożenia ofi ary z życia.

W początkowym stadium modernizacji, w procesie konceptualizacji postępu 
i reformowaniu aparatu administracyjnego, wojskowego, systemu edukacji, typu 
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więzi społecznych itp. brała udział tylko wykształcona elita, zarówno jako ini-
cjator, jak też jako podmiot proponowanych zmian. Owa elita tworzyła jądro 
kultury, jej centrum, podczas gdy na peryferiach został lud. Jeśli pojawiał się on 
w świadomości członków warstwy wykształconej, to tylko marginalnie i naj-
częściej jako element wspomagający samoidentyfi kację elity w świetle nowych 
idei jako grupy, która bierze w swoje ręce odpowiedzialność za losy państwa. 
Fakt ten miał daleko idące konsekwencje w momencie, gdy lud stał się odbior-
cą idei oraz siłą rewolucyjną. W momencie, gdy rozpatrzyliśmy lud jako ideę 
i jako realną siłę społeczną, stało się dla nas jasne, że nie został on włączony 
w rytm przemian modernizacyjnych, w związku z czym był wierny nieświa-
domemu obrazowi rzeczywistości, który mógł zostać aktywowany za pomocą 
słów-kluczy. Pytania, które postawiliśmy sobie na tym etapie badań, brzmiały: 
kto posiada „klucze” do emocji licznych rzesz najniższych warstw społecznych; 
jakie są interesy grup, które owe klucze posiadają, i kto jest ich przeciwnikiem 
w rywalizacji o dominację w semiosferze.

Zagrożenie rewolucją w obydwu kulturach powodowało nasilenie tendencji 
reakcyjnych. Przejawiały się one w postaci konkretnych działań podejmowa-
nych przez ofi cjalny aparat władzy, którym nie będziemy w pracy poświęcać 
zbyt wiele uwagi – zostały one szczegółowo zbadane i opisane w pracach histo-
ryków oraz politologów; bogaty materiał analityczny stanowią też liczne wspo-
mnienia naocznych świadków wydarzeń. Przedmiotem naszej pogłębionej re-
fl eksji będą natomiast teksty, w których wyraźne jest wezwanie do zburzenia 
zastanej kultury, by na jej gruzach mógł powstać nowy i szczęśliwy świat. Ich 
przeciwwagę stanowią teksty, które promują całościowy model kultury oparty 
na elementach immanentnych dla danej kultury. Warto przy tym podkreślić, 
że na tym etapie reakcji kultury na modernizację między Rosją a Iranem wy-
stępuje wyraźna różnica. Okres, który bierzemy pod uwagę, to lata 1855–1917 
dla Rosji oraz 1924–1979 dla Iranu. W Rosji dychotomia rewolucyjność – re-
akcyjność jest niezwykle wyraźna; przedstawiciele nurtów liberalnych doko-
nali wyboru i po powstaniu styczniowym w Polsce oraz w obliczu narastania 
nastrojów rewolucyjnych w Rosji opowiedzieli się po stronie państwa. Można 
stwierdzić wręcz, że walka o niezależność jednostki została porzucona na rzecz 
bezpieczeństwa w ramach imperium. W Iranie dychotomia rewolucyjność – 
reakcyjność nie jest tak zauważalna ze względu na dużą trudność w określeniu 
charakteru poczynań Rezy Szacha Pahlawiego. Z punktu widzenia rozmachu 
reform i bezwzględności w ich przeprowadzaniu można jego działania nazwać 
„rewolucyjnymi”; z drugiej jednak strony – działania szyickich duchownych od-
suniętych na margines życia społecznego i politycznego państwa oraz ruchów 
socjalistyczno-komunistycznych nawołujących do obalenia despotycznego re-
żymu również miały radykalny charakter. Do tych dwóch, bardzo ogólnie na-
szkicowanych tendencji, należy dodać idee nacjonalistyczne skupione wokół 
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idei narodu jako wspólnoty obywateli jednego państwa stanowiącego wspólne 
dobro. Sięgały one do liberalnych tradycji rewolucji konstytucyjnej i w dużej 
mierze były opozycyjne wobec polityki Rezy Pahlawiego i jego syna Moham-
mada, którzy, zafascynowani Zachodem, bezkrytycznie przyjmowali sugestie 
zagranicznych doradców. A zatem w rozdziale trzecim (Narastanie informacyj-
ności systemu – ku eksplozji) drugiej części, w odniesieniu do Rosji rozpatrujemy 
monadyczne koncepcje kultury (M. Danilewski, K. Leontjew) w opozycji do 
propagowanych idei zburzenia zastanego porządku (L.N. Tołstoj, M. Bakunin); 
natomiast w przypadku Iranu stajemy w obliczu konieczności namysłu nad isto-
tą modernizacji w ujęciu szachów z dynastii Pahlawich. Podkreślmy, że funda-
mentem dla naszych rozważań są ich programy reform, nie zaś ocena tychże 
w perspektywie społeczno-politycznej. Będziemy zatem poszukiwać typowych 
symboli, które pozwolą nam zorientować się, w jaki sposób szachowie pragnęli 
modelować rzeczywistość, do jakich idei i wartości się odwoływali. Projekty mo-
dernizacji państwa, społeczeństwa i całej kultury nie istniały w próżni, dlatego też 
postawiliśmy pytanie o tożsamość ideową irańskiej inteligencji pod panowaniem 
Pahlawich, zwłaszcza Mohammada Rezy, zakładając, że istniało kilka formacji 
o różnym podłożu ideowym. Namysł nad ich charakterem pozwolił nakreślić 
granice subsemiosfer, postawić pytanie o narzędzia oddziaływania na społeczeń-
stwo i możliwości mediacji. Z analiz tekstów wynika, że spuścizna ideowa wcześ-
niejszych epok, w przypadku Rosji lat czterdziestych XIX wieku, a w przypadku 
Iranu – przełomu XIX i XX oraz rewolucji konstytucyjnej w kolejnej epoce była 
wykorzystywana w niewielkim stopniu; zaprzepaszczeniu uległa zwłaszcza myśl 
liberalna z tendencją do konceptualizacji pojęć humanizm, wolność, prawo, naród. 
Zauważyliśmy, że działał tu mechanizm kultury binarnej, polegający na dążeniu 
do całkowitej negacji zastanej epoki i budowaniu na jej gruzach nowego świata.

W przededniu rewolucji zarówno w Iranie, jak i w Rosji mieliśmy do czynie-
nia z tendencją do negacji dwóch elementów, wniesionych do kultury u zarania 
procesów modernizacji: państwa jako instytucji opartej na prawie oraz wolności 
jednostki wiążącej się z indywidualizmem i samoświadomością. Na sile przy-
brały nurty promujące sprawiedliwość społeczną, której odbiorcą miały być 
warstwy dotąd uciskane: lud i rodząca się klasa robotnicza. Zaistniał wówczas 
wyraźny rozdźwięk między dwiema grupami inteligencji16: tej, która miała swoje 
korzenie w warstwie arystokracji, i tej wywodzącej się z niższych klas społecz-
nych. Istniała między nimi prawdziwa przepaść pod względem pochodzenia, 
wykształcenia, światopoglądu, celów i narzędzi ich realizacji. Na przykładzie 
„dwóch inteligencji” rozważymy problem rozdźwięku między „sferą kultury” 
a „sferą socjalną” i postawimy pytanie: czy rewolucja była nieunikniona. Zwra-

16  Por. Н.А. Бердяев, Философская истина и интеллигентская правда [w:] Н.А. Бердяев, Духовный 
кризис интеллигенции. Статьи по общественной и религиозной философии (1907–1909 г.), Санкт-Петер-
бург 1916, s. 174–175.
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camy też uwagę na kwestię o fundamentalnym znaczeniu dla przyjęcia właści-
wej perspektywy oceny przyczyn, przebiegu i skutków podejmowanych prób 
określenia tożsamości każdej z kultur przez jej elity: samoidentyfi kacja Rosji 
odbywała się w ścisłym powiązaniu z pytaniem o przynależność do Zachodu, 
natomiast dla Iranu tło samoidentyfi kacji stanowił problem kolonializmu i im-
perializmu, którego ofi arą kraj padł praktycznie równocześnie z początkami 
modernizacji17.

Rozdziały czwarte w drugiej (Rewolucja jako eksplozja znaczeń. Podstawy nowe-
go metatekstu kultury) i trzeciej części (Porewolucyjny ład świata Irańczyków. Nowy 
metatekst kultury) traktują rewolucje jako wynik przeładowania systemu kultury 
i jego eksplozję wskutek nadmiaru informacji. Wykazujemy, że w przypadku 
Rosji i Iranu potraktowanie rewolucji wyłącznie w kategoriach fenomenu spo-
łeczno-politycznego, jako skutku problemów gospodarczych społeczeństwa 
i wynikającego z tego faktu niezadowolenia, jest dużym zawężeniem problemu. 
Rewolucja w tych kulturach jest zjawiskiem wyczekiwanym i upragnionym; ma 
swoje korzenie w światopoglądzie religijnym, operuje pojęciami zbawienia, raju, 
nastania sprawiedliwości po apokalipsie; apeluje do emocji z pominięciem lo-
gicznego wnioskowania i wpisuje się w schemat poznawczy „odkupienia” po 
okresie „walki ze złem”. Refl eksja nad nowym metatekstem kultury, który zo-
stał wypracowany w czasie „rewolucji kulturalnych”, wyraźnie wskazuje na ko-
nieczność istnienia „wroga”, bez którego niemożliwa jest realizacja „zbawczej 
misji” – może być nią szerzenie komunizmu lub islamu. Syndrom „oblężonej 
twierdzy” również ma swoje korzenie w dychotomii dobra i zła, raju i piekła, 
która wyrasta z prawosławia, i jest też charakterystyczny dla obrazu świata Irań-
czyków18.

Czwarta część rozprawy prezentuje perspektywę porównawczą. Ma na celu 
dookreślenie paradygmatu kultury rosyjskiej i irańskiej w momencie jej zetknię-
cia z modernizacją oraz prześledzenie zmian owego paradygmatu. Skupiamy się 
na warstwie idei i związanej z nimi symboliki. Do materiału faktografi cznego 
będziemy odwoływać się jedynie w celu egzemplifi kacji ustaleń, poczynionych 
w związku z przekształceniem semantyki pojęć, wskazujących na fundamental-
ne idee. Określenie ewolucji paradygmatu będzie dla nas przesłanką do stwo-
rzenia modeli badanych kultur i postawienia hipotez na temat dalszych kierun-
ków jego rozwoju.

17  Szerzej na temat wpływu imperializmu i kolonializmu na kulturę i mentalność, zarówno w przy-
padku krajów podporządkowujących, jak też – podporządkowanych, kształtowanie narracji narodu 
patrz E. Said, Kultura i imperializm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009.

18  Ma swoje korzenie w zoroastryzmie, religii utworzonej przez proroka Zoroastra (Zaratusztrę) 
na bazie wcześniejszych politeistycznych irańskich wierzeń. Duży nacisk na moralność doprowadził do 
polaryzacji świata na Dobro (reprezentowane przez najwyższego boga Ahura Mazdę) oraz Zło (które, 
z kolei, reprezentuje Angra Mainju). Por. M. Boyce, Zaratusztrianie: wiara i życie, przeł. Z. Józefowicz 
Czabak i B.J. Korzeniowski, Łódź 1988.
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W tej części wykorzystaliśmy, zmodyfi kowaną dla naszych celów, koncepcję 
angielskiego historyka Arnolda Toynbeego, który wyróżnił w rozwoju cywili-
zacji cztery fazy: genezy, wzrastania, załamania, dezintegracji i rozkładu19. Ze 
względu na fakt, że nie badamy losów całej cywilizacji prawosławnej czy mu-
zułmańskiej, a jedynie kultury, które stanowią ich część, w okresie ich rozwoju, 
proponujemy model uproszczony, składający się z czterech etapów: zderzenie 
z modernizacją i określenie warunków konfrontacji; wzrastanie, gdy pojawia się 
pytanie o tożsamość kultury; dezintegracja, nacechowana brakiem dialogu wśród 
grup kulturotwórczych i marginalizacją tych, które dotychczas tworzyły jej ją-
dro; zamknięcie się modelu kultury poprzez rewolucję.

Etymologia i semantyka pojęć: postęp, modernizacja.
Proponowane ujęcia badawcze
Słowo postęp ma korzenie w łacińskim progressus i oznacza ruch naprzód, 
sukces; rozwój od niższych form do wyższych, stopniowy ruch ku lepszemu. 
W osiemnastowiecznej Brytanii słowo „postęp” – progress stosowano raczej 
w odniesieniu do losów jednostki, jej osiągnięć i dokonywanych wyborów niż 
do procesu zmiany jakiegoś systemu politycznego czy religijnego20. Pojawiło się 
ono w takim właśnie znaczeniu w dziele Johna Bunyana Podróż pielgrzyma z tego 
świata do tamtego, który ma nadejść (The Pilgrim’s Progress from This World to 
That Which Is to Come, 1678), u Benjamina Keacha w tekście literackim Rozwój 
grzechu: albo podróże bezbożności (The Progress of  Sin: or the Travels of  Ungod-
liness, 1684) czy też w tekście dotyczącym historii pisma paleografa Thomasa 
Astle’a Początki i rozwój pisma (The Origin and Progress of  Writing, 1784). Poja-
wiają się też dzieła dotyczące dziedziny polityki, jak Polityczny rozwój Brytanii lub 
bezstronna historia nadużyć w rządzie Imperium Brytyjskiego, w Europie, Azji i Ameryce 
od rewolucji w 1688 do czasów obecnych (The Political Progress of  Britain: or, An 
Impartial History of  Abuses in the Government of  the British Empire, in Eu-
rope, Asia, and America, From the Revolution, in 1688, to the Present Time, 
1794) Jamesa Thomsona Callendera czy Historia początków, rozwoju i zakończe-
nia amerykańskiej wojny (The History of  the Origin, Progress, and Termination 
of  the American War, 1974) Charlesa Stedmana. Okres Oświecenia kojarzy 
się z rozwojem racjonalizmu i procesami sekularyzacji wyrastającymi na ba-
zie osłabienia roli religii i wpływów Kościoła. W 1795 roku powstaje dzieło, 
którego autor defi niuje postęp jako nieustanny pochód ludzkości ku wolno-
ści, szczęściu i moralności rozumianej jako odpowiedzialność za czyny – to 

19  A. Toynbee, Studium historii, s. 7.
20  Por. P. Napierała, „Świat Zachodu”, „Wschód” i idea postępu w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii, „Kul-

tura – Historia – Globalizacja” 2011, nr 10, s. 142.
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Szkice obrazu postępu ducha ludzkiego przez dzieje (Esquisse d’un tableau historique 
des progrès de l’esprit humain, 1794) Jeana Condorceta. A zatem początkowo 
słowo postęp miało konotację pozytywną lub negatywną i oznaczało po pro-
stu rozwój jakiegoś zjawiska. W ujęciu Condorceta i jego kontynuatorów na-
brało skojarzenia pozytywnego i zostało rozwinięte przez myśl oświeceniową 
i liberalizm. Szybko jednak postęp jako idea rozwoju ludzkości i dążenia do 
szczęścia i wolności stał się przedmiotem krytyki. W obliczu rewolucji i ter-
roru jakobińskiego pojawiało się pytanie, czy idea postępu może usprawiedli-
wiać okrucieństwa i mordy jako przejściowe i konieczne wydarzenia na drodze 
do wolności i powszechnego szczęścia ludzkości. Potraktowanie postępu jako 
procesu stałego i nieuniknionego zaowocowało determinizmem oraz pewne-
go rodzaju absolutyzacją idei postępu, która przejawiła się m.in. w marksizmie 
– ideologii quasi-religijnej wiążącej postęp z wyzwoleniem ludu pracującego. 
Wolter ów proces doskonalenia określał mianem „postępu ludzkiego ducha” 
toczącego walkę o przezwyciężenie nierozumności21. Postęp nie był dla fi lozofa 
procesem skierowanym wyłącznie w przyszłość ze względu na fakt, że ludzką 
naturę kreowały dwa elementy: rozumność i nierozumność, a więc był możliwy 
powrót do czasów barbarzyństwa. Wczesne pojmowanie postępu było rozpięte 
między jego optymistycznym i pesymistycznym wydźwiękiem, a także między 
założeniem o liniowości procesu skierowanego w przyszłość a przekonaniem 
o cykliczności zjawiska, dopuszczeniem myśli, że ludzkość może przekreślić 
osiągnięcia rozumu, cofając się do wcześniejszych stadiów rozwoju. Fryderyk 
Meineke zauważył, że Wolter, podobnie jak Monteskiusz22, nie znał jeszcze idei 
postępu, charakterystycznej dla przedstawicieli późnego Oświecenia23. 

Obaj (Wolter i Monteskiusz – M.A.) oddychali tą atmosferą początku XVIII wieku, w któ-
rej nie bacząc na osiągnięty już postęp, powszechna historyczno-fi lozofi czna wiara w niego 
jeszcze nie zdołała urosnąć w siłę. Życie płynęło w społeczeństwie, którego ramy i sposób 
myślenia były całkowicie arystokratyczne. Arystokraci zaś myślą o przetrwaniu i dalszym ist-
nieniu, nie zaś o postępie, który mógłby wykroczyć za ramy ich klasy. Raczej myślą o grożącej 
im zgubie, co łatwo może wzmocnić wiarę w cykliczność ludzkiego istnienia24. 

Były to czynniki hamujące ich wiarę w ogólny postęp ludzkości, a jedno-
cześnie nadające ich koncepcjom realistyczny wydźwięk. Druga połowa XVIII 
wieku, rozwój oświeconego absolutyzmu i rewolucja francuska zwracają uwagę 
myślicieli na problem historyzmu oraz na ideę postępu: 

21  Por. Ф. Мейнеке, Возникновение историзма, Москва 2004, s. 78.
22  Poddał krytyce rząd Francji, przeciwstawiając mu sposób sprawowania rządów w Anglii; por. 

Ch. Montesquieu, Listy perskie, przeł. Boy-Żeleński; http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/listy-
perskie. html (dostęp: 30.11.2012); Ch. Montesquieu, O duchu praw, przeł. Boy-Żeleński, http://wolne
ktury.pl/katalog/lektura/o-duchu-praw.html (dostęp: 30.11.2012).

23  Por. Ф. Мейнеке, Возникновение историзма, s. 125.
24  Tamże.
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W dużej mierze można rozpatrywać ów proces jako wpływ widowiska, które oświecony de-
spotyzm, rozwijający się wówczas, przedkładał uwadze fi lozofów. Jeśli nawet rządy, po upły-
wie stuleci nierozumnego rządzenia zaczynały słuchać głosu rozumu, to jak można byłoby nie 
spodziewać się nowych, nieoczekiwanych zwycięstw tego właśnie rozumu? Owo oczekiwanie 
przekształciło się w zachwyt pod wpływem rewolucji francuskiej, kiedy, wydawałoby się, sam 
rozum wziął w swoje ręce nawet urzeczywistnienie władzy państwowej25. 

W toku poszukiwań odpowiedzi na pytanie o siłę rządzącą postępem rów-
nież pojawiły się dwa rozłączne stanowiska: jedni myśliciele wskazywali na 
Opatrzność i jej niezbadane wyroki, podczas gdy inni (Condorcet) przypisywali 
moc kierowania wydarzeniami wyłącznie ludzkiemu rozumowi.

Istotę Oświecenia trafnie ujął Immanuel Kant: 

Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. 
Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się własnym rozumem, bez ob-
cego kierownictwa. Zawinioną jest ta niepełnoletność wtedy, gdy przyczyną jest nie brak ro-
zumu, lecz decyzji i odwagi do posługiwania się nim bez obcego kierownictwa. Sapere aude! 
Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem – tak oto brzmi hasło Oświecenia26.

Postęp stanowił jedną z zachodnioeuropejskich idei, która nie tylko została 
przejęta przez elity rosyjskie i irańskie wraz ze swoimi wewnętrznymi sprzecz-
nościami, lecz dodatkowo wzbogacona o rozumienie rozwoju charakterystycz-
ne dla każdej z kultur przyjmujących.

W języku rosyjskim słowo postęp pojawiło się w ślad za wpływami kultury eu-
ropejskiej, ma korzenie łacińskie. Według defi nicji Włodzimierza Dala, powsta-
łej w pierwszej połowie XIX wieku, jest to „umysłowy i moralny ruch naprzód, 
siła edukacji (образованья), oświecenia (просвещенья); w znaczeniu bardziej poli-
tycznym – wolność, pogląd i system pojęć albo dążenie do pełnej wolności”27. 
Jak wynika z samej defi nicji, słowo oświecenie rozumiane jako kształcenie, eduka-
cja, dążenie do pełniejszego rozumienia zjawisk i wpływania na bieg wydarzeń 
stanowiło synonim słowa postęp w Rosji. W słowniku Dala, który autor tworzył 
przez 53 lata jako pomnik języka rosyjskiego i ukończył w 1861 roku, słowo 
modernizacja nie występuje, co znaczy, że nie znajdowało się wówczas w obiegu.

Wiktor Winogradow zaliczył słowo postęp do grupy tego rodzaju słów, które 
tworzą centra znaczeniowe dla wielu innych pojęć. Przyłączenie do nich innych 
słów powoduje zmianę treści ich starych znaczeń: „W niektórych grupach se-
mantycznych osobne, najbardziej semantycznie nacechowane słowa występują 
w funkcji semantycznych centrów, wokół których grupują się całe szeregi słów 
i pojęć”28. Często tego typu słowa są związane z konkretną epoką, stanowiąc 

25  Ф. Мейнеке, Возникновение историзма, s. 126.
26  I. Kant, Co to jest Oświecenie, przeł. A. Landman [w:] T. Kroński, Kant, Warszawa 1966, s. 164.
27  В.И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т., Санкт-Петербург 1863–1866.
28  В. Виноградов, История слов; http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vin

ogradov; hasło: прогресс (dostęp: 30.11.2012).
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jej „zawołanie bojowe” – określają jej charakter, wskazując na główny problem, 
z którym borykają się elity. Słowo postęp przeniknęło do języka rosyjskiego 
za pośrednictwem Polski, w latach czterdziestych XIX wieku29. Początkowo 
jego użycie nie było powszechne wśród inteligencji. Iwan Dawidow30 pisał, że 
współistniało ono z takimi obcymi słowami, jak indywidualny (индивидуальный), 
fakt (факт), humanitarny (гуманный) jako znak nowych czasów i towarzyszą-
cych im idei. W 1843 roku Iwan Panajew pisał z entuzjazmem: „Niech prze-
pełnią się nasze serca wiarą w wielkie i mądre prawo postępu. Złoty wiek, 
którego ślepa legenda szukała w przeszłości, jest przed nami”31. Jednak już 
dziesięciolecie później „słowo postęp staje się na tyle aktualne, że pod koniec 
lat pięćdziesiątych na mocy carskiego ukazu zakazano używania go w ofi cjal-
nych dokumentach”32. Cenzor Aleksander Nikitenko w Dzienniku (Дневник, 
1858) zapisał: „Zakazuje się używania w druku słowa postęp”33. W latach sześć-
dziesiątych słowo postęp i pokrewne mu postępowy staje się popularne w języku 
literackim i publicystyce. Mikołaj Niekrasow pisze: „Zaczekajcie. Postęp nad-
ciąga, a ruchowi nie widać końca: co dziś uznaje się za haniebne, jutro doczeka 
się laurów”34. Warto przy tym zwrócić uwagę na nową semantykę słowa postęp 
w stosunku do tego znaczenia, którego używano w latach czterdziestych XIX 
wieku; w przededniu reformy uwłaszczeniowej i narodzin ruchów rewolucyj-
no-demokratycznych o proweniencji raznoczyńskiej słowo postęp kojarzono 
z walką z samodzierżawiem i negacją spuścizny kulturowej rosyjskiej szlachty.

Badacze są zgodni co do faktu, że idea i zjawisko postępu w kulturze Iranu 
również ma korzenie zachodnioeuropejskie. Feridun Adamijat zauważył: 

Postęp (taraqqi) w ujęciu historycznym jest znaczącym zjawiskiem, które tworzyło cywilizację 
zachodnią. Zetknięcie się Zachodu ze Wschodem to przejaw tego samego zjawiska historycz-
nego. (...) Postęp w ujęciu nauk politycznych i społecznych jest zmianą porządku społecznego 
(cywilizacji wschodnich) wskutek ich zetknięcia się z cywilizacją (zachodnią)35. 

Badacz dodaje, że owe zmiany obejmują wszystkie aspekty życia społecz-
nego, zarówno u jego podstaw ideowych: etykę (ahlaq), przekonania (aqajed), 

29  В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв., Москва 1938, 
s. 389.

30  И. Давыдов, Опыт общесравнительной грамматики русского языка, Санкт-Петербург 1854; 
http://imwerden.de/pdf/opyt_grammatiki_russkogo_yazyka_1854_text.pdf  (dostęp: 30.11.2012).

31  Cyt. za: В.В. Виноградов, История слов.
32  М. Лемке, Очерки по истории русской цензуры и журналистыки XIX столетия, Санкт-Петербург 

1904; http://az.lib.ru/l/lemke_m_k/text_0020oldorfo.shtml (dostęp: 30.11.2012).
33  А.В. Никитенко, Записки и дневник (в 3-х книгах), Москва 2005, zapis pod datą 31 maja 1858 

roku; http://az.lib.ru/n/nikitenko_a_w/text_0040.shtml (dostęp: 30.11.2012).
34  Por. „Подождите. Прогресс надвигается/ И движенью не видно конца/ Что сегодня пос-

тыдным считается/ Удостоится завтра венца.; cyt. za: В.В. Виноградов, История слов.
35  F. Adamijat, Andisze-je taraqqi wa hokumat-e qanun (Myśl postępu i rządy prawa), Teheran (1356) 1977, 

s. 145.
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wartości ogólnoludzkie (arzesz-ha-je adami), jak też w ich przejawach, w postaci 
konkretnych zjawisk w instytucjach społecznych i politycznych. Wskazuje też 
na odmienną percepcję idei postępu w krajach zachodnich: 

Lecz na Wschodzie, w Iranie, Turcji, a także w Japonii myśl postępu pojawiła się jako nowa 
ideologia społeczna, w drugiej połowie XIX wieku. Stała się ona kamieniem milowym na dro-
dze do nowej historii – chociaż siła oddziaływania i grunt dla jej rozwoju był różny w różnych 
krajach36. 

Warto zauważyć, że konieczność namysłu nad istotą postępu oraz środkami 
jego realizacji znalazła się u podstaw narodzin nowej elity intelektualnej. Je-
rzy Szacki skomentował ów fakt następująco: „Można powiedzieć, że w wieku 
XVIII wyodrębnia się społeczna rola intelektualisty, który pracuje dla anoni-
mowego rynku idei. (...) Pracuje nie dla określonych grup czy instytucji, lecz dla 
bezosobowej opinii publicznej”37.

W Iranie idea postępu (piszraft, tadżaddod oraz taraqqi 38) została rozpowszech-
niona na przełomie wieku XIX i XX w tekstach publicystycznych okresu rewo-
lucji konstytucyjnej (1905–1911). Bez wątpienia, wezwanie do urzeczywistnie-
nia idei postępu stało się „bojowym zawołaniem” epoki, a rezygnacja z reform 
kojarzyła się twórcom czasów ze śmiercią narodu39. Nasrollah Salehi podkreślił, 
że dwa dziesięciolecia przed rewolucją konstytucyjną i wiele lat po niej dyskusja 
koncentrowała się wokół znaczenia słów reforma (eslah), postęp (taraqqi, tadżad-
dod), cywilizacja (tamaddon), które, z kolei, wymuszały namysł nad pojęciami 
wolność (horrijat, azadi), równość (mosawat), despotyzm (estabdad), demokracja (de-
mokrasi), ojczyzna (watan), naród (mellat), niepodległość (esteqlal): 

Rozmyślając nad przeszłością tych pojęć, można stwierdzić, że nie tylko są zbiorem syno-
nimów obcych pojęć, lecz nabrały też nowego znaczenia, którego przed zderzeniem z Za-
chodem nie miały. Wiemy, że w naszych wcześniejszych źródłach historycznych, religijnych, 
ustnych i fi lozofi cznych w nie mniejszym stopniu używano słów takich, jak reforma (eslah), 
postęp (taraqqi, tadżaddod), cywilizacja (tamaddon), wolność (horrijat), i równość (mosawat), lecz 
te same słowa w nowszych źródłach, to znaczy tych, które odnoszą się do spotkania Iranu 
z Zachodem, nabrały nowych znaczeń40.

36  Tamże.
37  J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 84–85.
38  Por. F. Steingass, A Comprehensive Persian-English Dictionary, London–New York 1988, s. 282, 295.
39  M. Adżudani, Ja marg ja tadżaddod. Daftari dar sze’r-o-adab-e maszrute (Albo śmierć albo postęp. Zbiór 

artykułów na temat poezji i literatury okresu rewolucji konstytucyjnej), Teheran 1382 (2003). Jest to również 
przewodnia myśl kasydy poety okresu rewolucji konstytucyjnej Maleka asz-Szo’ara-je Bahara: Ja marg/
ja tadżaddod-o-eslah/ rahi dżoz in do pisz watan nist/Iran kohne szode ast sarapaj/ darmanesz dżoz 
be taze szodan nist (Albo śmierć/ albo postęp i reforma/ Innej drogi oprócz tych dwóch dla ojczyzny 
nie ma/ Iran jest archaiczny na wskroś/ Nie ma dla niego innego lekarstwa jak odnowa. Cyt. za: N. Sa-
lehi, Andisze-je tadżaddod wa taraqqi dar asr-e bahran. 1288–1299 (Myśli rozwoju i postępu w czasie kryzysu, 
1909–1921), Teheran 1387 (2009), s. 17.

40  N. Salehi, Andisze-je tadżaddod..., s. 16.
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Pojęcie modernizacja jest stosunkowo nowe. Narodziło się w wieku XX na 
bazie rozwoju technologicznego, gospodarczego i idącej w ślad za nimi trans-
formacji instytucjonalnej. Postęp to pojęcie wcześniejsze i szersze w stosunku do 
modernizacji. Obejmuje ono nie tylko zjawiska, które manifestują się w sposób 
materialny w sferze społecznej, lecz także szereg fenomenów o charakterze kul-
turowym, istniejących jako idee bez zastosowania praktycznego. Współczesny 
irański uczony Ahmad Mowaseqqi defi niuje modernizację (ang. modernization) 
jako 

...proces zmian społecznych, który jest zakorzeniony w nowoczesności (ang. modernity) i na-
kierowany na stworzenie rozwiniętych społeczeństw. Proces ten jest skutecznie urzeczywist-
niany w krajach europejskich, gdzie zmiany społeczne obejmowały fundamenty, struktury 
i miały całościowy i systematyczny charakter41.

Ogromna pojemność semantyczna pojęć postęp, modernizacja ułatwiała bu-
dowanie wielu alternatywnych modeli modernizacji. Niekiedy były one bardzo 
odległe od rzeczywistości i zaczynały funkcjonować jako utopie społeczne, 
u podstaw których leżało nawoływanie do stworzenia bliżej niesprecyzowanego 
idealnego świata dobrobytu i społecznej sprawiedliwości. Stopień rozdźwięku 
między modelem postępu i modernizacji a rzeczywistością był ściśle związany 
nie tylko ze specyfi ką danej kultury, lecz również z zakorzenieniem w niej bądź 
brakiem korzeni twórców modelu; paradoksalnie, im silniejszy był związek 
twórcy modelu z kultury w sferze mentalności, tym bardziej utopijny charakter 
przybierał tworzony przezeń model.

W odniesieniu do krajów nieeuropejskich pojęcia „modernizacja” zaczęto 
używać w dyskursie politycznym i naukowym w latach pięćdziesiątych–sześć-
dziesiątych XX wieku. Jak stwierdziła Irina Fadiejewa, 

Pojęcie „modernizacja” początkowo odzwierciedlało głównie realia europejskiej nowej i naj-
nowszej historii; później zostało przeformułowane i zastosowane do regionów afro-azjatyc-
kiego i Ameryki Łacińskiej. Wielu uczonych i polityków Zachodu, wychodząc od doświadcze-
nia współpracy byłych metropolii i krajów kolonialnych po drugiej wojnie światowej, uważało 
za naturalny rozwój tych ostatnich według europejskiego modelu z mniej lub bardziej podob-
nym skutkiem42.

Przykładanie europejskiego pojęcia i wzoru modernizacji do przemian za-
chodzących w Turcji, Iranie czy innych krajach Azji oraz Ameryki Łacińskiej 
skutkowało dwojakiego rodzaju nieporozumieniem w podejściu do przemian 
na badanych obszarach. Pominięcie specyfi ki kulturowej danego obszaru, 

41  A. Movesseghi, Modernization and Reforms in Iran; http://www.iranreview.org/content/Docu
ments/Modernization_and_Reforms_in_Iran.htm (dostęp: 4.04.2013).

42  И. Фадеева, Специфика процессов модернизации в исторической ретроспективе XIX–XX веков [w:] 
В. Белокурецкий, И. Фадеева, Особенности модернизации на мусульманском Востоке. Опыт Ирана, Аф-
ганистана, Пакистана, Москва 1997, s. 7.
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a więc mentalności i wynikającego z niej całego zestawu reakcji na zachodzące 
procesy, uniemożliwiało planowanie procesu modernizacji i kierowanie nim. 
Ponadto, w przypadku wielu krajów modernizacja nie była procesem wymuszo-
nym przez czynnik zewnętrzny – czyli państwo, którego kolonią był dany kraj, 
lecz wynikała z impulsu płynącego z samej kultury podlegającej przemianom: 
obawy przed obcą supremacją (przykład Turcji), poszukiwania sposobów wy-
zwolenia się spod dominacji polityczno-ekonomicznej (przypadek Iranu) czy 
też pragnienia znalezienia wspólnego języka z kulturą zachodnią, która jawiła 
się jako bardziej rozwinięta i godna naśladowania (Rosja od czasów Piotra I, 
Iran pod panowaniem Pahlawich). Ten ostatni czynnik jest szczególnie istotny 
w przyjętej przez nas perspektywie badawczej.

W badaniach naukowych w dziedzinie polityki, ekonomii i socjologii pomi-
jany jest fakt, że europejski wzorzec modernizacji i odpowiadająca mu seman-
tyka wywoływały w kulturze przyjmującej reakcję, płynącą ze strony elit du-
chowieństwa i inteligencji, w postaci prób wypracowania własnego rozumienia 
postępu. Właśnie zderzenie europejskiej semantyki z właściwym dla danego 
obszaru kulturowego pojmowaniem postępu i rozwoju skutkowało obserwo-
wanymi w perspektywie historycznej przemianami modernizacyjnymi. Stają 
się one zrozumiałe dopiero po uwzględnieniu mechanizmów rozwoju kultury, 
owej specyfi cznej dla każdego obszaru kulturowego matrycy, która wymusza 
„przekład” napływających z zewnątrz treści, powodując, iż rozwiązania spraw-
dzone na gruncie europejskim okazują się nieskuteczne w Rosji lub Iranie czy 
innych krajach nieeuropejskich. Powołując się na cytowaną już Fadiejewą, za-
uważamy, że 

W latach pięćdziesiątych–siedemdziesiątych (XX wieku) termin modernizacja w wielu histo-
rycznych, politologicznych, ekonomicznych i nawet kulturologicznych badaniach był syno-
nimem europeizacji (...). W pojęcie modernizacji włączano stopień oddziaływania cywilizacji 
europejskiej na lokalne tradycyjne struktury społeczeństw43. 

Stopień modernizacji i postępu oceniano, przyjmując perspektywę eurocen-
tryczną. Postawa taka była charakterystyczna nie tylko dla zewnętrznego ob-
serwatora przemian – Europejczyka – ale także dla prozachodnich myślicieli 
kultury przyjmującej. Zachód stanowił punkt odniesienia dla rozważań na te-
mat własnej tożsamości i perspektyw rozwoju. W świetle poczynionych obser-
wacji nie dziwi nas fakt, że zeuropeizowana część elity była traktowana przez 
elitę tradycyjną jako „kolonizatorzy”, obcy, nieznający i nierozumiejący własnej 
kultury. W irańskim kontekście idea modernizacji była i jest interpretowana 
na wiele różnych sposobów, podobnie zresztą jak w Rosji. Pojmowana jako 
rozwój technologiczny i ekonomiczny, nie różni się od swojego zachodnioeu-
ropejskiego odpowiednika; natomiast umiejscowienie jej w kontekście kultu-

43  И. Фадеева, Специфика процессов..., s. 8.
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rowym odsłania jej fundamentalną odmienność44. Pomimo faktu, że kontakty 
Wschodu z Zachodem miały miejsce bardzo wcześnie, to dopiero wiek XIX, 
po rewolucji francuskiej (1789), przyniósł światu islamu impuls do daleko idą-
cych zmian. Jak zauważył Bernard Lewis, „Rewolucja francuska była pierw-
szym wielkim ruchem idei w chrześcijańskiej Europie, który miał jakikolwiek 
rzeczywisty wpływ na świat islamu”45. U progu XIX wieku Egipt został pod-
bity przez Napoleona, Turcja, a wkrótce potem Iran poniosły klęskę w wojnie 
z Rosją. Mohammad Ali Pasza, który rządził w Egipcie po inwazji Napoleona, 
był pierwszym muzułmańskim władcą, który w obliczu konfrontacji nie tylko 
z potęgą militarną europejskiego przywódcy, lecz również z kulturą Europy 
zdał sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia reform. Otomańska Tur-
cja i Iran poszły później w jego ślady, zapożyczając niektóre z rozwiązań: na 
przykład reformy Mohammada Alego Paszy, znane jako eslahat, zostały wpro-
wadzone w Turcji, pod nazwą tanzimat46. W listopadzie 1839 roku turecki suł-
tan, Abdulmecid, podpisał Szlachetną Kartę Izby Róż (Hatt-e Serif-e Gülhane), 
inicjując w ten sposób okres reform. Dokument zawierał deklaracje o równości 
obywateli wobec prawa bez względu na wyznanie47. Wśród reform, na których 
wzorowali się reformatorzy irańscy, była reorganizacja administracji na wzór 
europejski, nowe prawo dotyczące edukacji oraz uchwalenie konstytucji.

W latach osiemdziesiątych XX wieku pojawiły się teorie „trzeciej drogi” – 
przemian zakorzenionych w religii i opartych na niej – jako alternatywy dla kapi-
talizmu i socjalizmu. Tendencja ta nadal wyraźnie występuje zarówno w Iranie, 
jak i w Rosji. Wyłoniła się ona w rezultacie niepowodzeń modernizacji opartej 
na wzorcu europejskim. Źródła teorii trzeciej drogi sięgają wieku XIX i głoszo-
nego wówczas przez nurty konserwatywne przekonania, że kultury Wschodu 
posiadają własną logikę rozwoju, a ich specyfi czne cechy sprawiają, iż wszelkie 
próby zaszczepienia obcego modelu są z góry skazane na niepowodzenie.

Obserwacja rozwoju irańskiej myśli społeczno-politycznej i związanych 
z nią instytucji pokazuje, że obce elementy albo w ogóle nie znajdują miejsca 
w strukturze danej kultury, zostają przez nią wyeliminowane, albo przyjmują 
zupełnie nowe funkcje, służąc jako narzędzie tym elementom kultury, które są 
silne – za przykład może tu posłużyć europejska myśl demokratyczna (demo-
kracja), przetransformowana przez islam.

Europejski wzorzec modernizacji w pierwszym rzędzie zderza się z trady-
cyjnymi wartościami (imperium, islam). W państwach, gdzie tradycja stanowi 

44  M. Adżudani, Maszrute-je irani wa piszzamineha-je nazarije-je welajat-e faqih (Irańska rewolucja konsty-
tucyjna i źródła koncepcji welajat-e faqih), London 1997; A. Milani, Tadżaddod wa tadżaddod-setizi dar Iran: 
madżmu’e-je maqalat (Postęp i sprzeciw wobec postępu w Iranie: zbiór artykułów), Teheran 1378 (1999).

45  B. Lewis, The Emergence of  Modern Turkey, London 1968, s. 40.
46  J. Behnam, Iran wa andisze-je tadżaddod (Iran i myśl o postępie), Teheran 1375 (1996), s. 12–13.
47  B. Lewis, The Emergence of  Modern Turkey, s. 106–107.
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fundament porządku państwowego i jest silnie zakorzeniona w mentalności 
społeczeństwa, modernizację postrzega się jako wartość wtedy i tylko wtedy, 
gdy stanowi ona narzędzie obrony przed niszczącymi wpływami z zewnątrz. 
Jednak nawet wówczas modernizacja pojmowana jest przede wszystkim jako 
rozwój techniczny i zwiększenie siły militarnej państwa. Refl eksja na temat 
zmian mentalności stanowi udział niewielkiej części elity i właśnie owa część 
dąży do zmiany charakteru instytucji edukacyjnych, społecznych i politycznych.

Paradygmat modernizacji został sformułowany w połowie XX wieku w wa-
runkach upadku europejskich potęg kolonialnych i pojawienia się dużej liczby 
„młodych narodów” w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Stanęły one w ob-
liczu wyboru dalszej drogi rozwoju. Program modernizacji, pojmowanej jako 
przejście od tradycji do nowoczesności – przy czym oba te pojęcia były rozu-
miane bardzo szeroko – został tym narodom zaproponowany przez naukow-
ców i polityków USA i Europy Zachodniej jako alternatywa dla komunizmu48. 
Druga połowa wieku to okres, kiedy powstaje teoretyczno-metodologiczna 
baza modernizacji, która wzbogaciła i uporządkowała doświadczenie dotyczą-
ce różnych aspektów procesu przechodzenia społeczeństw od tradycji do no-
woczesności. Paradygmat modernizacyjny, który początkowo kształtował się 
pod wpływem ewolucjonizmu i funkcjonalizmu, nieustannie ewoluował i był 
modyfi kowany, zgodnie z wnioskami płynącymi z praktyki modernizacji. Wy-
pracowane modele modernizacji, a było ich bardzo dużo, służyły uchwyceniu 
różnych aspektów zachodzących zmian49.

Według Siergieja Gawrowa50 historycznie pojęcie modernizacji jest rozpa-
trywane w trzech różnych znaczeniach: 1) jako rozwój wewnętrzny krajów Eu-
ropy Zachodniej i Ameryki Północnej związany z epoką nowożytną; 2) jako 
rozwój krajów, które nie należą do pierwszej grupy, lecz wzorują się na nich 
i pragną im dorównać (tzw. doganiająca modernizacja); 3) jako proces stały, 
niezakończony, któremu podlegają również współcześnie kraje pierwszej gru-
py, charakteryzujący się przeprowadzaniem reform i wprowadzaniem innowacji 
i prowadzący do powstania społeczeństw postindustrialnych51. Społeczeństwo 
zmodernizowane posiada szereg współzależnych cech, które często badane są 

48  Por. И. Побережников, Модернизация: теоретико-методологические подходы [w:] Экономическая 
история. Обозрение, Л. Бородкин (red.), Москва 2002, s. 146.

49  И. Побережников, Модернизационная перспектива: теоретико-методологические и дисципли-
нарные подходы [w:] Третьи Уральские историко-педагогические чтения, Екатеринбург 1999, s. 16–25; 
И. Побережников, Модернизация: определение понятия, параметры и критерии [w:] Историческая наука 
и историческое образование на рубеже XX–XXI столетия. Четвертые всероссийские историко-педагогические 
чтения, Екатеринбург 2000, s. 105–121.

50  С. Гавров, Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов 
в России, Москва 2004.

51  С. Гавров, Модернизация [w:] Социокультурная антропология: история, теория, методология. Энци-
клопедический словарь, Ю. Peзник (red.) Москва 2012, s. 821–830.
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oddzielnie jako aspekt polityczny, społeczny, ekonomiczny czy kulturowy mo-
dernizacji. W interesującej nas perspektywie kulturowej zachodnioeuropejski 
model modernizacji zakłada powstanie zróżnicowanej, a zarazem ujednoliconej 
kultury opartej na paradygmacie postępu i rozwoju indywidualizmu. Seman-
tyka postępu ma korzenie w epoce Oświecenia; obejmuje takie elementy, jak 
samodoskonalenie jednostki, dążenie do indywidualnie rozumianego szczęścia, 
prawo do realizacji osobowego potencjału i kształtowania otaczającej rzeczywi-
stości zgodnie z ludzkimi możliwościami i potrzebami. U źródeł modernizacji 
kultury w Europie znalazły się takie zjawiska, jak rozwój świeckiego systemu 
edukacji, wiara w naukę i technikę, racjonalizacja sposobu myślenia i wzrost 
znaczenia jednostki. Wśród typologii modernizacji badacze wyróżniają dwie jej 
odmiany: organiczną i nieorganiczną lub, według innej typologii, trzy: endogen-
ną, egzogenną oraz endogenno-egzogenną52. Organiczna modernizacja miała miej-
sce w tych krajach, które rozwijały się dzięki czynnikom wewnętrznym; przede 
wszystkim fundamentalnym zmianom w sferze kultury, mentalności i światopo-
glądu. Badacze wiążą jej zaistnienie z rewolucją przemysłową, wykształceniem 
się klasy średniej w Europie Zachodniej, stopniową industrializacją i urbaniza-
cją, a także z kształtowaniem się scentralizowanych państw i rozwojem społe-
czeństw obywatelskich wskutek narodzin świadomości prawnej. Modernizacja 
nieorganiczna jest swoistą „odpowiedzią” na zewnętrzne „wyzwanie” ze strony 
krajów bardziej rozwiniętych. Rozpoczyna się ona od zapożyczenia zdobyczy 
technologicznych czy rozwiązań instytucjonalnych, zaproszenia specjalistów 
i posyłania młodych ludzi za granicę, by tam zdobywali potrzebne umiejętno-
ści. A zatem rozpoczyna się ona nie w sferze kultury, lecz w dziedzinie polityki; 
nie stanowi konsekwencji zmian w świadomości, lecz w najlepszym przypadku 
je antycypuje, w najgorszym, natomiast, uniemożliwia, wywołując gwałtowny 
opór wobec „obcego”. Naśladownictwo, które mogłoby stać się pierwszym 
krokiem na drodze ku udanej modernizacji, staje się normą dla jednych grup 
społecznych i przedmiotem krytyki oraz impulsem do tworzenia alternatyw-
nych modeli własnej kultury rozwoju dla innych. W przypadku modernizacji 
nieorganicznej często mamy do czynienia z rozłamem w kulturze, który nie 
tylko charakteryzuje się istnieniem co najmniej dwóch, antagonistycznych pod 
względem światopoglądu grup, lecz także przynosi podział na rozwiniętą sto-
licę i zacofaną prowincję, oświecone „towarzystwo” i zacofany „lud”, kulturę 
elitarną i kulturę ludową. Między wymienionymi parami przeciwieństw nie ma 
zbioru wspólnego, dlatego można się spodziewać, że cyklicznie będzie następo-
wało przesunięcie się do centrum kultury elementów wcześniej marginalizowa-

52  Ш. Эйзенштадт, Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций, Моск-
ва 1999, s. 261; por. także А. Галечян, Политическая элита как субъект модернизации современной России, 
Москва 2008.
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nych wraz z towarzyszącą mu marginalizacją elementów centralnych. Rosyjska 
badaczka modernizacji Walentyna Fiedotowa stwierdza: 

Taka „punktowa” modernizacja, burząc tradycję, stawia społeczeństwo w obliczu braku per-
spektywy duchowej. Stwarza wyraźną nierówność, obiecując równe szanse (czego tradycyjne 
społeczeństwo nie czyniło), ale, ponieważ w rzeczywistości nie wszyscy mają szansę, rośnie 
niezadowolenie, które stymuluje sympatię szerokich prowincjonalnych mas dla alternatyw-
nych ideologii – komunizmu w Rosji, fundamentalizmu w Turcji, a w niektórych innych kra-
jach – do odbudowy struktur wiejskich i tradycjonalizmu53. 

Wnioski Fiedotowej można odnieść również do Iranu. Anton Parsons, po-
seł Wielkiej Brytanii w Teheranie, w latach 1974–1979 był świadkiem rewolucji 
islamskiej i skomentował owo wydarzenie następująco: 

Mówiłem szachowi, że gniewne wzburzenie i powszechny sprzeciw wobec reżymu to rzeczy-
wisty skutek piętnastu lat ucisku i tłamszenia w toku rozwoju jego programów „modernizacji”. 
Urzeczywistnienie tych projektów znacznie pogłębiło nierówność i rozłam społeczeństwa54. 

W interesującym nas okresie XIX i początków XX wieku w Rosji i w Iranie 
modernizacja często była utożsamiana z westernizacją. Krytycy postrzegali ją 
jako proces, który wymaga unicestwienia rodzimej kultury i zastąpienia jej mo-
delem zachodnim. Zwolennicy natomiast stali na stanowisku, że tylko zachod-
nie społeczeństwa są w pełni rozwinięte i jako takie powinny stanowić wzór. 
Nie powinien zatem dziwić nas fakt, że prezentowane przeciwstawne opinie 
zderzały się na wielu płaszczyznach, uniemożliwiając wypracowanie spójnej 
„odpowiedzi” na „wyzwanie” modernizacji.

W metodologii badań transformacji kultury, w której zachodzą procesy mo-
dernizacji, znajdują zastosowanie niektóre teorie socjologiczne55, wzbogacone 
o elementy antropologii i fi lozofi i kultury. Owo poszerzenie perspektywy so-

53  В. Федотова, От догоняющей модернизации к национальной: теоретический аспект; perspektivy.
info. (dostęp: 29.11.2012). Por. także В. Федотова, Модернизация «другой Европы», Москва 1997; http://
www.intelros.ru/subject/fi gures/valentina-fedotova/ (dostęp: 30.11.2012).

54  М. Надушан, Двадцат первый век – вселяющий страх или дарующий надежду, „Иран Наме” 2008, 
nr 1, s. 21; http://www.safarabdulloh.kz/img/books/iran-name/Iran-Name%202008%20(1).pdf  (do-
stęp: 29.11.2012).

55  Można wśród nich wymienić pojęcie strukturyzacji E. Giddensa (Э. Гидденс, Элементы теории 
структурации [w:] Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас, Новосибирск 1995, s. 40–
–70) czy teorię powstawania społeczeństw P. Sztompki. Według tej ostatniej spuściznę teorii działania 
można opisać za pomocą sześciu ontologicznych charakterystyk: 1) społeczeństwo stale podlega pro-
cesowi zmian, 2) zmiany mają charakter endogenny i przyjmują formę autotransformacji, 3) jednostki 
i zbiorowości to ostateczny motor zmian, 4) kierunek, cel i tempo zmiany są skutkiem współzawod-
nictwa między różnymi aktorami (działającymi jednostkami) i stają się obszarem konfl iktów i zmagań, 
5) działanie jest urzeczywistniane w kontekście danych struktur, które, z kolei, są przez owo dzia-
łanie przekształcane; wskutek czego struktury występują jednocześnie jako przyczyna i jako skutek, 
6) wzajemne oddziaływanie między strukturami a działającymi podmiotami zachodzi dzięki zmianie 
faz twórczości jednostek i determinacji struktury (por. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 
2005, s. 254).
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cjologicznej jest konieczne, gdyż w przypadku Rosji i Iranu mamy do czynienia 
z kulturą, której struktury poznawcze wyrastają z religii i, jak wykażemy w toku 
dalszej analizy, nie miała miejsca pełna sekularyzacja. Modernizacja i postęp nie są 
pojęciami tożsamymi, chociaż we współczesnym dyskursie na temat proble-
mów współczesnego świata często występują jako ekwiwalenty.

Reprezentanci wczesnej koncepcji modernizacji (w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku) pojmowali ją jako proces liniowy, w którym przej-
ście od tradycji do nowoczesności miało charakter radykalny i powszechny, 
obejmujący wszystkie sfery ludzkiego życia i działalności. Wiemy jednak, że 
owe teorie nie uwzględniały zjawiska, jakie miało miejsce w Rosji za Piotra I czy 
w Iranie za czasów Rezy Szacha Pahlawiego. Zainicjowane wówczas procesy 
miały charakter radykalny, lecz objęły swym zasięgiem niewielką część spo-
łeczeństwa: elitę związaną ze sferą publiczną i służbą państwową. Poza tym, 
w obydwu krajach, już u zarania przemian, używane były na ich określenie sło-
wa determinowane przez kontekst kulturowy. Zgodnie z obserwacją Igora Po-
biereżnikowa: 

Modernizacji przypisywano cechy kompleksowości, co oznaczało, że nie można jej sprowa-
dzić do jakiegoś jednego kryterium. Zwolennicy modelu linearnego uznawali, że modernizacja 
powoduje zmiany praktycznie we wszystkich sferach ludzkiej myśli i zachowania, pobudzając 
procesy strukturalno-funkcjonalnej dyferencjacji, industrializacji, urbanizacji, komercjalizacji, 
mobilizacji społecznej, sekularyzacji, identyfi kacji narodowej, upowszechnianiu środków in-
formacji masowej, kształtowania współczesnych instytucji publicznych, wzrost świadomości 
politycznej. (...) Widzieli oni proces modernizacji jako immanentne wbudowywanie zmian 
w system społeczny. Zakładali, że gdy tylko zmiany zaistnieją w jednej ze sfer działalności, 
w sposób nieuchronny wywołują one adekwatne reakcje w innych sferach56. 

W modelu linearnym modernizację postrzegano jako globalny proces, który 
zachodzi poprzez rozprzestrzenianie się idei, instytucji i technologii z Zachodu, 
głównie z Europy. Nie brano wówczas pod uwagę odmienności kultur, zagad-
nienia relatywizmu kulturowego pozostawały na marginesie zainteresowań teo-
retyków i praktyków modernizacji. Proces ów rozpatrywano też jako ewolucyjny 
w ramach faz zachodzących zmian; według Cyryla Blacka były to: 1) wyzwanie 
modernizacji – na tym etapie w tradycyjnym społeczeństwie pojawiają się jed-
nostki zaznajomione z ideami i instytucjami zachodnimi i próbują przeszczepić 
owe obce wzorce na rodzimy grunt, 2) konsolidacja elity modernizacyjnej – 
władza przechodzi z rąk tradycyjnych elit do rąk zwolenników modernizacji, 
których na tym etapie jest już zdecydowanie więcej, 3) transformacja społecz-
no-ekonomiczna – etap ten trwa do momentu, gdy społeczeństwo feudalne, 
z przewagą wsi i chłopów zmienia się w społeczeństwo industrialne z przewagą 
miast i klasy średniej, robotniczej, 4) integracja społeczeństwa – dochodzi do 

56  И. Побережников, Модернизация: теоретико-методологические подходы, s. 151.
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reorganizacji społeczeństwa na poziomie strukturalnym i instytucjonalnym57. 
W ramach modelu linearnego modernizację pojmowano jako nieodwracalny 
proces unifi kacji i konwergencji wspólnot58. Zakładał on istnienie przeciwstaw-
nych, idealnych typów „tradycjonalizmu” i „współczesności”; wychodząc od 
tego, co „stare”, należało zmierzać ku „nowemu”. Badanie tekstów kultury za-
wierających konceptualizację starego, tradycyjnego i nowego, współczesnego, 
wskazuje jednak na istnienie wielu płaszczyzn semantycznych, niekiedy wza-
jemnie się znoszących, w związku z czym idealne typy jawią się jako w najwyż-
szym stopniu niekompletne. Warto przy tym pamiętać, że w kulturze irańskiej 
i rosyjskiej pojawiały się wyraźne konceptualizacje „obcego”, które w wielu 
przypadkach stanowiły podstawowy element tendencji antymodernizacyjnych 
lub pojmowania modernizacji wyłącznie w jej aspekcie technologicznym, bez 
zmiany struktur społecznych i politycznych, które, z kolei, opierały się na za-
korzenionych w kulturze symbolach tworzących systemy poznawcze – swoiste 
mapy rzeczywistości. Wnioskujemy zatem, że socjologiczne modele moderniza-
cji nie przynoszą odpowiedzi na pytanie o charakter zmian struktury społecznej 
i przyczynę niepowodzenia procesów transformacji. Dyktat matrycy kulturowej 
może zostać przezwyciężony wyłącznie na drodze wnikliwej refl eksji nad istotą 
jej fundamentalnych elementów, nie zaś poprzez zmianę zewnętrznej struktu-
ry. Kultura była przedmiotem zainteresowania socjologów jako jeden z wielu 
elementów branych pod uwagę w procesie modernizacji. Tymczasem stanowi 
ona fundament struktury społecznej i politycznej i powinna być rozpatrywana 
jako kwestia kluczowa w planowaniu wszelkich zmian. W sferze społecznej, 
ekonomicznej i politycznej jest stosunkowo łatwo zidentyfi kować przejawy mo-
dernizacji. Poczynione obserwacje nie przynoszą jednak odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego obiecujące projekty modernizacyjne kończą się niepowodzeniem lub 
prowadzą do rewolucji. Rosyjskie rewolucje 1905 i 1917 roku, irańskie – 1905–
–1911 i 1979 nie były przypadkowe, lecz w naturalny sposób wynikały właśnie 
ze specyfi ki kultury i głęboko w niej zakorzenionych wyobrażeń na temat tego, 
czym powinna być modernizacja i postęp. Tworzone koncepcje wyrastały z ro-
dzimej kultury lub były do niej adaptowane w sposób mniej lub bardziej świa-
domy; dlatego też niektóre rozwiązanie nie mogły zaistnieć, ani zostać zapisane 
w pamięci kultury. Jeśli chodzi o kryteria59 pozwalające stwierdzić, czy proces 

57  C. Black, The Dynamics of  Modernization: A Study in Comparative History, New York 1975, s. 67–68.
58  W. Rostow, The Stages of  Economic Growth. A Non-Communist Manifesto, Cambridge 1960; D. Ler-

ner, The Passing of  Traditional Society: Modernizing the Middle East, New York–London 1965; M. Levy, 
Modernization and the Structure of  Societies, Princeton 1966; C.E. Black, The Dynamics of  Modernization...; 
S. Eisenstadt, Modernization: Protest and Change, Englewood Cliffs 1966. Model linearny modernizacji 
według dziewięciu kryteriów opisał S. Huntington; por. S. Huntington, The Change to Change: Moderniza-
tion, Development, and Politics [w:] Comparative Modernization: A Reader, C. Black (red.), New York–London 
1976, s. 30–31.

59  Por. S. Eisenstadt, Modernization..., s. 2–5.
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modernizacji ma miejsce, czy też nie, zaliczymy do nich: w sferze społecznej 
mobilizację części społeczeństwa, tzw. nowej elity, która przyswaja obce idee; 
w dziedzinie gospodarki – rozwój technologiczny zmierzający do utworzenia 
społeczeństwa industrialnego; w obszarze polityki – dążenie do stworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego, zmianę podstaw legitymizacji władzy. Już ten 
bardzo ogólny zarys pozwala zauważyć, że badacz nie uwzględnił relatywizmu 
kulturowego, uznając model europejski za jedyny schemat przemian moderni-
zacyjnych. Kryteria pozwalające ocenić stopień modernizacji w sferze kultu-
ry wyraźnie wskazują na jednostronność zaproponowanego modelu. Według
Shmuela Eisenstadta:

W sferze kultury modernizacja charakteryzowała się dyferencjacją głównych elementów sy-
stemów wartości (religii, fi lozofi i, nauki); propagowaniem świeckiej edukacji, (...) kształtowa-
niem się nowego paradygmatu kulturowego, w którym akcentowano postęp, doskonalenie, 
skuteczność, sukces, naturalne wyrażenie możliwości i uczuć, indywidualizm jako szczególną 
wartość (...), wzrostem wiary w możliwości nauki i techniki60. 

Nałożenie modelu linearnego na kulturę Rosji czy Iranu prowadzi do sy-
tuacji, gdy badamy zjawisko z zewnątrz, pomijając wewnętrzne determinanty 
jego rozwoju, a także zmieniający się kontekst historyczny. Brak namysłu nad 
semantyką pojęcia modernizacji przyniósł w rezultacie pojawienie się nowych 
określeń: „częściowej modernizacji”, krajów „stosunkowo niezmodernizowa-
nych” i krajów „stosunkowo zmodernizowanych”. Koncepcja „częściowej” lub 
„fragmentarycznej” modernizacji została rozwinięta w pracach Dietricha Rue-
schemeyera61, który zauważył, iż 

W wielu społeczeństwach elementy nowoczesne i tradycyjne splatają się w dziwaczne struktu-
ry. Często takie społeczne rozbieżności są zjawiskiem przejściowym, towarzyszącym przyśpie-
szonemu rozwojowi społecznemu. Nierzadko jednak umacniają się one i są przechowywane 
przez wiele pokoleń. Gdyby pokusić się o formalną defi nicję częściowej modernizacji, to 
można by powiedzieć, że jest ona takim procesem zmian społecznych, który prowadzi do in-
stytucjonalizacji, w ramach jednego społeczeństwa, struktur o większym i mniejszym stopniu 
modernizacji62. 

Pobiereżnikow konkluduje, że symbioza obcych pierwiastków, przyswojo-
nych przez kulturę w jej tradycyjnym kształcie, i rodzimych jest mało owocna 
ze względu na ich wzajemne interakcje63: potencjalnie modernizacyjne elementy 
tracą możliwość racjonalnego funkcjonowania w ramach kultury tradycyjnej, 

60  Tamże.
61  D. Rueschemeyer, Partial modernization [w:] Explorations in general theory in social science: essays in honor 

of  Talcott Parsons, J.C. Loubser (red.), New York 1976, t. 2, s. 756–772.
62  Cyt. za: Л. Волков, Теория модернизации – пересмотр либеральных взглядов на общественно-поли-

тическое развитие (Обзор англо-американской литературы) [w:] Критический анализ буржуазных теорий 
модернизации. Сборник обзоров, Москва 1985, s. 72–73.

63  Por. И. Побережников, Модернизация: теоретико-методологические подходы, s. 154.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej44

zaburzając jednocześnie mechanizmy samoregulacji kultury. Jeśli modernizacja 
ma charakter częściowy, to znaczy obejmuje tylko wybraną grupę społeczną 
i niektóre sfery życia, zasadne jest sformułowanie następujących pytań: Na jakiej 
zasadzie, za pomocą jakich narzędzi mogłaby zachodzić dyfuzja lub transgresja 
między obszarem modernizującym się i niezmodernizowanym? Jaka zachodzi 
zależność między instytucjonalizacją idei modernizacyjnych a możliwościami 
ich rozprzestrzeniania; innymi słowy: czy wystarczy powołać do życia parla-
ment i spisać konstytucję, by możliwe było rozpropagowanie idei społeczeń-
stwa obywatelskiego; lub też stworzyć sieć szkół, by przekonać społeczeństwo 
o pożytku płynącym z posiadania wykształcenia? Pytań takich jest o wiele wię-
cej, a sprowadzają się one do podstawowego pytania o wydźwięku fi lozofi czno-
-antropologicznym o sens ludzkiego życia oraz ostateczny cel kultury. Może 
również zaistnieć daleko idąca rozbieżność między stworzonymi instytucjami 
a sferą wartości społeczeństwa, co w rezultacie prowadzi do wypaczenia zarów-
no elementu przyjmowanego, jak i struktury przyjmującej: 

W określonych warunkach modernizacja środków, roli, organizacji norm może osiągnąć za-
awansowany etap, podczas gdy orientacja aksjologiczna pozostaje niezmienna. (...) W tym 
przypadku poprzedzający modernizację system albo będzie stawiał opór instytucjonalizacji 
ważniejszych stereotypów w duchu modernizacji, albo runie64. 

Proces dezintegracji struktur kultury będzie odzwierciedlał się w sferze psy-
chologii reprezentantów danej kultury, rodząc zjawiska takie, jak zbędny człowiek, 
tułacz, jednostka wyobcowana. Zauważamy tu paralelne procesy w skali ma-
krokosmosu społeczeństwa i państwa oraz mikrokosmosu jednostki. Przy roz-
ważaniu modelu częściowej modernizacji pojawia się pytanie o tempo rozwoju 
poszczególnych sfer kultury oraz możliwości zahamowania procesów moder-
nizacyjnych w jednej grupie społecznej, by dać szansę dogonienia jej grupom, 
które dotąd nie brały udziału w procesach przemian. Przykład Rosji i Iranu 
nie pozostawia wątpliwości co do faktu, że jakiekolwiek próby zahamowania 
przemian prowadzą do katastrofy – rewolucji i powrotu do statycznego modelu 
kultury, w którym szansa na rozwój zostaje złożona w ofi erze stabilności syste-
mu. Wynika stąd wniosek, że problem modernizacji wiąże się z poszukiwaniem 
kompromisu między rozwojem i bezpieczeństwem. W badanych przez nas kul-
turach taki kompromis, jak dotąd, nie został wypracowany. Słowo „moderniza-
cja” automatycznie wywołuje skojarzenie z „kryzysem”.

W latach sześćdziesiątych–siedemdziesiątych XX wieku krytyczna refl eksja 
nad modelem liniowym i fragmentarycznym/częściowym modernizacji, doko-
nana przez takich badaczy jak Piotr Sztompka czy Samuel Huntington, dopro-
wadziła do stworzenia nowego modelu modernizacji. Uwzględnia się w nim 
założenie, że modernizacja niekoniecznie musi być ruchem w kierunku stwo-

64  Cyt. za: Л. Волков, Теория модернизации..., s. 74.
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rzenia instytucji i przetransformowania systemu wartości na wzór zachodni; 
społeczeństwa mogą i powinny sięgać do źródeł własnej kultury w poszukiwa-
niu wzorców i potencjału rozwojowego. Ponadto znacznie złagodzone zosta-
ło przeciwstawienie tradycji i nowoczesności, co zaowocowało tezą, iż religia 
odgrywa ważną rolę w procesie modernizacji, będąc czynnikiem delegitymizacji 
ustroju politycznego, gdy ten przestaje spełniać przypisywane mu funkcje, oraz 
jest narzędziem mobilizacji mas. Edward Tiriakjan65 podkreśla znaczenie religii, 
powołując się na przykład Polski i Iranu, oraz rolę duchowieństwa w obaleniu 
nieefektywnego ustroju politycznego. Zagadnienie niewątpliwie wymaga szer-
szego omówienia z perspektywy religii jako głębokiej struktury kultury oraz 
rezerwuaru nośnych, apelujących do emocji, symboli. Jeśli potraktujemy religię 
jako narzędzie w grze politycznej, to problem ulegnie spłyceniu. Perspektywa 
socjologiczna nie uwzględnia bowiem zagadnień ontologii i aksjologii, które 
wymykają się logicznemu wnioskowaniu. Nie jest też jasne, jaką rolę Tiriakjan 
przypisuje elitom duchownym, które używają potencjału symboli religijnych 
w sposób świadomy i przemyślany, konstruując schemat poznawczy, który na-
stępnie jest rozpowszechniany i determinuje życie w makro- i mikroskali. Po-
dobieństwo roli, jaką odegrała religia w Polsce i Iranie w obaleniu reżymów 
totalitarnych, również jest pozorne; dalszy rozwój kultury polskiej i irańskiej 
świadczy o istnieniu mechanizmów kulturowych, które spowodowały, że Iran 
stał się państwem totalitarnym, opartym na władzy duchowieństwa, podczas 
gdy Polska odrzuciła system, który był dla niej obcy i narzucony z zewnątrz, nie 
stawiając przy tym religii w centrum struktury politycznej kraju.

Brak środków masowego przekazu w badanych przez nas okresach pozwala 
zastosować klasyczny model badania modernizacji, w ramach którego przed-
miotem analizy jest zmiana w sferze wartości oraz instytucji społecznych i poli-
tycznych. Dodatkowym argumentem na rzecz wyeksponowania immanentnych 
cech każdej z kultur i jej wewnętrznych przemian kosztem marginalizacji kon-
tekstu historycznego i wpływów międzynarodowych jest fakt potraktowania 
przez nas kultury jako semiosfery – systemu z pewnym językiem – w ramach 
którego toczy się walka o dominację w dziedzinie informacji. Budowanie sy-
stemów modelujących na bazie języka pierwotnego oraz ich przekształcanie 
wskutek pojawienia się systemów z innym językiem będzie miało niebagatelny 
wpływ na reakcję kultury na modernizację, a w konsekwencji – powodzenie 
bądź klęskę zapoczątkowanych przemian.

Przemiany modernizacyjne w makro- i mikroskali rodzą pytania na temat 
wzajemnej zależności między dążeniami jednostek a dynamiką zmian w struk-
turze społecznej. Na znaczącą rolę jednostki w procesach modernizacji zwrócił 

65  Por. И. Побережников, Теория модернизации: основные этапы эволюции, s. 243; http://elar.urfu.
ru/bitstream/10995/2769/1/pristr-04-10.pdf  (dostęp: 05.01.2013).
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uwagę Timo Piirainen, stwierdzając, że w okresie gwałtownych przemian histo-
rycznych wzrasta aktywność jednostek i ich możliwości kreowania rzeczywisto-
ści w zgodzie z własnymi planami: „Właśnie w takich epokach człowiek rze-
czywiście przekształca się w punkt bifurkacji; kontury przyszłego społeczeństwa, 
trajektorie rozwoju i podobne okresy okazują się w dużym stopniu zależne od 
woli i wyboru człowieka”66. Badacz odwołał się do rewolucji francuskiej (1789) 
oraz rosyjskiej rewolucji październikowej (1917), uznając owe wydarzenia za 
początek kształtowania się nowej struktury społecznej, amorfi cznej i bez wy-
raźnie określonych korzeni; stwierdził: 

...właśnie ludzie tworzą nowe struktury, poddają społeczeństwo restrukturyzacji; porządek 
społeczny tworzy się jako wspólny rezultat indywidualnych wyborów i działań – restruktury-
zacja społeczeństwa w takiej sytuacji może być rozpatrywana jako wzajemne oddziaływanie 
starych kolektywnych osiągnięć i nowych wyborów i działań, podejmowanych przez pojedyn-
czych członków społeczeństwa67. 

Piirainen podaje w wątpliwość skuteczność podejścia systemowo-struktu-
ralnego w badaniach nad transformacją społeczeństwa w okresach burzliwych 
przemian, stojąc na stanowisku, że nie działają wówczas charakterystyczne dla 
każdego systemu mechanizmy samoregulacji, utrzymujące go w równowadze. 
Niestabilność struktury sprawia, że nie może stać się ona przedmiotem obser-
wacji, dlatego też uzasadnione jest przeniesienie uwagi na twórczą jednostkę, 
pomijając próby określenia jej miejsca w strukturze społecznej. Wybory strate-
gii działania, aby sprostać wyzwaniom czasów, oraz ograniczenia możliwości 
jednostki stanowią przedmiot analiz Piirainena na pierwszym etapie badań nad 
modernizacją. Podążając za myślą badacza, możemy wnioskować, że potencjał 
twórczy jednostki i sposób jego wykorzystania decydują o kierunku przemian 
modernizacyjnych, a w konsekwencji również o charakterze zmian w strukturze 
społecznej. Niestety, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w ramach zaproponowa-
nej metody badawczej, jakie czynniki determinują dokonywanie określonych 
wyborów. Sprowadzenie ich do aspektu ekonomiczno-społecznego w przy-
padku Rosji i Iranu nie wyczerpuje problematyki i nie dostarcza narzędzi do 
analizy zachowań pozornie irracjonalnych, jak, na przykład, pragnienie złoże-
nia w ofi erze życia w imię wyznawanej wartości. Kluczowe, dla teoretyczno-
-metodologicznego modelu Piirainena, pojęcie strategii nie znajduje zastosowa-
nia w badaniach społeczeństw i kultur, w których nie dokonał się proces racjo-
nalizacji struktur poznawczych. Namysł nad zagadnieniem mentalności, a więc 
sfery emocjonalnej człowieka, oraz symboli, za pomocą których porządkuje 
swoje doświadczenia, nie mieści się w ramach metody Piirainena ani innych 

66  T. Piirainen, Towards a New Social Order in Russia: Transforming Structures in Everyday Life, University 
of  Helsinki 1997, s. 45.

67  Tamże.
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metod socjologicznych. Ponadto racjonalny wybór nie stanowi wartości w społe-
czeństwach patriarchalnych, gdzie ceni się silne więzi rodzinne, gotowość do 
poświęceń oraz bezpieczeństwo płynące z poczucia przynależności.

W tworzonych teoriach modernizacji nieustannie powraca pytanie o zależ-
ność między strukturą społeczną a jednostką. Przypomnijmy, że owa problema-
tyka stanowi również jedno z podstawowych zagadnień kulturologii.

Nie bacząc na fakt, że w toku procesu historycznego człowiek znajduje się w swego rodzaju 
niewoli struktur, jego roli nie da się sprowadzić do znaczenia śrubki, ślepego wykonawcy po-
leceń, wydawanych przez siły, które stoją ponad nim i są od niego niezależne68.

Szwedzki badacz Goran Therborn poszerzył zakres pojęcia modernizacja, włą-
czając w nie strukturę i kulturę jako elementy kształtujące uniwersum jednostki 
i stanowiące ramy dla jej działań69. Przez pojęcie kultura autor rozumie dziedzi-
czony i podzielany przez grupę ludzi zbiór symboli i znaczeń, natomiast słowem 
struktura określa sposób typizacji (porządkowania) zasobów i ograniczeń dostęp-
nych jednostkom jako aktorom społecznym. Według badacza „Ludzie działają 
w taki a nie inny sposób właśnie dlatego, że przynależą do konkretnej kultury 
i/lub zajmują w niej określone miejsce”70. Części składowe struktury to granice 
systemu społecznego i mechanizmy regulowania przynależności; pozycyjne mo-
dele w ramach wspomnianego systemu wraz z przypisanymi do nich instytucjami 
i wynikającymi z tego faktu możliwościami i ograniczeniami oraz zadaniami, pra-
wami i środkami. Kulturę konstytuują: poczucie tożsamości wyrażone w pojęciu 
ja lub my, które zarazem pozwala określić granice kultury; język jako narzędzie 
komunikacji, myślenia i zdobywania wiedzy; zbiór wartości i norm stanowiący 
podstawę wartościowania zjawisk. Zgodnie z nakreślonym schematem teore-
tyczno-metodologicznym Therborna przedmiotem analizy są z jednej strony 
części struktury, czyli zadania, prawa, środki i ograniczenia, z drugiej natomiast 
– elementy kultury, czyli wyznaczniki tożsamości, modele poznawcze i wartości. 
Porządkowanie, systematyzowanie zjawisk oraz inkulturacja to najważniejsze proce-
sy zachodzące w systemie. Można stąd wnioskować o dużym znaczeniu miejsca 
zajmowanego przez działający podmiot w ramach danej struktury, gdyż właśnie 
pozycja w konfi guracji wszystkich elementów determinuje zakres władzy, a za-
tem i dostęp do narzędzi wywierania pożądanego wpływu.

Analizę reakcji kultury na modernizację i postęp rozpoczynamy od nakre-
ślenia paradygmatu charakterystycznego dla każdej z badanych kultur. Będzie 
on stanowił schemat porządkujący różnorodne zjawiska na poziomie makro 
– a więc całego społeczeństwa, narodu, kultury jako zbioru znaków i sym-

68  И. Побережников, Модернизация: теоретико-методологические подходы, s. 233–248.
69  Por. G. Therborn, European Modernity and Beyond: The Trajectory of  European Societies, 1945–2000, 

London–New Delhi 1995, s. 7–15.
70  G. Therborn, European Modernity and Beyond..., s. 9.
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boli – i mikro – przez pryzmat działającej w kulturze jednostki. Między tymi 
dwiema sferami zachodzi sprzężenie zwrotne; jednostka oddziałuje na kulturę, 
a jednocześnie jest w niej zanurzona, stając się obiektem oddziaływania. Z wy-
różnienia skali makro i skali mikro wynika zastosowanie dwóch komplemen-
tarnych podejść: zorientowanego na badanie determinacji strukturalnych (na 
ile kultura determinuje zachowania jej reprezentantów) oraz nakierowanego na 
badanie tego, w jaki sposób jednostka tworzy własny świat, oddziałując na kul-
turę. W pierwszym przypadku sięgamy do strukturalizmu, natomiast w drugim 
łączymy antropologię kultury z elementami fi lozofi i oraz psychologii.



C z ę ś ć  I

METODOLOGIA BADAŃ.
TEZY I USTALENIA WSTĘPNE





Rozdział I. Kultura jako semiosfera

Dziedzina kultury nie ma wewnętrznego terytorium: 
cała sytuuje się na granicach. (...) Życie kulturalnego 
aktu w istocie dokonuje się na granicach: w tym tkwi 
powaga i znaczenie tego aktu; odsunięty od granicy traci 
grunt, staje się pusty, arogancki, degeneruje się i umiera71.

1.1.1. Mechanizmy rozwoju kultury w świetle
łotmanowskiej koncepcji semiosfery
Kultura, społeczeństwo, człowiek to pojęcia, które stanowią przedmiot badań 
wielu dyscyplin nauki. Każda z nich posiada własny sposób defi niowania i ba-
dania danego zjawiska, swoistą, sobie właściwą metodologię. W zależności od 
dyscypliny kulturę bada się przez pryzmat języka, wartości, idei, dzieł architek-
tury, malarstwa i rzeźby, tradycji i obyczajów ludzi, zachowań. Wraz z pojawie-
niem się kulturologii jako nowej specjalności zaczęto formułować podstawowy 
aparat pojęć, właściwy tej dyscyplinie nauki, obejmujący różne aspekty kultu-
ry dotychczas rozdzielone pomiędzy językoznawstwo, fi lozofi ę, antropologię, 
psychologię, socjologię. Jednak spory na temat przedmiotu badań oraz miejsca 
kulturologii w systemie nauk nadal trwają, skupiając interlokutorów w dwóch 
przeciwstawnych grupach, reprezentujących bądź podejście izolacjonistyczne, 
w myśl którego kulturologia jest dyscypliną wyraźnie odróżniającą się od in-
nych, bądź integrujące, oparte na założeniu, iż kulturologia stanowi syntezę so-
cjologicznej i humanistycznej wiedzy o kulturze72. Według słownika Webstera 

Kulturologia to nauka o kulturze, w bardziej specyfi cznym ujęciu: pewnego rodzaju metodo-
logia, związana z nazwiskiem amerykańskiego antropologa Lesliego White’a, który rozpatry-
wał kulturę jako niezależny proces, a cechy kultury (instytucje, ideologie i technologie) – jako 
fakty niezależne od nie-kultury (klimatu, ludzkiego ciała, naszych pragnień i celów)73. 

Z kolei White określi istotę kultury, a pośrednio również jej defi nicję nastę-
pująco: 

Kulturologia – gałąź antropologii, rozpatrująca kulturę (instytucje, technologie, ideologia) 
jako specyfi czny porządek zjawisk, zorganizowanych według sobie właściwych reguł i roz-

71  M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 26–27.
72  А. Кравченко, Культурология, Москва 2010, s. 6.
73  Webster’s Third New International Dictionary of  the English Language Unabridged, Springfi eld, Massa-

chusetts, USA, 1993, s. 553.
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wijających się według własnych praw. Proces kulturowy rozpatruje się tu jako samoistny i au-
tonomiczny. (...) Do momentu pojawienia się kulturologii jako dyscypliny naukowej w bada-
niach nad kulturą przeważały obce jej podejścia: biologiczne, psychologiczne i socjologiczne. 
Wszystkie zjawiska, w tym również kulturowe, sprowadzano do przyczyn biologicznych, 
psychicznych albo społecznych. Instytucje, wierzenia i obyczaje jawiły się w ich świetle jako 
czynniki wtórne, albo zależne zmienne. Człowiek występował jako przyczyna, kultura – jako 
skutek. Rewolucja kulturologiczna zmieniała tę zależność. Kulturologia zakłada, że ludzie za-
chowują się w ten lub inny sposób, dlatego że urodzili się i zostali wychowani w określonych 
tradycjach kulturowych74. 

A zatem, jeśli zachowanie ludzi jest zdeterminowane przez kulturę, to 
samą kulturę należy odczytać jako „proces sui generis, tj. sam dla siebie będący 
przyczyną”75 i badać go przez pryzmat jemu właściwych zasad odzwierciedla-
jących typ struktury i funkcji. Kulturę należy rozpatrywać jak system niebędący 
zwykłą sumą właściwości tworzących go elementów, lecz wynikiem ich wza-
jemnych zależności oraz interakcji.

Sprowadzenie kultury wyłącznie do jej aspektu humanistycznego lub so-
cjologicznego niesie z sobą istotne konsekwencje zarówno w wyborze metody 
badawczej, jak również – w formułowaniu wniosków badawczych. W socjologii 
główne znaczenie ma fakt badany poprzez ankietę i prowadzący do formuło-
wania wniosków ogólnych, podczas gdy w naukach humanistycznych nacisk 
jest kładziony na aspekt indywidualny zjawiska jako manifestację wartości, jego 
wyjątkowość. Kulturologia znajduje się na skrzyżowaniu obydwu podejść, jed-
nocząc nauki humanistyczne i socjologiczne kosztem własnej spójności me-
todologicznej. Badacz, będąc świadomy tej wewnętrznej sprzeczności, staje 
zarazem przed koniecznością niełatwego wyboru preferowanego podejścia, 
takiego, któremu zaufa jako głównej ścieżce prowadzącej go do realizacji celu 
badań, nie zapominając jednak o tym drugim aspekcie kulturologii jako nauki. 
Integracyjne podejście do kultury pozwala na poszerzenie zakresu badań, uni-
kając tym samym powtarzania wniosków, które już wcześniej pojawiły się w ob-
szarze etnologii, antropologii kultury, fi lozofi i kultury, socjologii kultury, teorii 
kultury, psychologii kultury i historii kultury. Według Lewita 

Istnieje przekonanie, że kulturologia to tylko teoria kultury, a historia kultury pozostaje z nią 
w związku jako konkretna nauka historyczna z określoną wiedzą, i jeśli historia kultury bada 
głównie przeszłość, to kulturologia jest wiedzą o bieżącym życiu współczesnej kultury, jej 
funkcjach, perspektywach rozwoju. Jednak w rzeczywistości kultura jest zorientowana na 
poznanie tego ogólnego, które łączy różne formy kulturowego istnienia ludzi. Teoretyczny 
i historyczny sposób rozpatrywania form kulturowego istnienia człowieka w kulturologii sta-

74  L. White, Culturology [w:] International Encyclopedia of  the Social Science, New York 1968, t. 3, s. 547–
–550; cyt. za: А. Кравченко, Культурология, s. 7.

75  Tamże.
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nowią jedność. Wychodząc od takiego rozumienia, kulturologię można rozpatrywać jako wie-
dzę o minionej i współczesnej kulturze, jej strukturze i funkcjach, perspektywach rozwoju76. 

Można zatem stwierdzić, że kulturologia, obejmując różne dziedziny wiedzy, 
nie sprowadza się do nich. Dodatkową trudność w precyzyjnym określeniu me-
tody badawczej i przedmiotu badań, obok faktu, że kulturologia czerpie z wielu 
istniejących dziedzin nauki, nie będąc z nimi tożsamą, stanowi też fakt, że sama 
kulturologia znajduje się ciągle w stadium formowania.

Obecnie istnieje ponad 500 defi nicji kultury77. Zostały one podzielone na 
pięć dużych grup. Do pierwszej zaliczają się defi nicje opisowe traktujące kultu-
rę jako sumę wszelkiego rodzaju działalności człowieka, obyczajów i wierzeń. 
Drugą grupę tworzą defi nicje wskazujące na związek człowieka z tradycją i fak-
tem przynależności do określonej grupy społecznej, z jej regułami, zwyczajami 
i charakterem wzajemnych powiązań członków. Badacze wiązali również kultu-
rę z systemem reguł organizujących ludzkie zachowanie. Niekiedy kultura była 
traktowana jako rezultat opanowania przez człowieka otaczającej go przyrody; 
tam, gdzie człowiek przejmuje prymat nad naturą, pojawia się kultura. I wresz-
cie, przez pojęcie kultury rozumiano zespół norm zachowania wypracowanych 
przez grupę ludzi i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Bardziej ogólny 
podział zjawisk kultury wskazuje na dwie grupy zjawisk: materialne oraz ist-
niejące w świecie idei. Współcześnie termin kultura używany jest w szerokim 
znaczeniu, jako wszelkie przejawy życia człowieka w społeczeństwie: obyczaje, 
normy, instytucje, życie codzienne, oraz w wąskim – tu pokrywa się ze sferą 
twórczości duchowej i intelektualnej oraz z normami moralnymi78. W naukach 
o kulturze często przedmiotem badań jest to, co ma dla człowieka znaczenie, 
a więc pozostaje w ścisłym związku ze światem wartości, które, chociaż nie ist-
nieją w świecie empirycznym, to jednak stanowią punkty orientacyjne, nadając 
rzeczywistości określoną, uporządkowaną strukturę79. Władysław Tatarkiewicz 
zauważył, że kultura oznacza przeżycia i czynności prowadzące do wytworzenia 
jakości duchowych80, istnieje w ścisłej współzależności z człowiekiem, dlatego 
naznaczona jest dużym subiektywizmem. Z kolei Borys Uspienski zaznaczył, 
że „Kultura wiąże się nie tyle bezpośrednio z rzeczywistością obiektywną, co 
z interpretacją tej rzeczywistości – właśnie myślowe ujęcie rzeczywistości, au-
torefl eksja formułuje kulturę”81. Komunikacyjny aspekt kultury podkreślali, 
między innymi, Jurij Łotman i Michael Fischer. Fischer stwierdził, iż kultura to 

76  С. Левит, Культурология как интегративная область знаний [w:] Культурология XX век. Антоло-
гия, Москва 1995, s. 654–655.

77  Przytoczony poniżej ogólny podział zob. А. Кравченко, Культурология, s. 11.
78  Por. Э. Соколов, Культурология. Очерки теории культуры, Москва 1994, s. 22.
79  Por. J. Szacki, Historia myśli..., s. 429.
80  Por. W. Tatarkiewicz, Cywilizacja i kultura [w:] W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 74–92.
81  B. Uspienski, Religia i semiotyka, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2001, s. 98.
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...stosunkowo wyraźne wzory komunikacji o dłuższym okresie trwania niż wiadomość po-
wtórzona kilka razy. (...) Wspólne pole znaczeń, w którym nawet jednostkowa wiedza w dużej 
mierze, jeśli nie całkowicie, jest kształtowana przez udział jednostki w życiu społecznym, 
wykorzystanie języka i posługiwanie się symbolami kulturowymi82. 

Dla Łotmana natomiast „Kultura to całokształt informacji niedziedzicz-
nej oraz sposobów jej organizacji i przechowywania”83. Komunikacyjna natu-
ra kultury implikuje wniosek, iż kultura jest zjawiskiem dynamicznym i ulega 
transformacji wskutek procesów negocjacji i współzawodnictwa indywidual-
ności o różnym stopniu samoświadomości, zdolności do autoartykulacji, po-
zycji społecznej i pełnionej funkcji. Stanowi zatem umowny system znaków 
wraz z przypisywanymi im znaczeniami. Kultura przejawia się w języku, pod-
stawowym dla niej kodzie semiotycznym, który służy wyrażeniu treści istotnych 
z punktu widzenia zachowania ciągłości kultury, a także jej rozwoju84.

Przywołane powyżej próby defi niowania kultury nie prowadzą do sprecy-
zowania przedmiotu badań, a raczej wskazują na różnorodność zjawiska. Gra-
nica przebiega między kulturą a naturą, intencjonalną działalnością człowieka 
a zachowaniami nieświadomymi, rzeczami materialnymi a ideami. Podziały te 
są nieostre, a granice płynne. Jak zauważył Albert Krawczenko85, chociaż pod-
stawowe znaczenie w kulturze ma symbol, a nie rzecz i materiał, musimy brać 
pod uwagę podwójny status niektórych elementów kultury: ubranie bez wątpie-
nia ma charakter materialny, niemniej jednak wypełnia też funkcje kulturowe. 
Podjęcie badań w sferze kultury często prowadzi do redefi niowania zjawiska 
oraz wyłonienia nowych jego aspektów i nakreślenia dalszych perspektyw ba-
dawczych. Przegląd defi nicji kultury oraz procesu ich ewolucji nieuchronnie 
prowadzi do wniosku, iż pojmowanie kultury, a także zasób słów, używanych 
na określenie zjawisk, które współcześnie określa się mianem kultury, są silnie 
uzależnione od kontekstu historycznego, tj. miejsca i czasu.

Pod koniec wieku XIX fi lozofowie zaczęli akcentować duchowy wymiar 
kultury, kładąc nacisk na fakt, że wyraża ona przede wszystkim sens, znacze-
nie, jakie człowiek wkłada w idee, przedmioty i dzieła sztuki86. Po pojawieniu 
się, w latach 1920–1930, lingwistyki strukturalnej i pod jej wpływem nastąpił 

82  M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 4. Symbol – gr. Symbolon, znak rozpo-
znawczy reprezentowany przez dwie połówki przedmiotu podzielonego przez dwie osoby; czasownik 
symballein – „zbierać, porównywać”. Symbol jest to znak zastępujący, reprezentujący, przywodzący na 
myśl (na zasadzie umowy, asocjacji myślowej) jakieś pojęcie, czynność, zwłaszcza widomy znak czegoś 
niewidzialnego; por. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego; http://www.
slownik-online.pl/kopalinski, hasło: symbol.

83  Ю. Лотман, Статьи по типологии культуры, Тарту 1970, s. 5–6.
84  Por. Ю. Лотман, Внутри мыслящих миров [w:] Ю.М. Лотман, Семиосфера, Санкт-Петербург 

2002.
85  А.И. Кравченко, Культурология, s. 17.
86  Por. A. Dudek, Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000.
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rozwój metod formalnych w badaniu nad kulturą i ukształtowanie się podejścia 
semiotycznego. Zastosowanie semiotyki jako metody badawczej wymaga usta-
lenia zespołu pojęć, którymi będziemy się posługiwać. Powstałe dotychczas 
teorie semiotyki znacznie się od siebie różnią pod względem odpowiedzi na py-
tanie czym jest semiotyka, zachowując zgodność w jednym punkcie: że jest to 
nauka o znakach i symbolach. Szerokie zastosowanie semiotyki wynika z atrak-
cyjności samej metody i możliwości jej wykorzystania w różnych dziedzinach 
nauki: językoznawstwie, socjologii, kulturologii, antropologii, teorii informacji. 
Według Johna Locka, pierwszego uczonego, który wyodrębnił semiotykę jako 
naukę o znakach, wszelkie znaki i symbole służą rozumowi dla „pojmowania 
rzeczy lub przekazywania swojej wiedzy innym”87. Typologia i klasyfi kacja zna-
ków oraz ich struktura nie będą przedmiotem naszych dociekań. Skupimy się 
na funkcji znaku: jaką treść niesie on w sobie, w jaki sposób ją komunikuje i do 
jakiego stopnia wywołuje reakcję odbiorcy. W socjokulturowych badaniach sze-
roko stosowane jest słowo symbol88. Umberto Ecco zauważył, że 

...obecność lub brak referenta, a także jego realność lub nierealność nie są istotne przy ba-
daniu symbolu, którym posługuje się ta czy inna grupa, włączając w to te czy inne systemy 
zależności. Semiologia nie troszczy się o to, czy jednorożce istnieją naprawdę, czy nie, (...) na-
tomiast istotne dla niej jest zrozumienie, jak, w takim czy innym kontekście, szereg dźwięków, 
tworzących słowo „jednoróg”, włączając się w system konwencji językowych, nabiera specy-
fi cznego dla siebie znaczenia i jakie obrazy to słowo rodzi w świadomości adresata komuni-
katu, człowieka, który posiada określone nawyki kulturowe, powstałe w określonym czasie89. 

Metoda semiotyczna stanowi wyraz integracyjnego podejścia w kulturolo-
gii, łącząc elementy socjologii i nauk humanistycznych, a zarazem wykracza 
poza nie, traktując wszelkie przejawy działalności człowieka jako realizację 
symbolicznego i znakowego potencjału kultury90. Po raz pierwszy pełna teoria 
kultury w świetle semiotyki została przedstawiona w 1973 roku na Kongresie 
Słowiańskim jako wynik wspólnych badań teoretyków szkoły moskiewsko-tar-
tuskiej: Wiaczesława W. Iwanowa, Jurija M. Łotmana, Borysa A. Uspienskiego, 
Aleksandra M. Piatigorskiego i Włodzimierza N. Toporowa. Wprowadzili oni 
pojęcie semiotyki kultury na określenie uporządkowanego obszaru informa-
cji w społeczeństwie jako przeciwieństwa dezorganizacji, chaosu i zdefi niowali 
kulturę jako hierarchiczny system znaków, którego podstawową jednostką jest 
tekst – nośnik funkcji i znaczenia91. Przy czym „termin tekst miał zastosowanie 

87  Дж. Локк, Опыт о человеческом разуме [w:] Дж. Локк, Избранные философские произведения, Мос-
ква 1960, t. 1, s. 402.

88  Por. D. Chandler, Semiotics for beginners; http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem11.
html (dostęp: 10.09.2012).

89  У. Эко, Отсутствующая структура. Введение в семиологию, Москва 1998, s. 50–51.
90  Por. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do fi lozofi i kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1998.
91  С. Махлина, Словарь по семиотике культуры, Санкт-Петербург 2009, s. 315.
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nie tylko do utworów o charakterze językowym, ale do każdej całości, mającej 
sens: rytuału, dzieła sztuki”92. W zaproponowanej defi nicji kultura pojmowana 
jest jako hierarchia tekstów pozostających w określonej konfi guracji i mających 
swoje funkcje. A zatem każdy tekst musi być rozpatrywany w kontekście innych 
tekstów kultury, by mógł wyjawić swoje znaczenie. Teksty spełniają jednocześ-
nie funkcję komunikacyjną, służąc porozumiewaniu się ludzi, oraz modelują-
cą – ponieważ zawierają i promują określony obraz świata. W myśl tezy Łot-
mana „Kultura jako całość może być rozpatrywana jako tekst. Należy jednak 
z całą mocą podkreślić, że jest to niezwykle złożony tekst, rozpadający się na 
hierarchię »tekstów w tekście« i tworzących skomplikowane sploty tekstów”93. 
Jest ona złożonym mechanizmem, który przechowuje informację, nieustannie 
ją porządkując; przyjmuje nową informację, szyfruje ją i deszyfruje, dokonuje 
przekładu z jednego sytemu znaków na drugi. Kultura jest elastycznym me-
chanizmem poznawczym, a jej obszar jest polem walki różnych systemów se-
miotycznych o informację. Bogactwo i zróżnicowanie zjawisk kultury, a także 
mechanizmów jej rozwoju znalazły odzwierciedlenie w łotmanowskiej teorii se-
miosfery – przestrzeni, w której różne systemy znaków współistnieją i zachodzi 
komunikacja między nadawcą a odbiorcą. Zawiera ona modele świata wspólne 
dla całej zbiorowości i wpajane jej członkom94.

Semiotyczne ujęcie kultury determinuje postrzeganie jej poprzez pryzmat 
współistniejących par przeciwieństw i ich nieustanne zmaganie się. Według 
Łotmana „Wszelka kultura zaczyna się od rozbicia świata na przestrzeń we-
wnętrzną (swoją) i zewnętrzną (ich)”95. W momencie zaistnienia kultury, uwa-
runkowanego podziałem na „nasze” i „obce”, wyłania się podstawowa opo-
zycja, a następnie – kolejne. Są one przeciwieństwami, a zarazem muszą być 
uznane za komplementarne – zniwelowanie któregokolwiek z biegunów w da-
nej parze powoduje zachwianie stabilności struktury kultury i w krańcowych 
przypadkach prowadzi do zerwania ciągłości kulturowej. Kodyfi kacja grama-
tyki języka, obyczajów i norm prawnych społeczeństwa w postaci tekstów jest 
tym etapem samoorganizacji kultury, na którym zyskuje ona samoświadomość 
dzięki uzyskaniu wyraźnej struktury. To etap konieczny w sytuacji, gdy pojawia 
się „obcy”, a wraz z przenikaniem nowej informacji do systemu – zagroże-
nie destabilizacją semiosfery, wskutek nadmiernego zróżnicowania informacji 
wewnątrz jej granic. Gdy dynamika kultury przybiera na sile, napływające ele-
menty, które przedostały się przez granicę semiosfery, powodują zachwianie 
stabilności jej struktury; nie ujęte w system wywołują chaos. 

92  Tamże.
93  J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 118.
94  Por. K. Rosner, Semiotyka strukturalna..., s. 207.
95  J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, przekład i przedmowa B. Żyłko, Gdańsk 

2008, s. 207.
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Wzrost wewnętrznej ambiwalencji znamionuje momenty przejściowe, ze swej natury dyna-
miczne; kiedy to system przechodzi z jednego stanu rozwojowego do drugiego. Byłby on cha-
rakterystyczny dla wszystkich transformacji kultury, kiedy działające poprzednio paradygmaty 
osłabły, a nowe jeszcze całkowicie się nie ukształtowały96. 

Eksplozja jest konsekwencją nieustannego napływu obcych elementów, 
przy jednoczesnym braku adekwatnej struktury porządkującej.

Granica stanowi jeden z ważniejszych elementów semiosfery. Do pewnego 
stopnia jest ona przepuszczalna, by umożliwić kontakt z innymi systemami, 
zarazem jednak pełni funkcję bariery, chroniąc tożsamość semiosfery i podkre-
ślając jej odrębność. Kontakt z innymi systemami zachodzi w procesie dialogu, 
który stanowi uniwersalne prawo określające sposób istnienia semiosfery.

Żadna kultura nie istnieje w próżni. Styka się ona z wpływami z zewnątrz, 
asymilując w różnym stopniu obce elementy. Stopień asymilacji uwarunkowany 
jest gotowością kultury do przyjęcia tego, co nowe, a owa gotowość często wią-
że się z jej stagnacją i brakiem adekwatnych struktur poznawczych wobec prze-
mian w sferze społeczno-politycznej i spotkania z „obcym”. Kontakt z innymi 
kulturami jest regulowany przez wewnętrzny mechanizm kultury przyjmującej, 
obce elementy są absorbowane jedynie w takim stopniu, w jakim możliwa jest 
ich twórcza asymilacja. W przeciwnym przypadku kulturze grozi utrata spójno-
ści i zaburzenie mechanizmów samoregulacji.

Jednym z podstawowych fi larów każdej kultury, a zarazem rezerwuarem 
fundamentalnych symboli i ich desygnat jest religia97. Łotman określił religię 
mianem „głębokiej struktury kultury” ze względu na fakt, że odgrywa ona pod-
stawową rolę w kształtowaniu struktury semiotycznej i tworzeniu wspólnego 
systemu znaków dla członków społeczeństwa98. Religia gwarantuje stabilność 
modelu kulturowego, sytuując reprezentantów kultury w ramach spójnego sy-
stemu interpretacyjnego. Erich Fromm zauważył, że religia jest niezbywalnym 
elementem każdej kultury: „Nie było takiej kultury w przeszłości i, jak się zdaje, 
nie może być takiej kultury w przyszłości, która by nie miała religii”99. Semio-
tycy szkoły tartusko-moskiewskiej, sytuując religię wśród wtórnych systemów 
modelujących, przypisują jej funkcję komunikacyjną. Należy jednak zauważyć, 
że jest to komunikacja szczególnego rodzaju, ponieważ „aktywność leży po 
stronie przedmiotu, który odsłaniając siebie, objawiając siebie jakby ‘uderza’ 

96  J. Łotman, Uniwersum umysłu..., s. 35.
97  Autorem pionierskiej pracy na temat religii jako przedmiotu semiotyki i wzajemnego przenikania 

się języka sacrum i języka życia codziennego (sfery profanum) jest Borys Uspienski. Por. Б. Успенский, 
Влияние языка на религиозное сознание, „Труды по знаковым системам” IV, Тарту 1969; przekład polski: 
Wpływ języka na świadomość religijną, przeł. W. Panas [w:] Archiwum tłumaczeń z teorii literatury i meto-
dologii badań literackich, Lublin 1976.

98  J. Łotman, Semiotyka dziejów Rosji, przeł. B. Żyłko, Łódź 1993, s. 23.
99  E. Fromm, Szkice z psychologii religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1968, s. 38.
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w podmiot i wytrąca go z dotychczasowego stanu”100. Ponadto w akcie ko-
munikacji z sacrum celem nie jest wymiana informacji, lecz zjednoczenie się 
z przedmiotem komunikacji i przeniknięcie w głąb czegoś, co przekracza rze-
czywistość podmiotu. Bóg, kiedy się objawia, domaga się odpowiedzi. Czło-
wiek, obdarowany wolną wolą, może przyjąć lub odrzucić zaproszenie do kon-
taktu, lecz cokolwiek zrobi, będzie to rzutowało na jego dalszy los i proces 
„stawania się”. W rezultacie akty religijne wykraczają poza sferę socjologiczną, 
a wkraczają w obszar ontologii. Mircea Eliade zwrócił uwagę na fakt, iż symbol 
religijny objawia coś fundamentalnego dla bytu, dla ludzkiej egzystencji – nie 
jest jedynie wyrazem materialnej rzeczywistości. Tak dzieje się w przypadku 
ikony: „Odbiorca ikony nie otrzymuje żadnej nowej informacji – ta jest wiecz-
na – lecz tekst, który mu ją przypomina, i który ma na celu »ukierunkowanie 
wzroku duchowego«”101. 

W Iranie, podobnie jak w innych krajach, „Religia (...) dostarczyła zasobu 
symolicznych pojęć, których ludzie mogą używać, aby stworzyć zrozumiały 
świat”102. Do form szyickiego islamu, konstytuujących symboliczne struktury, 
Fischer zaliczył kazania, misteria ta’zije103, program madras i debaty stanowiące 
nieodłączny element programu szkół religijnych i podkreślił, że „W takim ujęciu 
islam nie jest zbiorem doktryn. (...) To język, używany na różne sposoby, przez 
różnych aktorów po to, aby przekonać słuchaczy, wywierać wpływ na sytuację, 
osiągnąć doskonałość, zdobyć kontrolę czy pozycję polityczną”104. Właściwe 
odczytywanie symboli wymaga znajomości ich ram interpretacyjnych, dlatego 
nieodzowna jest krótka charakterystyka islamu szyickiego105. Fischer wymienił 
cztery style wykorzystania szyizmu: jako popularnej religii wsi i bazaru, jako 
podstawę programu szyickich szkół, w których kształci się liderów religijnych, 
jako mityczną kontrkulturę wobec sufi zmu oraz jako etykę religijną wyższych 
klas106.

Nie każda próba kontaktu człowieka z bytem niematerialnym jest aktem 
religijnym. W ujęciu Łotmana archaiczne modele społeczno-kulturowe pod 

100  J. Zdybicka, Religia i religioznawstwo, Lublin 1988, s. 20.
101  M. Eliade, Uwagi o symbolizmie religijnym, przeł. J. Trznadel, „Poezja” 1968, nr 4–5, s. 76.
102  M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. X.
103  Ta’zije – „cykl dramatów, zogniskowanych tematycznie wokół męczeństwa imamów, szczególnie 

imama Husajna, którego nieliczne siły zostały zmasakrowane w Iraku przez armię umajjadzkiego kalifa 
Jazyda. (...) W trakcie ich trwania mogą się uzewnętrzniać rozmaite uczucia osobiste i wątki polityczne 
widowni złożonej z mężczyzn, kobiet i dzieci. (...) wielu widzów, zwłaszcza w okresie politycznego nie-
zadowolenia, znajduje w przedstawianych w ta’zije historiach o imamie Husajnie i Alim wzorce słusznej 
walki z niesprawiedliwymi tyranami...”; por. N. Keddie, Współczesny Iran. Źródła i konsekwencje rewolucji, 
przeł. I. Nowicka, Kraków 2007, s. 171.

104  M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 4.
105  Charakterystyka przedstawiona w ślad za: M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, 

s. 12–32.
106  Tamże, s. 4.
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względem typologicznym dzielą się na magiczne i religijne107. Manifestujące się 
w historii kultury modele stanowią mieszankę obydwu tych elementów, jednak 
stwierdzenie, który z nich przeważa, jest niezwykle istotne dla naszych rozwa-
żań, gdyż pozwala uchwycić moment, w którym model religijny przekształca 
się w magiczny (quasi-religijny), zachowując wcześniejszą symbolikę. System 
magiczny charakteryzuje się przede wszystkim wzajemnością: człowiek wyko-
nujący jakiś obrzęd czy składający ofi arę spodziewa się w zamian określonych 
skutków, działań ze strony przedmiotu kultu. Jest tutaj również obecny element 
posiadania wpływu na siły pozaziemskie: „Działania jednej strony domagają 
się określonych zwrotnych działań drugiej. I w tym przypadku władza jakby 
rozkłada się po równo: siły z tamtego świata mają władzę nad czarownikiem, 
a on nad nimi”108. Reguły rytuału magicznego mogą zostać łatwo naruszone, co 
wynika z faktu, że dwie strony tej swoistej „wymiany usług” zawierają umowę 
– w postaci kontraktu, przysięgi lub w domyśle. Umowa jest rezultatem nego-
cjacji, dlatego też stwarza możliwości do różnej interpretacji zawartych w niej 
sformułowań i do oszustwa. Akt religijny różni się zdecydowanie od rytua-
łu magicznego, gdyż jego podstawę stanowi nie wymiana, lecz bezwarunkowe 
oddanie się we władzę Boga. Nie mamy tutaj żadnej umowy czy negocjacji, 
a podstawą aktu oddania się jest wiara w bezgraniczną dobroć Wyższej Siły. 
W konsekwencji w takiej relacji nie ma oczekiwania na nagrodę (a przynajmniej 
być nie powinno), gdyż nie ma zobowiązania; nie pojawia się również element 
przymusu w relacjach – nagroda nie zależy od postawy, niekiedy obdarowa-
ni zostają ci, którzy w powszechnym mniemaniu na to nie zasłużyli. Jednak 
i w tym przypadku istnieje możliwość zafałszowania, gdyż podstawą komuni-
kacji są symbole, a zatem można w nie wkładać różną treść.

Należy stwierdzić, że religia w momencie, gdy zaczyna pełnić funkcję ele-
mentu organizującego strukturę społeczną, zaczyna również przejawiać niektó-
re cechy magiczne: kapłani obiecują wiernym raj po śmierci, pod warunkiem, 
że przyjmą oni postawę pokory, bezwarunkowego oddania się i braku refl eksji, 
nie mówiąc już o postawie krytycznej. Włączają również rytuały o charakte-
rze magicznym do obrzędów, związanych z życiem politycznym państwa: ko-
ronacją, wyruszaniem na wojnę. Ponadto wykształcona elita duchowieństwa 
zajmuje najwyższe miejsce na szczycie hierarchii społecznej, roszcząc sobie 
prawo do posiadania Prawdy i wskazywania jedynej słusznej drogi do Boga. 
Na początkowych etapach rozwoju kultury, gdy intelektualiści i inteligencja nie 
rozwijały się, duchowieństwo było jedyną grupą tworzącą teksty, a więc mającą 
największy wpływ na modelowanie kultury i kształtowanie obrazu rzeczywi-
stości. Roli tej nie można przecenić, ponieważ do czasów narodzin świeckiej 

107  Ю. Лотман, О роли типологических символов в истории культуры [w:] Ю. Лотман, Семиосфера. 
Культура и взрыв..., s. 371.

108  Tamże.
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inteligencji w Rosji i w Iranie obraz świata był realizowany na podstawie teks-
tów stworzonych przez duchowieństwo. Silny pierwiastek religijny utrudniał, 
a w wielu wypadkach wręcz uniemożliwiał zaistnienie świadomości prawnej, 
która stała w sprzeczności z podstawową zasadą religii: bezwarunkowym odda-
niem. W momencie powstania w kulturze impulsu do tworzenia prawa religia 
zostawała oddzielona od państwa, stając się prywatną sprawą jednostki; niekie-
dy dochodziło do rozwarstwienia społeczeństwa na dwie antagonistyczne gru-
py: tę, która posiadała świadomość prawną i dążyła do kodyfi kacji istniejących 
zasad, oraz tę, która kierowała się systemem poznawczym opartym na religii 
i nie była zainteresowana rozdzieleniem sfery publicznej i prywatnej, politycz-
nej i religijnej. Właśnie ta ostatnia grupa stawała się wyjątkowo podatna na 
manipulacje o charakterze magicznym, bezrefl eksyjnie przyjmowała koncepcję 
wymiany i obligatoryjności, nie wiążąc tych jakości z faktem, że w systemach 
prawnych to człowiek jest decydentem i posiada wpływ na bieg wydarzeń.

W namyśle nad semiotycznym mechanizmem kultury nie można pominąć 
problemu pamięci, zasad przechowywania i przekazywania informacji z jednej 
epoki historycznej do drugiej. W semiosferze przeszłość nie ulega unicestwie-
niu; zamiast tego dokonuje się selekcja i kodowanie jej treści oraz zachowanie 
ich do momentu, gdy zaistnieją sprzyjające warunki, aby te „uśpione” kody pa-
mięci mogły ponownie się zamanifestować. W konsekwencji cokolwiek wejdzie 
do pamięci kultury, pozostaje w niej na zawsze na pierwszym planie bądź w tle. 
Z tego względu warto mieć na uwadze nowe zjawiska, które pojawiają się w kul-
turze dzięki refl eksji elit intelektualnych. Bez względu na fakt czy zyskają one 
odzwierciedlenie w postaci instytucji, czy też zostaną ocenzurowane, będą istnia-
ły w kulturze dopóty, dopóki będzie w niej istniała elita gotowa przechować je 
w pamięci. Kolejny wniosek, który wypływa z poczynionych obserwacji, brzmi 
następująco: pamięć kultury jest tożsama z pamięcią jej elity; likwidacja elity 
i zostawionych przez nią tekstów jest równoznaczna z unicestwieniem pamięci 
kultury. Warto przy tym dodać, że stare kody aktualizujące się w nowym kontek-
ście będą zmieniać swoje funkcje, a ich znaczenie może zostać zmodyfi kowane. 
W ten sposób „Kultura, będąc jedną z form pamięci zbiorowej, podlega pra-
wom czasu, a jednocześnie posiada mechanizmy przeciwstawienia się upływowi 
czasu”109. Łotman określił funkcję, dzięki której znaczący element języka może 
odgrywać rolę kodu pamięci, mianem symbolicznej i zdefi niował symbol jako 
znak, który posiada zdolność skupiania w sobie, przechowywania i rekonstruo-
wania pamięci o swoich poprzednich kontekstach. Przykładem takiego symbolu 
w rosyjskiej kulturze jest postać Piotra I, który w różnych epokach historycz-
nych był aktualizowany jako władca-reformator; natomiast w kulturze irańskiej 

109  Ю. Лотман, Память культуры [w:] Ю. Лотман, Семиотика и типология русской культуры, 
Санкт-Петербург 2002, s. 616.
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to postać Alego – dobrego przywódcy lub postać Jazyda – symbol przemocy. 
Takich symboli w obydwu kulturach jest wiele, natomiast kilka z nich aktualizuje 
się cyklicznie, tworząc zarazem ramy interpretacyjne dla bieżących wydarzeń.

Semiotyczne ujęcie kultury nakazuje rozpatrywanie jej przez pryzmat par 
przeciwieństw; niektóre z nich to porządek – chaos, przewidywalność – nie-
przewidywalność, statyka – dynamika, ewolucja – rewolucja.

Pytając o mechanizmy rozwoju kultury, w pierwszej kolejności stajemy przed 
problemem przewidywalności i nieprzewidywalności zdarzeń110. Powtarzalność 
jest stosunkowo łatwa do uchwycenia przy rozwoju cyklicznym systemów (np. 
zgodnie z rocznym kalendarzem), o dużym stopniu inercji, a przez to spowol-
nionym tempie ewolucji. „Wybuchowy” charakter mają wydarzenia o dużym 
stopniu indywidualizmu, gdzie znaczącą rolę odgrywają dążenia stosunkowo 
nielicznych grup czy nawet jednostek – do takich możemy zaliczyć europeizację 
z rozkazu Rezy Szacha Pahlawiego, a w interesującym nas okresie wieku XIX – 
pierwsze basty: w mauzoleum Abdolazim i w ambasadzie brytyjskiej; natomiast 
na gruncie kultury rosyjskiej – dekabryzm. Ich „wybuchowość” wyraża się 
w fakcie, że mogą one zmieniać gwałtownie kierunek rozwoju i są nieprzewidy-
walne z racji braku precedensu w dotychczasowej historii kultury. Często owe 
„nieprzewidywalne zmiany pojawiają się, gdy następuje wyjście poza granice 
jednej struktury, jednego systemu i włączenie się do drugiego”111.

W badaniu semiosfery istotny jest również stosunek statyki do dynamiki. 
Jedne systemy zaczynają podlegać gwałtownym przemianom, podczas gdy 
inne pozostają nieporuszone. Zależność ta przekłada się na stosunek grup czy 
warstw kulturotwórczych do niekulturotwórczych i ma niebagatelny wpływ na 
kierunki i charakter rozwoju kultury. Zagadnienie stosunku statyki do dynamiki 
dotyczy kwestii podstawowej: „W jaki sposób system pozostając sobą może się 
dalej rozwijać”112.

W świetle problemu stosunku statyki do dynamiki oraz zagadnień samo-
świadomości i tożsamości kultury należy zwrócić uwagę na kwestie wzajemne-
go stosunku elit i mas oraz mechanizmów dziedziczenia i przekazywania idei. 
Piotr Czaadajew w 1828 roku pisał: 

Masy znajdują się pod wpływem szczególnego rodzaju sił, rozwijających się w wybranych 
członkach społeczeństwa. Masy nie myślą samodzielnie; są wśród nich myśliciele, którzy my-
ślą za nie, pobudzają zbiorowe rozumienie narodu i zmuszają go do ruchu naprzód. Podczas 
gdy niewielka grupa myśli, pozostali czują i zachodzi wspólny ruch113. 

110  Szerzej o problemie zob. Ю. Лотман, Повторяемость и уникальность в механизме культуры [w:] 
Ю. Лотман, Семиотика и типология...

111  J. Łotman, Uniwersum umysłu..., s. 39.
112  J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 27.
113  P. Czaadajew, Brak historii jako nieszczęście Rosji [w:] A. Walicki, Filozofi a i myśl społeczna rosyjska 

(1825–1861), wybór, wstęp i przypisy A. Walicki, Warszawa 1961, s. 96.
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Na podobnym stanowisku stał liberał Tymoteusz Granowski, gdy twierdził: 
„Masy, niczym przyroda lub skandynawski Thor są bezmyślnie okrutne lub 
bezmyślnie dobroduszne. Gnuśnieją one pod ciężarem historycznych i natu-
ralnych determinacji, od których uwalnia się dzięki myśli jedynie jednostka”114. 
Stosunek statyki do dynamiki kryje w sobie problem wzajemnej relacji twór-
czej jednostki i biernych mas oraz zależność między działaniem jednostki a jej 
wycofaniem się, by poddać refl eksji zaistniałe wydarzenia i uaktywnić własny 
potencjał twórczy. Wyłania się tutaj problem osobowości jako siły kreującej 
rzeczywistość. W przypadku cara Piotra I oraz szacha Rezy Pahlawiego zakres 
ich wpływów był ogromny, ponieważ dysponowali najpotężniejszym w swoich 
czasach narzędziem oddziaływania: aparatem administracyjnym i wojskowym, 
i działali z pozycji absolutyzmu. Reza Pahlawi niejednokrotnie był porówny-
wany do Piotra I pod względem charakteru przeprowadzanych reform oraz 
siły swojej osobowości. Według niektórych badaczy w wielu przypadkach oso-
bowość odzwierciedla zasadnicze zmiany w kulturze, a w niektórych jest ich 
bezpośrednim sprawcą. Jak zauważył Edward Sapir, 

Nie ma powodów, dla których antropolog miałby obawiać się pojęcia „osobowość”. Nie po-
winien on tylko myśleć o osobowości jako o tajemniczym tworze, opornym względem danej 
historycznie kultury. Winien ją traktować jako określoną konfi gurację doświadczenia, które 
zawsze zmierza do utworzenia psychologicznie zwartej całości, i która, w miarę jak przyswaja 
sobie coraz więcej symboli, tworzy w końcu ten mikrokosmos, którego kultura ofi cjalna jest 
jedynie metaforycznie i mechanicznie powiększoną kopią115. 

Zależność między mikrokosmosem osobowości twórczej jednostki a ma-
krokosmosem rzeczywistości społeczno-politycznej jest jednym z ważniejszych 
elementów wpływających na dynamikę kultury. Imperatyw autoekspresji, prze-
niesienia zapoznanych idei na płaszczyznę społeczno-polityczną był przyczyną 
tragicznego losu wielu wybitnych postaci obydwu kultur. Dążenie do wyraże-
nia idei powodowało rozwój kultury poprzez wprowadzenie do niej nowych 
elementów, a w przypadku dużego oporu ze strony zastanego systemu wobec 
tego, co jawiło się jako „obce” i „wrogie”, prowadziło do narodzin utopii. Na 
poziomie jednostkowym utopie można traktować jako marzenia, ze wszystkimi 
konsekwencjami tego faktu. Czy wejdą one w fazę realizacji, zależy od poten-
cjału jednostki (odwagi, umiejętności) oraz od okoliczności zewnętrznych, na 
przykład od sytuacji społeczno-politycznej. Marzenia mogą być „realistyczne” 
lub „nierealistyczne” i z utopiami, czyli marzeniami rzutowanymi na płaszczy-
znę społeczno-polityczną, jest podobnie. Trzeba jednak zauważyć, że „Nie-
określoność przyszłości ma jednak swoje, chociaż rozmyte, granice. Wyłącza 

114  Т. Грановский, Сочинения, Москва 1900, s. 455.
115  E. Sapir, Idea osobowości w antropologii kulturowej [w:] E. Sapir, Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, 

przeł. B. Stantosz, R. Zimand, Warszawa 1978, s. 142–143.
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się z niej to wszystko, o czym z góry wiadomo, że w ramach danego systemu 
pojawić się nie może”116. Gruntem dla zaistnienia utopii jest brak możliwości 
działania i modyfi kowania planów, mających doprowadzić do realizacji planu 
i osiągnięcia upragnionego celu. Zbyt długo hołubione marzenie, bez konfron-
tacji z rzeczywistością, albo rozpływa się w niebycie, albo nabiera mocy, od-
dalając się od realnego świata; w momencie gdy pojawia się możliwość jego 
realizacji, wcielanie planów w życie ma radykalny charakter.

Podejmując kwestię samookreślenia kultury, zauważamy, w ślad za Łotma-
nem, że we wszystkich aspektach kultura podlega podobnym mechanizmom: 

Jakaś część semiosfery (zazwyczaj wchodząca w strukturę jądra) w procesie samoopisywa-
nia – realnego lub idealnego, to zależy od wewnętrznej orientacji opisu na teraźniejszość lub 
przyszłość – tworzy swoją gramatykę. Następnie są podejmowane próby rozprzestrzenienia 
tych norm na całą semiosferę. Częściowa gramatyka jednego kulturowego dialektu staje się 
metajęzykiem opisu kultury jako takiej. (...) Pojawia się literatura norm i zaleceń, w której 
przyszły historyk widzi prawdziwy obraz rzeczywistego życia tej, lub innej epoki, jej praktykę 
semiotyczną117. 

Na początkowym etapie samoopisu, krótko po zetknięciu się z moderniza-
cją, w kulturze pojawia się wąska grupa reformatorów, którzy przyswoili sobie 
nowe idee i uznali ich zaszczepienie na gruncie rodzimej kultury za konieczny 
warunek jej rozwoju. Podejmowane przez nich próby prowadzą do aktywiza-
cji zarówno ideowych zwolenników, jak i przeciwników przemian. W Iranie 
Malkom-chan, Mirza Taqi-chan Farahani Amir Kabir, Dżamal ad-Din Asad 
Abadi Afqani, a w Rosji Aleksander Radiszczew, Mikołaj Nowikow, dekabryści 
byli pierwszymi myślicielami-reformatorami, którzy rozpoczęli proces samo-
opisu kultury. Łotman wyróżnił etap samoopisu części semiosfery, a następnie 
– fazę, w której podejmowane są próby rozprzestrzenienia stworzonej grama-
tyki na całą semiosferę. Należy jednak uzupełnić koncepcję Łotmana o ważną 
obserwację: między stworzeniem swoistej gramatyki norm przez pewną część 
semiosfery a podjęciem wysiłku rozprzestrzenienia jej na cały system istnieje 
jeszcze etap pośredni, który obejmuje – jak zaznaczyliśmy wyżej – aktywizację 
ideowych przeciwników stworzonej gramatyki. Walka pomiędzy różnymi „gra-
matykami” w granicach jądra kultury prowadzi do zwiększenia informacyjne-
go chaosu w kulturze oraz pomnożenia przeciwstawnych par pojęć. Niektóre 
z systemów norm nie wyjdą poza strukturę jądra kultury ze względu na utratę 
twórczego potencjału przez ich nosicieli lub z powodu braku odpowiednich 
narzędzi. Istniejące w strukturze jądra kultury pary: progresywny – regresyw-
ny, prozachodni – rodzimy, reakcyjny – rewolucyjny itp., z punktu widzenia 
semiotyki należy traktować jako struktury komplementarne względem siebie. 

116  J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 43.
117  Ю. Лотман, Внутри мыслящих миров, s. 255.
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Narastanie napięcia między nimi, prowadzące do nieuchronnego wybuchu i li-
kwidacji jednego z biegunów, jest mechanizmem charakterystycznym dla kul-
tury o paradygmacie binarnym. Według Łotmana w perspektywie kulturowej 
eksplozje są niezbędne do wydobycia i wykorzystania ukrytego potencjału kultu-
ry i stymulowania jej rozwoju, podobnie jak okresy stopniowego gromadzenia 
i porządkowania informacji.

Momenty eksplozji mogą występować naprzemiennie z okresami rozwoju li-
niowego, ale możliwa jest też relacja synchroniczna, gdy pewne obszary kultury 
wchodzą w fazę eksplozji, a inne rozwijają się w sposób ciągły. W dziewiętnasto-
wiecznej Rosji kultura szlachecka, reprezentowana przez dekabryzm, zapocząt-
kowała szereg wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do rewolucji w XX 
wieku, natomiast kultura ludowa pozostawała w zakresie reguł średniowiecz-
nych118. W Iranie podobny proces rozpoczął się w czasie rewolucji konstytucyj-
nej i zyskał przyśpieszenie w rezultacie działań modernizacyjnych Pahlawich. 
W kulturze działają siły na pozór przeciwstawne, wyrażające się w stopniowym 
postępie i gwałtownych eksplozjach. Pełne treści słowo „koniec”119 nadaje sens 
i uporządkowanie wcześniejszym wydarzeniom; systematyczny postęp i nagłe 
„skoki” są w tym przypadku komplementarne.

W tartusko-moskiewskiej metodologii badań znalazły zastosowanie odkrycia 
z dziedziny fi zyki, chemii i biologii dotyczące takich zjawisk jak bifurkacja (łac. 
bifurcus – rozdwojony, rosochaty) i fl uktuacja (łac. fl uctus – falowanie, chwiej-
ność, wrzenie, burza); mogą one być przydatne do badania procesu kulturowe-
go, gdy przestaje on być przewidywalny: „Proces przebiegający według pewnej 
zdeterminowanej krzywej, zbliżając się do punktu bifurkacji zaczyna zachowy-
wać się tak, iż prognozowanie jego następnego stadium staje się niemożliwe”120. 
W punktach bifurkacji działają obydwa mechanizmy: świadomego wyboru 
i przypadku, czyli tego, co jawi się jako działanie logiczne w świetle znanego 
ciągu przyczynowo-skutkowego, i zdarzenia niespodziewane, niemożliwe do 
przewidzenia. Warto przy tym pamiętać, że „Przypadek to nie brak przyczy-
ny, lecz jedynie zjawisko pochodzące z innego ciągu przyczynowego; często to 
po prostu ingerencja z jakiegoś obcego systemu”121. Jeśli w punkcie bifurkacji 
mamy do czynienia z wiązką kilku równie prawdopodobnych możliwości, to 
musimy zakładać, iż po momencie eksplozji część informacji zostaje „uśpiona” 
w postaci kodów pamięci. Podejście badawcze uwzględniające magazynowa-
nie informacji ma znaczenie fundamentalne dla rozważań o kulturze, ponieważ 
pozwala stwierdzić, po pierwsze: jakie wiązki możliwości pozostały niezreali-

118  А. Гуревич, Категории средневековой культуры, Москва 1972.
119  Ю. Лотман, Культура и взрыв [w:] Ю. Лотман, Семиосфера. Культура и взрыв..., s. 137.
120  Por. I. Prigogine, J. Stengers, Z chaosu ku porządkowi, przeł. K. Lipszyc, Warszawa 1991, s. 191.
121  J. Łotman, Wola boska czy gra hazardowa (Prawidłowość i przypadek w czasie historycznym), przeł. 

B. Żyłko, „Polska Ludowa. Konteksty” 1997, nr 1–2, s. 34.
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zowane, po drugie: które z nich można uznać za zmarnowane okazje, to zna-
czy takie możliwości, które dałyby kulturze większą spójność i różnorodność. 
Może też zdarzyć się tak, że cały impet fl uktuacji zwraca się przeciwko zasta-
nemu porządkowi i uznanym wartościom; następuje wówczas gwałtowna nega-
cja poprzedniego etapu rozwoju kultury, co jest charakterystyczne zarówno dla 
porewolucyjnej Rosji, jak i Iranu: „Chodzi o całkowitą destrukcję poprzedniego 
układu, by na jego gruzach budować nowy porządek, mający urzeczywistnić 
kolejną radykalną utopię”122. Fakt ten wynika ze specyfi cznych trwałych właści-
wości wspomnianych kultur, których zasadniczą cechą jest binarność123 wynika-
jąca z kolei z modelu religijnego: piekła – raju, bez czyśćca. Tartuski semiotyk 
zauważył, że 

Świat pozagrobowy zachodniego chrześcijaństwa katolickiego dzielił się na trzy przestrzenie: 
raj, czyściec, piekło. Zgodnie z tym podziałem w ziemskim życiu uwzględnia się trzy typy za-
chowania: bezwzględnie grzeszne, bezwzględnie święte i pośrednie, jakby neutralne, dopusz-
czające zbawienie pozagrobowe po pewnym oczyszczającym doświadczeniu. Tym samym 
w realnym życiu zachodniego średniowiecza okazuje się możliwa szeroka sfera neutralnego 
zachowania, neutralnych instytucji społecznych, które nie są ani „święte”, ani „grzeszne”, 
ani „państwowe”, ani „antypaństwowe”, ani „dobre”, ani „złe”. Ta neutralna sfera staje się 
strukturalną rezerwą, z której rozwija się system jutra. Ponieważ ciągłość jest tu oczywista, nie 
trzeba jej ani strukturalnie podkreślać, ani świadomie i sztucznie odtwarzać. System średnio-
wiecza rosyjskiego charakteryzował się zaś wyrazistą dwubiegunowością. Jeżeli będziemy roz-
wijać nasz przykład, to stwierdzimy, że dla niego właściwy był podział świata pozagrobowego 
na raj i piekło. Zgodnie z tym w życiu ziemskim zachowanie mogło być albo grzeszne, albo 
święte. (...) Istnienie neutralnej sfery w średniowieczu zachodnim przyczyniało się do powsta-
wania subiektywnej ciągłości pomiędzy negowanym dniem dzisiejszym a oczekiwanym dniem 
jutrzejszym. (...) W kulturze rosyjskiej tego okresu panowała inna orientacja aksjologiczna. 
Dwubiegunowość i brak neutralnej sfery aksjologicznej prowadziły do tego, że nowość była 
rozumiana nie jako kontynuacja, lecz jako eschatologiczna zmiana wszystkiego (...). Proces 
dynamiczny nabiera w tych warunkach zasadniczo innego charakteru: zmiana przebiega jako 
radykalne odcięcie się od etapu poprzedniego. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy 
było więc to, że nowa sytuacja powstawała nie ze strukturalnie „nie wykorzystanej” rezerwy, 
lecz w wyniku transformacji starego porządku, wywracaniu go „na lewą stronę” Stąd z kolei 
powtórne zmiany mogły prowadzić do regeneracji archaicznych form124. 

Powyższe obserwacje dotyczą również Iranu. Najstarsze religie tego obsza-
ru, manicheizm i zoroastryzm, porządkowały świat, opierając się na odwiecznej 
walce dwóch zasad: dobra i zła, które znalazły się u podstaw ostrej polaryzacji 
na wszystkich pozostałych poziomach: antropologicznym, etycznym, kosmo-
logicznym125. 

122  Por. B. Żyłko, Wstęp [w:] J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 23.
123  Ю. Лотман, Б. Успенский, Роль дуальных моделей в системе культуры (до конца XVIII века); 

http://www.ruthenia.ru/document/537293.html (dostęp: 05.01.2013). 
124  J. Łotman, Semiotyka dziejów..., s. 20–21.
125  M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1–3, Warszawa 1988–1995.
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Świat zachodni również zna binarność i rewolucje, lecz w tamtejszych sy-
stemach kulturowych mechanizmy te pełnią odmienną funkcję ze względu 
na istnienie sfery pośredniej. Jest to kwestia systemu poznawczego wypraco-
wanego w kulturze w bardzo odległej przeszłości. Najczęściej trwa on jako 
nieuświadamiany zbiór symboli, przekonań, reakcji na rzeczywistość, dlatego 
jego zmiana wymaga wielu wieków pracy nowych elit, rozwiniętego systemu 
rozpowszechniania zdobytej wiedzy prowadzących do zmiany świadomości na 
poziomie społecznym i jednostkowym, a więc zmiany systemu poznawczego. 
Rewolucja jako eksplozja występuje we wszystkich systemach kulturowych, jed-
nak w tych o dominującym paradygmacie binarnym ma ona swoją specyfi kę. 
W systemach ternarnych nigdy nie dochodzi do całkowitej negacji przeszłości 
czy maksymalnej selektywności w odniesieniu do jej dziedzictwa, nawet jeśli 
wybuch jest bardzo gwałtowny – jak miało to miejsce w przypadku rewolucji 
francuskiej126. Ruch odbywa się w płaszczyźnie centrum – peryferie, część warto-
ści jest marginalizowana, lecz nie stają się one przedmiotem totalnej negacji 
i współistnieją z tymi wartościami, które znalazły się w centrum: „stare systemy 
zwyczajów i form zachowania odchodzą na peryferie, ale z reguły koegzystują 
z późniejszymi strukturami”127, ukształtowanymi wskutek eksplozji. W struktu-
rach binarnych takie współistnienie nie ma miejsca.

Momenty eksplozji oddziałują różnie na struktury ternarne i binarne, cho-
ciaż w żadnej z nich nie dochodzi do całkowitej destrukcji warstwy centralnej; 
fundamentu. W strukturach ternarnych zostają zachowane wartości z poprzed-
niego okresu i następuje przesunięcie ich z peryferium do centrum; system 
binarny postrzega siebie jako powstający z niczego, na gruzach starego świa-
ta. Odmienna jest też w obydwu systemach relacja ideału do rzeczywistości. 
W strukturze ternarnej podejmowane są próby dostosowania ideału do rze-
czywistości; koniecznej rezygnacji z tego, co nierealne w warunkach ziemskie-
go bytowania. W systemach binarnych podejmowane są próby przekształcenia 
ziemskiej rzeczywistości zgodnie z ideałem, stworzenia „raju na ziemi”, by mo-
gły zwyciężyć Prawda i Dobro. Zaznacza się więc podstawowa odmienność 
między systemami ternarnymi i binarnymi: te pierwsze przyjmują za realność 
ziemską rzeczywistość razem z jej ograniczonymi możliwościami realizacji ide-
ału, podczas gdy te drugie za realność przyjmują ideał i dążą do jego realizacji 
– w ostatecznym rezultacie jest to próba urzeczywistnienia utopii. W kulturach 
o paradygmacie binarnym eksplozje mają korzenie nie w systemie społeczno-
-politycznym, lecz w sferze religijnej – sacrum. Ogarniają całość bytu128, ponie-
waż zasadniczo dotyczą problemu ontologicznego, a nie jedynie społecznego 
czy politycznego.

126  Por. B. Żyłko, Wstęp [w:] J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 25.
127  Ю. Лотман, О динамике культуры. Труды по знаковым системам, XXV, Тарту 1992, s. 7.
128  Por. J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 225.
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Systemy ternarne i binarne w różny sposób będą się transformowały wsku-
tek eksplozji. Ze względu na fakt, że w systemach binarnych wybuch ogarnia 
wszystkie struktury, będą one z jednej strony usiłowały stawiać opór sytuacjom 
potencjalnie wybuchowym, tzn. będą wykazywały silne tendencje zachowawcze 
i tworzyły modele o charakterze retrospektywnych utopii; z drugiej jednak stro-
ny po przekroczeniu tej granicy, za którą eksplozja jawi się jako nieunikniona, 
będą w sposób maksymalistyczny dążyły do destrukcji istniejącej struktury i jak 
najszybszego urzeczywistnienia wersji idealnej rzeczywistości, której wzorem 
jest utopia futurystyczna. „Nawet tam, gdzie badania empiryczne odsłaniają 
stopniowe procesy, które angażują wiele czynników, na poziomie samoświado-
mości stykamy się z ideą całkowitego i bezwarunkowego zniszczenia tego, co 
stare, i apokaliptycznych narodzin nowego porządku”129. Całkowite zniszcze-
nie starego porządku jest koniecznym warunkiem zbudowania nowego ładu. 
Odcinając źródło wypaczeń i błędów, struktura binarna za jednym zamachem 
pozbywa się również potencjalnego źródła pozytywnych wzorców.

Na podstawie powyższego omówienia i wysnutych wniosków w dalszych 
rozważaniach terminem kultura będziemy określać rzeczywistość tworzonych 
w procesie socjalizacji jednostek subiektywnych światów, w których wiedza 
o samym sobie jest zdobywana za pośrednictwem powszechnie dostępnych ka-
tegorii semantycznych130. Doświadczenia jednostki są w bardzo dużym stopniu 
kształtowane poprzez jej relacje społeczne, język, jakim się posługuje, i wyko-
rzystanie symboli kulturowych131. Postrzeganie kultury jako stosunkowo stałych 
wzorów komunikacji o dłuższym okresie trwania niż wiadomość, powtórzona 
zaledwie raz lub kilka razy, sprawia, że kultura jest zjawiskiem niezwykle dyna-
micznym. Jednostki mają różną pozycję w społeczeństwie, różne możliwości 
i cele. Wspólna przestrzeń znaczeniowa jest rezultatem walki o wpływy, nego-
cjacji znaczeń i umiejętności odczytania przez nie zastanej matrycy kulturowej. 
Między jednostką a kulturą zachodzi interakcja, w której duże znaczenie mają 
mechanizmy rozwoju danej kultury oraz jej symbole. Pomimo faktu, że jed-
nostka posiada możliwość zapisywania nowych informacji w pamięci kultury, 
matryca kulturowa ma znaczenie nadrzędne. Hipotezę tę postaramy się zwery-
fi kować w toku dalszych dociekań. Badanie kultury irańskiej i rosyjskiej za po-
mocą narzędzia, jakiego dostarcza semiotyka, jest uzasadnione z tego względu, 
że obydwie kultury mają charakter dualistyczny, a owa dwoistość, zakodowana 
w mechanizmie poznawania, nie jest łagodzona przez rozwój racjonalizmu, jak 
miało to miejsce w kulturach zachodnich.

129  Tamże, s. 235.
130  Por. H. Gadamer, Truth and method, New York 1975; Z. Bauman, Hermeneutics and social science, 

London 1978.
131  M. Fischer, Iran. From Religious Disputa to Revolution, s. 4.
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1.1.2. Grupy kulturotwórcze – charakterystyka.
Uczenie się kultury a systemy kształcenia
W konceptualizacji otaczających człowieka zjawisk znajduje odzwierciedlenie 
mechanizm kulturowego oswajania rzeczywistości. Potrzeba „tłumaczenia” ob-
cych struktur semiotycznych na własne oraz zapisania w postaci tekstu tych, 
które zostały uznane za atrakcyjne, stanowi nieodłączną część funkcjonowa-
nia człowieka jako istoty społecznej. Dokonanie przekładu jest konieczne, aby 
człowiek mógł zrozumieć otaczającą go rzeczywistość. Z kolei zapisanie zjawi-
ska w postaci tekstu jest nieodzowne, gdyż dopiero w postaci tekstu elementy 
dotychczas obce mają szansę wejść do pamięci kultury. W namyśle nad kultu-
rowymi mechanizmami oswajania rzeczywistości to, co zostaje zapisane i wy-
eksponowane, jest równie ważne jak to, co się w kulturze przemilcza i uznaje 
za nieistniejące. W każdej epoce historycznej elity intelektualne są tymi, które 
dokonują przekładu i decydują, co wejdzie na stałe do pamięci kultury, a co 
przeminie bez śladu. Jeśli mamy do czynienia z więcej niż jedną formacją w ra-
mach elity intelektualnej danego kraju, możemy zakładać, że będą one toczy-
ły spór o treści, które mają zostać zapisane w pamięci kultury lub wymazane 
z niej. Patrząc z tej perspektywy na rozwój kultury, możemy zgodzić się z Ju-
rijem Łotmanem, że „intelektualną historię ludzkości można rozpatrywać jako 
walkę o pamięć. Nieprzypadkowo wszelkie niszczenie kultury odbywa się jako 
niszczenie pamięci, zacieranie pamięci, zapomnienie związków”132.

Badanie zmian w zakresie paradygmatów kulturowych należy zacząć od re-
fl eksji nad charakterem i kondycją elit (intelektualnych, duchownych, politycz-
nych) reprezentujących dany system oraz ich postrzeganiem i oceną tego, co 
jest traktowane jako „obce” – poza-system, który nie mieści się w ramach danej 
struktury porządkującej. Elity intelektualne jako pierwsze mierzą się z wyzwa-
niem modernizacji. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że od ich kondycji 
zależą losy całej kultury.

Naszym celem nie jest omówienie intelektualnej historii Rosji czy Iranu, 
a jedynie wskazanie na typowe zjawiska w rozwoju grup kulturotwórczych, ich 
sposobów przechowywania i przekazywania paradygmatów kulturowych oraz 
instytucjonalizacji wpływów133. Podejmujemy próbę naszkicowania schematu 
przekazywania wiedzy i uczenia się kultury oraz uchwycenia zmian, zachodzą-

132  Ю. Лотман, Семиосфера. Культура и взрыв..., s. 397.
133  Z tego właśnie względu pomijamy charakterystyczne dla obydwu kultur i obecne na wczes-

nych etapach ich rozwoju relacje: uczeń – mistrz, które wyrastały z tradycji ascetycznej i były obecne 
w prawosławiu i sufi zmie. Autorytet mistrza – starca (ros. stariec, nastawnik, pers. pir) opierał się na 
jego doświadczeniu mistycznym, bezpośrednim obcowaniu z Bogiem, nie zaś na wiedzy pojmowanej 
jako gromadzenie informacji o świecie materialnym. Więcej na ten temat zob. И. Смолич, Русское мо-
нашество 998–1917. Жизнь и учение старцев, Москва 1997; прот. А. Соловьев, Старчество по учению
святых Отцов и аскетов, Семипалатинск 1900; А. Хисматулин, Суфизм, Санкт-Петербург 2008; 
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cych w ramach tradycyjnego modelu edukacji, w związku z modernizacją i kon-
ceptualizacją postępu. Przedmiotem naszych rozważań będą ważne dla kultury 
treści zawarte w istniejących już tekstach oraz relacja nauczyciel – uczeń, a także 
przystawalność wypracowanych rozwiązań do wyzwań epoki.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, modernizacja w obydwu przypadkach: Rosji 
i Iranu, spowodowała narodziny nowej grupy społecznej, świeckiej inteligencji. 
Zderzyła się ona z tradycyjną warstwą uczonych mężów, znawców treści świę-
tych ksiąg.

Przesunięcie z centrum kultury w kierunku jej peryferii tradycyjnej warstwy 
odpowiadającej za kształtowanie semiotycznego uniwersum człowieka stawia 
przed nami pytanie o konsekwencje marginalizacji duchowieństwa na rzecz elit 
świeckich. Zakładamy, że mechanizmy uczenia się kultury w Iranie i Rosji przed 
ich zderzeniem się z modernizacją wykazywały wspólne cechy typologiczne. 
Owo typologiczne podobieństwo mechanizmów przyswajania rodzimej kultu-
ry na wczesnym etapie jej rozwoju pozwala zakładać, że „uczenie się” obcej 
kultury również będzie posiadało cechy wspólne wraz z towarzyszącymi im 
możliwościami i ograniczeniami. W perspektywie teoretycznej rozważanego 
problemu korzystamy z ustaleń Łotmana, który wyróżnił dwa sposoby uczenia 
się kultury: 

Pierwszy praktykuje się przy nauce rodzimego języka i we wczesnym wieku. W tym przy-
padku do świadomości uczącego się nie wprowadza się żadnych reguł – zastępują je teksty. 
Dziecko zapamiętuje wiele sposobów użycia i na ich podstawie uczy się samodzielnie tworzyć 
teksty. Drugi przypadek – to, kiedy do świadomości uczącego się są wprowadzane różne re-
guły, na podstawie których może ona samodzielnie tworzyć teksty. Przy czym, chociaż tak jak 
i w pierwszym przypadku, do świadomości uczącego wprowadza się teksty, w tym przypadku 
mają one większą rangę; występują w roli metatekstów, zasad-wzorców134. 

W uczeniu się obcego języka, w jego potocznym rozumieniu, obydwa spo-
soby są stosowane komplementarnie, jednak w typologii kultur każda z metod 
wiąże się z odmiennym systemem wewnętrznej organizacji wiedzy o świecie. 
Podczas gdy jedne kultury opierają się na wiedzy już zgromadzonej w posta-
ci precedensów i wynikających z nich reguł, drugie gromadzą dopiero normy 
i reguły, tworząc na ich podstawie teksty: „W pierwszym przypadku właściwe 
jest to, ci istnieje, w drugim – istnieje to, co jest właściwe”135. Tradycja do-
starczająca ustalonego zestawu norm, zachowań i przekonań uznawana jest 
za nienaruszalną, bez możliwości modyfi kacji czy wnoszenia kompletnie ob-
cych znaków. Inaczej niż w przypadku, gdy rodzi się precedens, a możliwość 

М.С. Хажиева, Роль суфизма в развитии педагогической мысли, Москва 2012; Д. Фейдмен, Теории лично-
сти и личностный рост, Москва 2004.

134  Ю. Лотман, Статьи по типологии культуры [w:] Ю. Лотман, Ceмиосфера. Культура и взрыв..., 
Санкт-Петербург 2002, s. 417.

135  Tamże.
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zapisania go w pamięci kultury w postaci tekstu zostaje uzależniona od jego 
przystawalności do praw i reguł. Typologiczne różnice kultur odzwierciedlają 
się nie tylko w sposobie ich uczenia się, lecz także w przeciwstawieniu trady-
cji (obyczaju) skodyfi kowanemu prawu. Różnic jest więcej: kultura oparta na 
tekstach i uczeniu pamięciowym nie dąży do samoopisu, w przeciwieństwie do 
„kultury gramatyki”136. W pierwszym przypadku wymarzony nauczyciel stano-
wi wzorzec do naśladowania, a w drugim – jest twórcą reguł i zachowuje dy-
stans wobec potencjalnych i rzeczywistych uczniów; dla kultury tekstu właściwą 
postawą ucznia jest posłuszeństwo, a dla kultury gramatyki – postawa krytyczna. 
Spójrzmy, jak wyglądała samoorganizacja kultury, najpierw rosyjskiej, a następ-
nie irańskiej, zanim zetknęły się one z zachodnioeuropejskim typem kultury, 
który już wówczas stanowił zbiór reguł i praw wypracowanych na gruncie fi lo-
zofi i oświeceniowej.

Zabytki staroruskiego piśmiennictwa stanowią dla nas nieocenione źródło 
wiedzy o fundamentach ruskiej i rosyjskiej mentalności ukształtowanej w cza-
sach, gdy na ziemiach Rusi Kijowskiej, a następnie Moskiewskiej zachodziły 
procesy prowadzące do powstania potężnego i samodzierżawnego państwa, 
które pozostawało w sprzeczności z duchową oraz intelektualną wolnością jed-
nostki. Chrystianizacja Rusi w X wieku była nie tylko przyjęciem nowej wiary 
przez księcia i jego drużynę, lecz także włączyła Ruś w potężny krąg cywili-
zacyjny Pax Orthodoxa. Dymitr Lichaczow podkreślił znaczenie tego faktu, 
dodając, że piśmiennictwo cerkiewne „to najważniejsza rzecz, którą przyniósł 
Rusi chrzest”137. Prawosławne duchowieństwo i klasztory stały się centrami kul-
turotwórczymi Rusi; tam przyswajano teksty świętych ksiąg, przepisywano je 
i przechowywano, dbając o wierność przekazu. Prawosławni duchowni tworzyli 
ruską elitę intelektualną, propagując wiedzę jako zjawisko równoznaczne z wia-
rą138. Jak słusznie zauważył Siergiej Romanowski: 

W wiekach XV i XVI przy całkowitym braku szkół podstawowych wszelka nauka była uzna-
wana za „czarodziejstwo”; nie tylko władze, ale też prości ludzie byli przekonani, że nauka 
zabija duszę prawosławną, dlatego że podważa dogmatyczną świadomość wierzącego. Arcy-
biskup Gennadij, powołując się na hiszpańską inkwizycję, żądał tego samego na Rusi: przeko-
nywanie heretyków nie ma sensu, trzeba ich „palić i wieszać”139. 

136  Dwa typy kultur rozróżniane na podstawie sposobu uczenia się Łotman umownie określił 
mianem „kultury tekstu” i „kultury gramatyki”. Por. Ю.М. Лотман, Статьи по типологии культуры 
[w:] Ю. Лотман, Ceмиосфера. Культура и взрыв..., s. 418.

137  Д. Лихачев, Крещение Руси и государство Русь, „Новый мир” 1988, № 6, s. 253.
138  Szerzej na temat kształcenia religijnego na Rusi zob. П. Милюков, Очерки по истории русской 

культуры, t. 2, Церковь и школа (вера, творчество, образование), Санкт-Петербург 1897.
139  С. Романовский, Нетерпение мысли или исторический портрет радикальной русской интеллиген-

ции; http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/130611/32/Romanovskiii_-_Neterpenie_mysli%2C_
ili_Istoricheskiii_portret_radikal%27noii_russkoii_intelligencii.html (dostęp: 04.12.2012).
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Nie był w swoim pragnieniu odosobniony. Ihumen Klasztoru Wołokam-
skiego, Josif  Sanin, był utalentowanym mówcą, posiadał też doskonałą pamięć 
i potrafi ł gromić heretyków, powołując się na liczne cytaty z Biblii. Wśród jego 
następców znalazł się protopop Awwakum. Rodion Skrynnikow, podsumowu-
jąc sposób myślenia ortodoksyjnego prawosławnego duchowieństwa, komen-
tuje: 

„Walka z wolnomyślicielstwem” – takie hasło nakreślili josifl anie na swoim sztandarze. 
„U źródeł wszystkich namiętności leży opinia (мнение), opinia – to powtórny upadek (czło-
wieka w grzech M.A.)”. Brak refl eksji (opinii) josifl anie nadrabiali cytatami, które zawsze mieli 
„na końcu języka”140.

Ruski uczony w Piśmie „prawie nie posiadał realnej wiedzy, tym niemniej 
był szczerze przekonany, że można wszystko zrozumieć, niczego praktycznie 
nie wiedząc”141. Postawa autora przytoczonego cytatu wobec niechęci kniżni-
ka do przyswojenia nowej wiedzy jest zdecydowanie krytyczna. Należy jednak 
pamiętać, że prawosławny duchowny reprezentował pewien typ kultury, która 
opierała się na fundamencie Biblii, wierze i intuicyjnym odbiorze rzeczywisto-
ści. Według niego cała potrzebna wiedza została już człowiekowi objawiona, 
a wszelkie dodatkowe elementy mogą ją jedynie zafałszować. Celem zdoby-
wania wiedzy nie było kształtowanie intelektu, lecz doskonalenie duchowe 
i uchronienie duszy od grzechu: 

Bracia nie bądźcie pyszni, ale w pokorze przebywajcie. A jeżeli ktoś powie ci: „Czy znasz całą 
fi lozofi ę?”. Odpowiedz mu: „Nie dążąc do greckich mądrości ani też prac retorycznych z as-
tronomii nie czytając, ni z mądrymi fi lozofami nie bywając – uczę się z ksiąg Prawa Bożego, 
ażeby mogła grzeszna dusza moja oczyścić się z grzechów”142. 

Racjonalne wnioskowanie nie jawiło się jako wartość, wprost przeciwnie: 
postrzegano je jako zagrożenie grzechem, wtargnięcie „gramatyki” w to, co sta-
nowi spójny „tekst”; „myśl pojmowano jako grzech, a rozum – jako wiodący na 
pokuszenie”143. Walka z nowym toczyła się nie o wpływy polityczne, jak można 
byłoby przypuszczać, lecz o ugruntowaną wizję świata, sprzężoną nierozerwal-
nie z innymi elementami kultury. Tradycyjna elita posiadała stosunkowo niewiele 
narzędzi rozpowszechniania wiedzy o kulturze oraz nieliczną grupę odbiorców. 
Ponadto ruch wyjścia ku społeczeństwu i intencjonalne dokonywanie zmian 
w kulturze nie było dla tej grupy priorytetem; ojcowie duchowni przybierali 
postawę bierną: to do nich przychodzono po radę i słowo – wskazanie właściwej 

140  Р. Скрынников, Святители и власти, Ленинград 1990, s. 137.
141  С. Романовский, Нетерпение мысли...
142  П. Пекарский, Введение в историю просвещения в России, Санкт-Петербург 1862, s. 3; http://narod.

ru/disk/16605262000/Pekarskij_P_P_Nauka_i_literatura_v_Rossii_pri_Petre_Velikom_01_1862.
pdf.html (dostęp: 04.12.2012).

143  И. Романовский, Нетерпение мысли...
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drogi, sposobu postępowania. Tradycja monastyczna narodziła się już około 
IV wieku na pustyni egipskiej i stamtąd rozprzestrzeniła się na Azję Mniejszą, 
Synaj, Palestynę, Syrię, Mezopotamię, by w końcu dotrzeć na chrześcijański 
Zachód. Na Ruś przywędrowała wraz z chrześcijaństwem. Teodozjusz Pieczer-
ski, założyciel Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, był pierwszym mnichem, który 
udzielał rad i pouczeń przychodzącym do niego zwykłym ludziom; z biegiem 
czasu zgromadził wokół siebie uczniów. Rozszerzenie duchowej opieki poza 
mury klasztoru było elementem wyróżniającym monastycyzm ruski: „Instytu-
cja monastycznego ojcostwa duchowego, odziedziczona z chrześcijańskiego 
Wschodu, w monastycyzmie kijowskim przybiera nowy wymiar: obejmuje cały 
lud”144. W wieku XV dzięki pismom Niła Sorskiego i jego uczniów, tak zwanych 
starców zawołżańskich, tradycja duchowego ojcostwa rozprzestrzeniła się na 
Rusi, lecz już w wieku XVII i XVIII jej znaczenie zmalało. Był to jeden z bez-
pośrednich skutków reformatorskiej działalności Piotra I, a także – odsunięty 
w czasie – rezultat przemian, jakie zachodziły w kulturze za panowania Iwana 
IV Groźnego i jego ojca Wasyla III. Wspomnieliśmy wyżej, że intencjonalne 
rozprzestrzenianie wzorców kulturowych nie było wpisane w tradycję klaszto-
rów. Do czasów pojawienia się Piotra I taka sytuacja nie wymagała modyfi kacji. 
Dopiero w momencie, gdy kultura zaczęła zyskiwać samoświadomość wskutek 
zetknięcia się z odmiennym typem kodyfi kacji znaczeń, tradycyjna elita została 
zmuszona do włączenia się w proces świadomej edukacji (просвещения) społe-
czeństwa. Uczyniła to jednak zbyt późno, tracąc w ten sposób dotychczasową 
pozycję głównych nauczycieli społeczeństwa. Pielgrzymki dziewiętnastowiecz-
nych rosyjskich myślicieli, Iwana Kirejewskiego, Fiodora Dostojewskiego, Lwa 
Tołstoja, Włodzimierza Sołowjowa, i wielu innych do Pustelni Optyńskiej do-
wodzą, że istotna część spuścizny kulturowej została nieprzekazana nowym na-
uczycielom – świeckiej inteligencji, a do jej poszukiwań przystąpili oni wówczas, 
gdy Rosja stanęła w obliczu materializmu i ateizmu swoich elit. Czy przyczyn 
tego zjawiska należy szukać w nieprzystawalności typów kultury, a co za tym 
idzie również sposobów jej nauczania, czy też prawosławne duchowieństwo 
przeoczyło pierwsze sygnały, które pojawiły się już za panowania Iwana IV 
Groźnego, o konieczności głębszego zaangażowania się w sprawy społeczne – 
to zagadnienie wymaga wnikliwych badań.

W 1564 roku została otwarta pierwsza typografi a, w której drukowano księ-
gi cerkiewne, między innymi: Alfabet (Азбука), Modlitewnik (Часовник), Psałterz 
(Псалтирь), Katechizm (Катехизис), a także dwa świeckie podręczniki: Wie-
dza i spryt strategiczny żołnierzy piechoty (Учение и хитрость ратного строения 

144  E. Behr-Siegel, Monastycyzm rosyjski [w:] Monastycyzm. Historia i duchowość, W. Zatorski (red.), przeł. 
D. Stanicka-Apostoł, Kraków 2002, s. 154.
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пехотных людей) oraz Gramatyki słowiańskie (Грамматики словенские)145. 
Irina Pozdiejewa zauważyła, że 32 procent ksiąg, które wydrukowano, było 
podręcznikami, jednak „chociaż księgi były przygotowane pod kątem wycho-
wania duchowego, nie skłaniały do myślenia”146. Obserwacja badaczki pozosta-
je w pełnej zgodzie z typologią ruskiej kultury, która – przypomnijmy – była 
nastawiona na tekst i jego zapamiętywanie. Przełomowym faktem było wydanie 
dwóch ksiąg stanowiących zbiory prawa: świeckiego – Ułożenia (Уложение, 
1649) oraz cerkiewnego – Kormczej Knigi (Кормчая книга, 1650–1653). Były to 
teksty związane z powstawaniem imperium.

Reformy Piotra I skutkowały, między innymi, powołaniem do życia szkół 
zawodowych, by wykształcić elitę zdolną wspierać dzieło europeizacji. Studenci 
uczelni wojskowych i technicznych nie byli grupą kulturotwórczą. Przyswaja-
li sobie praktyczne umiejętności potrzebne rozrastającemu się państwu, nato-
miast nie tworzyli nowych paradygmatów kulturowych. Bez wątpienia jednak, 
za aktywnych twórców kultury należy uznać pomysłodawców stworzenia ta-
kich szkół: Piotra Wielkiego, a następnie liczną rzeszę wysoko postawionych 
urzędników państwowych, którzy próbowali rozwiązać problem przystosowa-
nia życia swojego kraju do nowego rytmu cywilizacyjnego, wdzierającego się 
w kulturę wskutek zderzenia z Zachodem. Jak zauważył Toynbee, 

Inteligencja jest klasą ofi cerów łącznikowych, którzy poznali zawodowe kruczki wdzierającej 
się cywilizacji w stopniu koniecznym do umożliwienia własnej wspólnocie – za swym pośred-
nictwem – utrzymania się na swych pozycjach w środowisku społecznym, w którym życie 
przestaje być przeżywane w zgodzie z lokalną tradycją i zaczyna się coraz bardziej toczyć 
w stylu narzuconym przez wdzierającą się cywilizację tym obcym, którzy dostali się pod jej 
panowanie. Pierwszymi osobami zwerbowanymi do szeregów inteligencji są ofi cerowie wojsk 
lądowych i fl oty (...), później przychodzi dyplomata (...), kupcy (...). Wreszcie zaś, w miarę 
jak zakwas czy wirus westernizmu wnika coraz głębiej w życie społeczności będącej w fazie 
asymilacji i nasiąkania obcymi wpływami, inteligencja wytwarza najbardziej charakterystyczne 
typy: nauczyciela szkolnego, który poznał sposób nauczania zachodnich przedmiotów, urzęd-
nika państwowego, który przyswoił sobie umiejętność publicznego zarządzania według wzo-
rów zachodnich, czy też prawnika, który nauczył się stosować wersję Kodeksu Napoleona 
zgodnie z francuską procedurą sądową147. 

Inteligencja techniczna wywodziła się z grupy szlachetnie urodzonych, obej-
mujących najwyższe urzędy państwowe. Pod jej egidą mieli kształcić się „za-
wodowi wykonawcy poleceń”, których nie zaliczymy do przedstawicieli grupy 
kulturotwórczej, gdyż w ich zawód i wypływający z niego styl życia wpisane jest 
wykonywanie rozkazów, nie zaś refl eksja nad ich znaczeniem. W Rosji narodzi-
ny „inteligencji technicznej” zbiegły się z przekształceniem charakteru szkół 

145  С. Романовский, Нетерпение мысли..., Por. także И. Поздеева, Московское книгопечатание первой 
половины XVII века, „Вопросы истории” 1990, № 10, s. 147–158.

146  И. Поздеева, Московское книгопечатание..., s. 149.
147  A. Toynbee, Studium historii, s. 345.
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duchownych i to im poświęcimy teraz nieco uwagi. Piotr I wykorzystał istnieją-
ce struktury szkół, by napełnić je nowymi treściami i w ten sposób zrealizować 
swój pomysł zreformowania systemu edukacji. Wykorzystał też do tego celu 
tych przedstawicieli elity duchownej, którzy, z różnych względów, gotowi byli 
współuczestniczyć w działaniach cara.

Czy można Akademię Słowiańsko-Grecko-Łacińską w Moskwie148 uznać za 
instytucję, wprowadzającą nowy sposób uczenia kultury? Bez wątpienia – tak. 
Założyciele Akademii, bracia Joannikus i Sofroniusz Lichudowie, próbowali 
uczyć fi lozofi i i fi zyki, opierając się na dziełach Arystotelesa, lecz ich działania 
wzbudziły niezadowolenie Cerkwi; Patriarcha Jerozolimski, Dosifi usz, ganił Li-
chudowych za to, że „zabawiają się fi zyką i fi lozofi ą”149. Romanowski uważa, 
że Akademia miała stanowić przeciwwagę dla wpływów Europy Zachodniej, 
głównie przez Polskę, i nawet po reformach Piotra I „pozostawała centrum re-
ligijnego, nie zaś świeckiego typu kształcenia”150. Wydaje się jednak, że granica 
między typami kultury, wyznaczona za pomocą rozłącznych sposobów przyswa-
jania wiedzy o kulturze, nie przebiega między światopoglądem religijnym i świe-
ckim; wyznacza ją raczej typ religii i przewaga w nim tendencji do kontemplacji 
lub do racjonalizacji zjawisk, które uznawane są za przejawy obecności Boga 
w świecie, a także nacisk na doskonalenie wewnętrzne kosztem opanowania ze-
wnętrznego świata. Tradycyjni uczeni prawosławni nie posiadali alternatywy dla 
działań Piotra I, który, jak zauważył Georgij Fiedotow, „Z pomocą inteligencji 
(...) zdołał na dwa stulecia unieszkodliwić i pozbawić wpływów narodowe siły 
prawosławia, zdecydowanie postawiwszy ją (inteligencję) w opozycji do Cerkwi 
i duchowieństwa”151. Od czasów powstania „uczonej drużyny” Teofana Proko-
powicza można mówić o narodzinach nowego typu inteligenta152, prezentujące-
go typ „religijnego intelektualizmu”. Włączając w kształcenie religijne elementy 
racjonalizmu, który miał służyć celom świeckim, car-reformator jednocześnie 
zainicjował nowy sposób uczenia się kultury, oparty na „gramatyce” – regułach, 
rozumieniu, racjonalizacji.

Pierwsze uniwersytety w Rosji były wzorowane na niemieckich modelach 
edukacji, lecz bardzo szybko ich program i organizacja uległy transformacji 
zgodnie z charakterem epoki oraz funkcją, jaką przyszło im spełniać w rosyj-

148  Szerzej na temat transformacji światopoglądowej, jaka nastąpiła w rosyjskich seminariach du-
chownych końca XVII i XVIII wieku, zob. R. Łużny, Pisarze z kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej 
a literatura polska, Kraków 1966; P. Lewin, Wykłady poetyki w uczelniach rosyjskich XVIII wieku (1772–1774) 
a tradycje polskie, Wrocław 1972.

149  Por. C. Романовский, Нетерпение мысли...
150  Tamże.
151  Г. Федотов, О святости, интеллигенции и большевизме, Санкт-Петербург 1994, s. 8.
152  Szerzej na temat pierwszego pokolenia nowej inteligencji i „uczonej drużyny” Teofana Pro-

kopowicza zob. H. Kowalska-Stus, Духовная и умственная перспектива рождения русской интеллигенции 
[w:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, H. Kowalska-Stus (red.), Kraków 2000, s. 75–88.
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skim społeczeństwie. W wieku XIX wyraźnie widać dualizm funkcji, jakie uni-
wersytety spełniały w przestrzeni społecznej: były one narzędziem kształtowa-
nia polityki państwa i miejscem kształcenia kadr zawodowych, a jednocześnie 
stawały się ośrodkami rozwoju nauki i budowania etosu profesora. Charakter 
kształcenia uniwersyteckiego, rolę wyższych uczelni w kulturze Rosji czasów 
Aleksandra I, a także typ kształcenia, który – jak postaramy się wykazać – wyka-
zuje paralele z typem kultury „gramatyki”, poznajemy z aktów ustawodawczych: 
Manifestu o powołaniu ministerstw (Манифест об учреждении министерств, 
8 września 1802 roku), na mocy którego zaistniało Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej, Wychowania Młodzieży i Rozpowszechniania Nauk (Министерство народного 
просвещения, воспитания юношества и распространения наук), rozporzą-
dzenia o utworzeniu komisji zajmującej się przygotowaniem projektu otwarcia 
nowych uniwersytetów, a także dokumentów określających zasady organizacji 
nowych uczelni: Wstępne zasady edukacji narodowej (Предварительные прави-
ла народного просвешения, 24 stycznia 1803), rozporządzenie z 5 listopada 
1804 roku o organizacji uniwersytetów w Moskwie, Kazaniu, Charkowie i Pe-
tersburgu oraz Akt uchwały dla Imperatorskiego Uniwersytetu w Dorpacie (Акт поста-
новления для Императорского университета в Дерпте) i Akt zatwierdzający 
dla Imperatorskiego Uniwersytetu w Wilnie (Акт утверждения для Императорско-
го университета в Вильне)153. Przedmioty ogólne zajmowały w programach 
uniwersytetów miejsce drugorzędne, służyły jako baza dla przygotowania za-
wodowego. Tendencja ta była zgodna z kierunkiem przemian zapoczątkowa-
nym przez Piotra I, gdy car tworzył sieć państwowych szkół podstawowych 
(начальные школы), w których na mocy ukazu z 1714 roku uczyły się dzieci 
w wieku 10–15 lat, przygotowując się do służby wojskowej i administracyjnej. 
W 1724 roku Piotr nakazał utworzenie Akademii Nauk, w skład której wchodził 
uniwersytet i szkoły średnie – był to pierwszy w Rosji świecki ośrodek naukowy, 
który przygotowywał młodzież do kontynuowania nauki na uniwersytecie. Po-
ważnym problemem był brak kadr pedagogicznych. Początkowo profesorowie 
rekrutowali się spośród cudzoziemców. Wkrótce pojawili się rodzimi pomysło-
dawcy świeckich reform i koncepcji edukacji, tacy jak Wasyl Tatiszczew, który 
uważał, że zdolni uczniowie gimnazjów mogliby, jako pomocnicy profesorów--
-cudzoziemców uczyć się przy okazji zawodu pedagoga: „można by z niższych 
(подлых, tj. przeznaczonych dla niższych warstw społecznych – M.A.) gimna-
zjów wziąć jedną – dwie osoby do każdej nauki, jako pomoc dla cudzoziemców, 

153  Por. А. Андреев, Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте универ-
ситетской истории Европы, Москва 2005, s. 22. Teksty dokumentów zob.: Полное собрание законов Рос-
сийской империи. Собрание первое 1649–1825 гг. В 45 томах, Санкт-Петербург 1830, t. XXVI–XXVIII, 
http://www.runivers.ru/lib/book3130/ (dostęp: 05.12.2012); Устав Императорского Московского уни-
верситета. Высочайше утвержден 5 ноября 1804 г. [w:] Полное собрание законов Российской империи. Собрание 
первое 1649–1825 гг. В 45 томах, Санкт-Петербург 1830, t. XVIII, s. 586.
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i w ten sposób niepostrzeżenie, z biegiem czasu, własnych nauczycieli całkiem 
zdolnych przysposobić”154. Uwaga Tatiszczewa świadczy z jednej strony o tro-
sce o rozwój edukacji opartej na rodzimych źródłach, z drugiej natomiast mówi 
o niskim statusie kształcenia uniwersyteckiego w Rosji w XVIII wieku155. Już 
za czasów panowania Katarzyny II idea uniwersytetu jako narzędzia oświecenia 
społeczeństwa przybrała wyraźny kształt. Nacisk przesuwał się w kierunku roli 
wyższych uczelni jako ośrodków rozwoju nauki, samodzielnego myślenia oraz 
kultywowania i rozpowszechniania idei oświeceniowych (tak jak pojmowała je 
caryca, zwolenniczka „oświeconego absolutyzmu”). Projekty objęcia systemem 
edukacji jak najszerszych rzesz społeczeństwa ponownie zderzyły się z brakiem 
odpowiednio przygotowanych pedagogów. Siergiej Rożdiestwienski zwrócił 
uwagę na działania prawosławnego duchowieństwa, które pragnęło zachować 
monopol na przekazywanie wiedzy o świecie, przynajmniej na poziomie szkół 
podstawowych: 

Główna przyczyna tego, że twórcy naszych projektów nie pomyśleli o specjalnych centrach 
kształcenia nauczycieli dla szkół narodowych, leżała być może w tym, że wszystkie tego typu 
szkoły znajdowały się w rękach duchowieństwa; a przeprowadzona wówczas powszechna 
reforma kształcenia duchownego, jak zostało zaznaczone w instrukcji Komisji Duchownej 
z 1762 roku, miała na celu przygotowanie duchowieństwa do szeroko zakrojonej działalności 
pasterskiej, w której zawierały się też obowiązki dotyczące kształcenia narodu. Komisja Du-
chowna w projekcie szkół miejskich wprost negowała potrzebę specjalnego przygotowywania 
do działalności nauczycielskiej156. 

Opór prawosławnego duchowieństwa wobec nowych koncepcji pedago-
gicznych wskazywał na istnienie dwóch sposobów uczenia się; jak trafnie za-
uważył Grigorjew, 

U podstaw (nowego) nauczania nie leżało obciążanie pamięci wkuwaniem, ale rozwój umysłu 
(...). Wprowadzano bardziej humanistyczny system wychowania, a nauczycielom zaleca się 
powstrzymanie od surowych i poniżających kar, bicia, obraźliwych i poniżających określeń 
uczniów157. 

Przeciwstawienie pamięciowego przyswajania tekstu jego rozumieniu sta-
nowiło kolejny krok od kultury tekstu ku kulturze gramatyki. Prawosławne du-

154  Cyt. za: С. Рождественский, Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII–
–XIX веках, Cанкт-Петербург 1912, t. 1, s. 117. Por. także С.В. Рождественский, Исторический обзор 
деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902, Санкт-Петербург 1902; http://www.
runivers.ru/lib/book7825/452059/ (dostęp: 22.04.2013).

155  Powołuje się na obserwację niemieckiego fi lozofa Leibniza, który na temat edukacji w ówczes-
nej Rosji wypowiadał się następująco: „Profesorów wyższych szkół należało porównywać do wyższych 
rang służby dworskiej i administracyjnej (...), nauczycieli szkół niższych do urzędników administracji 
okręgowej (областной администрации), należało także zatroszczyć się o lepsze warunki materialne 
dla kadr pedagogicznych”. Por. С. Рождественский, Очерки по истории систем..., t. 1, s. 117.

156  Tamże, s. 511.
157  В. Григорьев, Исторический очерк русской школы, Москва 1900, s. 278.
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chowieństwo nie było w stanie zaakceptować nowych reguł, gdyż leżały one 
w całkowitej sprzeczności z tą rzeczywistością kulturową, która miała korzenie 
w prawosławiu. Destrukcja tradycyjnego sposobu uczenia się kultury poprzez 
przenikanie do niego reguł kultury gramatyki stała się zauważalna w drugiej 
połowie XIX wieku, gdy wychowankowie seminariów duchownych, synowie 
popów, będąc wychowanymi według reguł kultury tekstu, porzucali ją na rzecz 
kultury gramatyki158 i stawali się siłą napędową ruchu rewolucyjnego159.

Rola uniwersytetów jako ośrodków, w których rodziły się grupy kulturo-
twórcze, była większa lub mniejsza w zależności od epoki – liberalizacji lub 
reakcji, które występowały cyklicznie. Bez wątpienia, skupienie w jednym 
miejscu ludzi światłych i zainteresowanych wymianą poglądów oraz szczerze 
zatroskanych losami Rosji sprzyjało fermentowi intelektualnemu i tworzeniu 
nowych koncepcji kultury, społeczeństwa, państwa. Trzeba jednak podkreślić, 
że dziewiętnastowieczny system edukacji w Rosji był narzędziem w ręku ofi -
cjalnej władzy; Mikołaj I postrzegał go wręcz jako zagrożenie, co przejawiło 
się w pozbawieniu uniwersytetów autonomii i roztoczeniu nad studentami nad-
zoru policyjnego. Rodząca się inteligencja mogła współpracować z ofi cjalną 
władzą i oczekiwała odgórnych zmian. Wielu jej przedstawicieli w epoce Alek-
sandra I, a także za czasów panowania Mikołaja I miało nadzieję, że obecny 
car, na podobieństwo swojego wielkiego poprzednika, Piotra I, stanie na czele 
postępu i oświecenia społeczeństwa. Nie znaczy to jednak, że inteligencja była 
bezsilna. Jednym z potężniejszych narzędzi, chociaż o ograniczonym działaniu, 
było czasopiśmiennictwo oraz bezpośrednia wymiana myśli w trakcie spotkań 
na salonach lub w kółkach. Rosyjska inteligencja oderwana od korzeni pra-
wosławnych poszukiwała alternatywnego źródła zaspokojenia tęsknot natury 
duchowej. Już na początku wieku XVIII pojawiły się w Rosji pierwsze organi-
zacje masońskie, które skupiały nową inteligencję. Chociaż wpływ masonerii 
na kulturę pozostaje w dużej mierze niezbadany, wiadomo że członkowie lóż 
obok samodoskonalenia zajmowali się też działalnością społeczną i polityczną: 
dobroczynnością, zakładaniem szkół i ochronek dla dzieci. Do lóż masońskich 
należała większość przedstawicieli elity świeckiej w epoce Aleksandra I, z sa-
mym panującym włącznie. Współczesny historyk Oleg Płatonow postrzega or-
ganizacje wolnomularskie jako grupę ludzi, 

158  Przykładów jest wiele; jeden z nich stanowi Mikołaj Czernyszewski, który w seminarium du-
chownym doszedł do wniosku, że „Chrystus działał nie tak, jak trzeba było”, i postanawiając poprawić 
Jego dzieło, pisał w liście do żony: „Będę drugi Arystotelesem, będę uczył ludzkość”. Por. G. Przebin-
da, Mikołaj Czernyszewski. „Późny wnuk” Oświecenia, Katowice 1996. Por. także G. Przebinda, Od Czaada-
jewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej 1832–1922, Kraków 1988.

159  М. Сперанский, Предварительные рассуждения о просвещении в России вообще [w:] Материалы для 
истории учебных реформ в России в XVIII–XIX веках, cост. С. Рождественский при участии В. Соло-
мина и П. Тодорского, Санкт-Петербург 1910.
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...która odrzuciła to wszystko, co tworzy istotę narodowego życia społeczeństwa, cały skom-
plikowany system, związany z pojęciami Ojczyzny (Родины, Отечества), Prawosławia. Ode-
szła od rosyjskich religijnych, państwowych, społecznych tradycji i starała się zastąpić je jaki-
miś kosmopolitycznymi abstrakcjami160. 

Jest to opinia jednostronna i nawet jeśli przyznamy autorowi rację, to z za-
strzeżeniem, że próba zastąpienia starych treści pojęcia ojczyzna, przeformuło-
wania typu więzi społecznych i zastąpienia prawosławia innymi formami du-
chowości wiązała się nie tyle z samą masonerią, ile z ideologią oświeceniową. 
W perspektywie uczenia się kultury był to nurt o tyle interesujący, że łączył 
reguły z naśladownictwem i racjonalizm z mistycyzmem. Zakaz działalności 
lóż masońskich przyniósł, naszym zdaniem, poważne ograniczenie możliwo-
ści działania tej grupy inteligencji, która kładła nacisk na rozwój powszechne-
go kształcenia. W rezultacie edukacja objęła tylko warstwę najwyższą, a głos 
Wissariona Bielińskiego, który w latach czterdziestych XIX wieku domagał się 
„podniesienia ludu do towarzystwa”, był słabo słyszalny wśród ideowych spo-
rów epoki. Rosyjska inteligencja nie przyswoiła sobie nowego sposobu uczenia 
się kultury, poza nielicznymi wyjątkami. Oświeceniowe idee nauki i pracy jako 
drogi do osiągnięcia postępu już pod koniec pierwszej połowy XIX wieku zo-
stały wyparte przez dążenie do rewolucji.

Historia inteligencji jako grupy kulturotwórczej jest interesująca z dwóch 
względów: jej przedstawiciele wychowali się na ideach oświeceniowych, pozo-
stawali jednak, przynajmniej pod względem mentalności, w sferze tego obrazu 
świata, który ukształtowało prawosławie. Tendencja owa nie była zaznaczona 
wyraźnie u dekabrystów i okcydentalistów klasycznego okresu (lat trzydzie-
stych–pięćdziesiątych XIX wieku), jednak już w drugiej połowie wieku XIX 
nie można mieć wątpliwości: rosyjska inteligencja rewolucyjna wchłaniała idee 
zachodnioeuropejskie, nie przepuszczając ich przez fi ltr krytycznego myślenia; 
stosunek do zastanego dorobku ideowego poprzedników oraz Zachodu miał, 
w większości przypadków, charakter emocjonalny, nie zaś racjonalny. Intelekt 
został wykorzystany jako narzędzie uzasadnienia, racjonalizacji emocji. Kultu-
ra inteligencji raznoczyńskiej i sposób jej przyswajania pozostały w konwencji 
kultury tekstu; reguły jawiły się jako coś ograniczającego, obcego i wrogiego na 
drodze ku budowaniu szczęśliwej przyszłości. Drugim powodem, dla które-
go inteligencja jako grupa kulturotwórcza stanowi interesujący przedmiot ba-
dawczy, jest jej odniesienie do warstw niekulturotwórczych – rosyjskiego ludu. 
Analiza tekstów obejmujących myśl społeczno-polityczną pierwszej połowy 
XIX wieku, a więc tekstów tworzonych przez myślicieli wywodzących się głów-
nie z warstwy szlacheckiej, wskazuje na fakt, że podejmowano liczne próby 

160  О. Платонов, Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож 
и КГБ, Москва 2011, s. 9.
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tworzenia nowych paradygmatów kulturowych oraz reorganizacji tradycyjnych 
wzorców. Toczone spory były podejmowane z pozycji kultury gramatyki – nawet 
przedstawiciele nurtu słowianofi lskiego czy ofi cjalnej narodowości zwracali się 
ku pytaniu o prawa i reguły rządzące rozwojem narodów. Słowianofi le weszli 
w dyskurs o fundamentalnych pierwiastkach rosyjskiej kultury w ramach sche-
matu wyznaczonego przez heglizm. Owszem, powoływali się na pierwiastki 
religijne jako kulturotwórcze, lecz konieczność artykułowania myśli w sporach 
z okcydentalistami – zwolennikami „gramatyki” – wymuszała sięganie do racjo-
nalnych argumentów. Żadna z kulturotwórczych grup pierwszej połowy XIX 
wieku nie zdołała stworzyć wspólnej przestrzeni semiotycznej z grupami nie-
kulturotwórczymi, pozostającymi na peryferiach kultury. Można zatem wnio-
skować, że podział na centrum i grupy kulturotwórcze oraz na peryferia i gru-
py niekulturotwórcze odzwierciedlał – oczywiście, w uproszczonym schemacie 
– oddzielenie dwóch sposobów uczenia się kultury: poprzez naśladownictwo 
(kultura tekstu) oraz poprzez zapoznanie praw i reguł (kultura gramatyki). Do-
piero inteligencja rewolucyjna, która zdecydowanie odrzuciła reguły na rzecz 
niczym nieograniczonej destrukcji, zdołała przerzucić most nad przepaścią 
między centrum i peryferium. Narzędziem jej działania był osobisty przykład 
i słowo odwołujące się do emocji.

Refl eksja nad ewolucją systemu kształcenia grup kulturotwórczych, od szkół 
duchownych do nowoczesnego systemu edukacji, skłania nas do postawienia 
pytania o zależność między doskonaleniem duchowym i moralnym człowieka 
a położeniem nacisku na rozwój intelektualny i zdobycie umiejętności prak-
tycznych. Nie są one sprzeczne, lecz wybór jednego z celów jako dominującego 
ma daleko idące konsekwencje dla człowieka i tworzonej przez niego kultury. 
W średniowiecznym systemie uczenia kultury problem ten się nie pojawiał; jak 
trafnie zauważył Aleksy Osipow, 

Cel kształcenia był jasny: wskazać człowiekowi drogę, środki, warunki oczyszczenia i odbu-
dowania w sobie obrazu Bożego, zaciemnionego wskutek upadku w grzech, upodobnienia 
się do Chrystusa, który jawi się jako obraz człowieka doskonałego w warunkach ziemskiej 
rzeczywistości161. 

Rosyjska świadomość prawosławna pojmowała teologię jako naukę pozna-
nia Boga poprzez doświadczenie, co odróżniało ją od tej, opartej na katolicy-
zmie, a zbliżało do sposobów poznawania i pojmowania Boga w sufi zmie162. 
Celem nauki, która płynęła z ruskich klasztorów, było „uczynienie człowieka 

161  А. Осипов, Русское православное образование; http://prawvbeseda.ru/library/index.php?page=
book&id=473 (dostęp: 19.12.2012).

162  Por. A. Krasnowolska, Przedmowa [w:] Azizoddin Nasafi , Księga o człowieka doskonałym. Wybór 
traktatów, przeł. i oprac. A. Musielak, Kraków 1994; Abu al-Qasima al-Qusayri, Ar-Risala al-Qusayriyya, 
czyli Traktat o sufi zmie, Warszawa 1997; Н. Пригарина, Суфизм в контексте мусульманской культуры, 
Москва 1989.
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bardziej świętym, a nie bogatszym”163. Na związek cerkiewnego typu kształce-
nia z charakterem kultury zwrócił uwagę przedstawiciel rosyjskiego słowiano-
fi lstwa w latach czterdziestych–pięćdziesiątych XIX wieku, Iwan Kirejewski: 

Nauki Świętych Ojców Cerkwi Prawosławnej przeszły do Rosji, można rzec, z pierwszym we-
zwaniem na modlitwę chrześcijańskiego dzwonu. Pod ich przewodnictwem ukształtował się 
i wychował rosyjski umysł (ум), który legł u podstaw rosyjskiego bytu. Szeroka ziemia ruska 
znajdowała swoje jednoczące centrum nie tyle w jedności języka, ile w jedności przekonań, 
pochodzących z jedności wiary w postanowienia cerkwi. Działo się tak dlatego, że cała jej 
bezkresna przestrzeń była pokryta siecią niezliczonych odosobnionych klasztorów. Z nich 
spływało jednolite i jednomyślne światło wiedzy (свет сознания) i nauki na wszystkie poje-
dyncze plemiona i księstwa. Dlatego też od nich pochodziły duchowe wyobrażenia (понятия) 
narodu i wszystkie jego pojęcia moralne, społeczne i prawne164. 

Według myśliciela owa tradycyjna nauka żyje nadal w prawosławnym ludzie, 
chociaż klasztory utraciły swoją dawną rolę. W artykule O charakterze oświecenia 
w Europie i jego stosunku do oświecenia w Rosji (О характере просвещения Европы 
и об его отношении к просвещению России, 1852)165 Kirejewski wskazy-
wał na rozłam między przechowanym przez lud, na poziomie nieświadomym, 
obrazie kultury, a tym sposobem zdobywania wykształcenia, który preferowała 
zeuropeizowana rosyjska szlachta w XIX wieku. Warto podkreślić, że Kire-
jewski reprezentował światopogląd całej formacji inteligencji rosyjskiej swoich 
czasów; formacji, która, chociaż przyswoiła sobie zdobycze nauki europejskiej, 
uważała, że właściwa edukacja (просвещение) powinna opierać się na prawo-
sławiu i tradycji klasztorów. Aleksy Chomiakow defi niował postęp jako zja-
wisko natury duchowej związane z moralnym samodoskonaleniem; edukacja 
była dla niego związana z wiarą, a nie z racjonalizmem: „Prawdziwe oświecenie 
(просвещение) to rozumne prześwietlenie całej duchowej natury człowieka 
lub przyrody”166. Pogląd słowianofi lów na istotę i cel oświecenia zderzył się 
z tym, który reprezentowali okcydentaliści stojący na stanowisku, że wykształ-
cenie jest przede wszystkim szerzeniem wiedzy o zjawiskach życia społecznego 
i politycznego oraz rozwijaniem umiejętności logicznego i krytycznego my-
ślenia. Przedstawiciele Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej zdawali sobie sprawę 
z faktu, że tradycyjny sposób uczenia kultury traci na znaczeniu, i próbowali 
temu przeciwdziałać. W latach 1815–1818 metropolita Filaret (Drozdow) wi-
zytował szkoły duchowne okręgu moskiewskiego i stwierdzał, że ich absol-
wenci „dosyć dobrze znali łacińskich, pogańskich pisarzy, ale w małym stopniu 

163  А. Осипов, Русское православное...
164  И. Киреевский, Критика и эстетика, Москва 1979, s. 275.
165  И. Киреевский, О характере просвещения Европы и об его отношении к просвещению России. Пись-

мо Е.Е. Комаровскому [w:] И.В. Киреевский, Полное собрание сочинений (в 2 томах), М. Гершензон 
(red.), Москва 1911, t. 1, s. 219; http://imwerden.de/pdf/kireevsky_pss_tom1_1911.pdf  (dostęp: 
19.12.2012).

166  А. Хомяков, Полное собрание сочинений, Москва 1904, t. 1, s. 26.
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– teksty osób duchownych i cerkiewne; lepiej potrafi li mówić i pisać po łacinie 
niż po rosyjsku, pamięć mieli obciążoną mnóstwem słów, ale ich umysły nie 
zostały zapłodnione żywym poznaniem prawdy”167. Prawosławny duchowny, 
Ignacy Branczaninow, ujmował swoje obserwacje stanu duchownego systemu 
kształcenia w połowie XIX wieku w bardziej dramatyczny sposób: 

Spełnia się przepowiednia Chrystusa: w ostatnie dni czyż odnajdzie Syn Boży wiarę na ziemi! 
Nauki są, akademie, magistrzy i doktorzy teologii. A niech tylko przydarzy się takiemu dok-
torowi jakaś dyskusja, to okaże się, że nie tylko nie zna on teologii, ale nawet nie ma wiary. 
Spotykałem takich: doktor teologii, a nie jest pewien, czy był na ziemi Chrystus, czy nie jest to 
jakiś wymysł, mit. Jakiegoż światła (wiedzy – M.A.) można oczekiwać od takiej ciemności168. 

Na gruncie przytoczonych opinii, które można uznać za reprezentatywne 
dla całej elity prawosławnego duchowieństwa XIX wieku, rodzi się wniosek, że 
uczelnie duchowne, wskutek splotu wielu okoliczności, z których najważniejszą 
była sekularyzacja polityki państwa, również ulegały laicyzacji, tym bardziej nie-
bezpiecznej, że przybierała ona zewnętrzną formę kształcenia religijnego i była 
ożywiana uczuciem natury religijnej, chociaż bez powiązania z Bogiem. Wie-
lu rosyjskich rewolucjonistów było wychowankami seminariów duchownych, 
którzy utracili wiarę w Boga, lecz nie przestali wierzyć w możliwość zbawienia 
ludzkości – tyle że za pomocą rozumu. O nastrojach w rosyjskich seminariach 
duchownych drugiej połowy XIX wieku pisał Beniamin Fedczenkow: „Wśród 
nas, seminarzystów, zakorzeniło się przekonanie, że jeśli ktoś jest mądry (ум-
ный), to jest niewierzący”169. Racjonalizacja wiary, tak obca prawosławnemu 
duchowi, prowadziła w konsekwencji do jej utraty. Osipow zauważył: 

W czasie rewolucji 1905 i 1917 roku nierzadko można było zauważyć seminarzystów w pierw-
szych rzędach zaślepionych bojowników-fanatyków walczących o »wolność, równość, brater-
stwo«. I Stalin nie był wyjątkiem. Właśnie na lekcjach „prawa Bożego” (закона Божия) często 
tak umieli kształcić „duchowo”, że seminarium kończyli zadeklarowani bezbożnicy. (...) Taki 
stan szkół duchownych nie był dziełem przypadku i wyrażał powszechny poziom duchowy 
naszej Cerkwi170. 

Interesujący jest fakt, że owo powszechne w Rosji przekierowanie energii 
religijnej na cele świeckie w Iranie miało miejsce sporadycznie. Przyjrzyjmy się 
zatem roli warstw kulturotwórczych w Iranie oraz stanowi stworzonych przez 
nie instytucji kształcenia, w ich konfrontacji ze świeckim systemem oświaty.

167  Филарет Дроздов, Собрание мнений и отзывов, Санкт-Петербург 1885, t. 2, s. 158. Cyt. za: 
А. Осипов, Русское православное...

168  И. Брянчанинов, Письма к разным людям, Сергиев Посад 1917, s. 78–79.
169  В. Федченков, О вере, неверии и сомнении, Санкт-Петербург 1992, s. 30; http://pravbeseda.ru/

library/index.php?page=book&id=224 (dostęp: 19.12.2012).
170  А. Осипов, Русское православное...
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Szyicki system kształcenia w Iranie opierał się na fundamencie wielowie-
kowej tradycji muzułmańskiej fi lozofi i. Pomimo wielości szkół fi lozofi cznych 
i zaciekłych sporów na temat dróg dochodzenia do prawdy, źródła nauki mu-
zułmańskiej nie budzą wątpliwości: to Koran i hadisy. Filozof  Abu al-Hasan Ali 
Ibn Ismail al-Aszari, wywodzący się z nurtu mutazylitów171, prekursor szkoły 
aszaryckiej172 stwierdził: „Każdy modżtahed ma rację, a wszyscy modżtahedzi stoją 
na solidnym gruncie prawdy. Rozbieżności między nimi nie dotyczą zasad, lecz 
wynikają jedynie z ich zastosowania”173. Koran jest dla wszystkich muzułma-
nów zbiorem reguł życia w świecie doczesnym oraz przewodnikiem w świecie 
duchowym. Zadaniem każdego wierzącego jest dążenie do zrozumienia praw-
dziwego znaczenia Koranu, odkrycia prawdy (haqiqat). Henry Corbin zwrócił 
uwagę na wątki profetyczne w szyizmie, co stanowi dla nas istotną obserwację 
w perspektywie namysłu nad wpływem elit duchownych na koncepcję kultury, 
jej istotę i cel. Profetyzm związany z kultem imamów nakazuje dbałość 

...o przetrwanie i ochronę duchowego znaczenia Bożych objawień, znaczenia ukrytego i ezo-
terycznego. Od tej ochrony zależy istnienie duchowego islamu. W przeciwnym przypadku 
islam, wraz ze swoimi licznymi odmianami ulegnie procesowi, który w chrześcijaństwie do-
prowadził do zeświecczenia systemów teologicznych w ideologie społeczne i polityczne, ze-
świecczenia na przykład, mesjanizmu teologicznego w mesjanizm społeczny174. 

U podstaw świadomości szyickiej leży dążenie do zrozumienia prawdziwego 
znaczenia Bożych objawień, co z kolei konstytuuje szyicką antropologię. Przy-
wołajmy ponownie słowa wybitnego badacza muzułmańskiej fi lozofi i: „Myśl 
szyicka polega na oczekiwaniu, nie na nowe objawienie szariatu, lecz na całko-
wite uzewnętrznienie wszystkich ukrytych znaczeń, czyli duchowych objawień 
Bożych”175. Muzułmańscy duchowni, pozostając wiernymi istocie islamu, na-
dają całej kulturze ukierunkowanie na transcendencję poprzez ochronę i kul-
tywowanie wiary. Warto przy okazji wskazać na to pojmowanie rozwoju, które 
wyrastało z muzułmańskiej fi lozofi i, a które zderzyło się z zachodnioeuropej-
ską koncepcją postępu: „Muzułmańska myśl fi lozofi czna nie musiała mierzyć 

171  Mutazylici – grupa muzułmańskich myślicieli, która uformowała się w VIII w. w Basrze. Ich ruch 
rozwijał się bardzo szybko i w krótkim czasie zaczęto określać tym mianem dużą część wykształconej 
elity muzułmańskiej. Doktryna mutazylitów opiera się na dwóch zasadach: transcendencji i absolutnej 
jedności Boga oraz zasady wolności indywidualnej i odpowiedzialności za własne czyny w odniesie-
niu do człowieka. Koran uznawali za przedwieczne słowo Boże wcielone w tekst w języku arabskim 
w określonym czasie historycznym. Mutazylici przyznawali rozumowi istotną rolę w poznaniu Bożego 
zamysłu. Por. H. Corbin, Historia fi lozofi i muzułmańskiej, przeł. K. Pachniak, Warszawa 2005, s. 100–102.

172  Aszaryci – szkoła została założona w X w. przez uczniów Aszariego, stąd też jej nazwa: aszaryci. 
W przeciwieństwie do mutazylitów aszaryci stali na stanowisku, że wiara w tajemnicę, to, co niewi-
dzialne (qejb), jest podstawą życia religijnego; przyznanie rozumowi pozycji absolutnej prowadzi do 
zniszczenia religii; por. H. Corbin, Historia fi lozofi i..., s. 107.

173  Tamże, s. 106.
174  Tamże, s. 15–16.
175  Tamże, s. 32.
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się z problemami zwanymi przez nas (tj. ludzi Zachodu – M.A.) »świadomością 
historyczną«, rozwijała się więc dwiema drogami: postępu od początku (mabda) 
i powrotu do początku (ma’ad), w wymiarze wertykalnym”176. Napięcie między 
cyklicznym a jednokierunkowym pojmowaniem czasu oraz między wertykalną 
a horyzontalną perspektywą przestrzenną stanowi różnicę typologiczną między 
średniowieczną, prawosławną kulturą rosyjską i kulturą muzułmańską a kulturą 
Europy Zachodniej. Różnice typologiczne przekładają się na sposób uczenia 
się kultury, co wynika bezpośrednio z formułowanego celu kultury powiąza-
nego z antropologią. Tym, co odróżniało szyicką elitę duchowną od rosyjskiej 
elity prawosławnej, była bogata tradycja fi lozofi czna tej pierwszej i przebyta 
droga refl eksji nad wzajemną relacją wiary i rozumu. W momencie zetknięcia 
się z modernizacją ulemowie nie byli bezradni wobec narzędzi racjonalistycz-
nego dyskursu; nie był on im obcy i mogli przeciwstawić mu własny styl argu-
mentacji.

Umiejętność wnioskowania i argumentacji na podstawie tekstów religijnych 
stanowiła przedmiot feqh – prawoznawstwa, jednego z ważniejszych przedmio-
tów islamskich nauk. Nauka feqh zaczynała się już na średnim poziomie kształ-
cenia, w madrasach. Jak zauważył Roy Mottahedeh, 

Tym, czego oczekiwano od madras, była podstawowa edukacja w zakresie prawa religijnego 
(...). Jednocześnie od samego początku zaplanowano, że madrasy będą uczyć studentów związ-
ków prawa z jego źródłami, szczególnie z Koranem i treścią tego, co Mohammad powiedział 
lub zrobił177. 

W odróżnieniu od hadisów, stanowiących historie z życia Proroka, które 
miały postać przypowieści i wymagały zapamiętywania, feqh ma postać teo-
rii178. Praktycznie od pierwszych wieków islamu, w związku ze zmieniającymi 
się okolicznościami społeczno-politycznymi, pojawiła się potrzeba edżtehadu179 
– świadomego wysiłku interpretacji zaleceń zawartych w tekstach religijnych. 
Feqh jest nie tylko dyscypliną naukową, lecz także sposobem przekazywania 
wiedzy i tworzenia relacji między nauczycielem i uczniem. Jak pisze Murtaza 
Motahhari, 

Nauka o feqh (...) ma ponad 1100 lat historii. Oto już jedenaście stuleci wykładania feqh jako 
dyscypliny naukowej; w tym kierunku wychowywano wielu nauczycieli i uczniów, którzy, z ko-
lei, zajmowali się wychowaniem kolejnych pokoleń; tego rodzaju relacja między nauczycielem 

176  Tamże, s. 16.
177  R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet. Religion and Politics in Iran, New York 1985, s. 90.
178  Por. М. Мотаххари, Вклад Ирана в Исламскую цивилизацию, „Иран Наме” 2008, № 1, s. 70.
179  Edżtehad (arab.) staranie, wysiłek. Jest to działalność duchownego, związana ze studiowaniem 

i rozwiązywaniem problemów natury religijno-prawnej; system zasad, argumentów, metod i sposobów, 
wykorzystywanych w trakcie badania; ważna też jest biegłość uczonego (modżtaheda – podejmującego 
starania, wysiłek) w interpretowaniu i komentowaniu źródeł religijno-prawnych. М. Мотаххари, Вклад 
Ирана..., s. 71.
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a uczniem trwa do dnia dzisiejszego. Oczywiście, inne nauki, takie jak fi lozofi a i medycyna, 
a także napisanie dla nich ksiąg, mają dłuższą historię. Tym niemniej, w żadnej z tych nauk nie 
ma takiej nieprzerwanej ewolucji i trwałej relacji między nauczycielami i uczniami, jakie obserwuje się 
w feqh (podkreśl. moje – M.A.)180. 

Prawoznawstwo było dziedziną ściśle związaną z życiem społecznym i po-
litycznym181. W XVI wieku spod pióra szejcha Baha’i ad-Dina Mohammada 
Amuliego (znanego jako szejch Bahai) wyszedł podręcznik praktycznego stoso-
wania feqh, zatytułowany Zbiór Abbasa (Dżame’-e Abbas), napisany w języku per-
skim182. Od początku panowania Abbasydów w świecie islamskim zapanował 
spokój, co sprzyjało rozwojowi kultury, nauki, instytucji edukacyjnych. Uczeni 
islamscy byli przekonani, że posiadanie wiedzy jest lepsze i pożyteczniejsze od 
modlitwy, która odbywa się w sposób nieświadomy183, dlatego też podkreślali 
związek wiedzy (danesz) z fi lozofi ą (hekmat). Ich postawa sprzyjała dążeniom do 
wykształcenia wyższych warstw społecznych oraz stymulowała rozwój nauki, 
gdyż duchowni wpływali na władców, by ci przeznaczali fundusze na budowę 
szkół, bibliotek, tłumaczenie ksiąg. Przekazywanie wiedzy odbywało się nie za 
pośrednictwem podręczników, lecz przede wszystkim poprzez osobę nauczy-
ciela. Fakt ten zaobserwował również Motahhari, pisząc: 

Jeśli, na przykład, zaczniemy od wielkiego nauczyciela Ajatollaha Borudżerdiego, to moż-
na prześledzić łańcuszek pokoleń jego nauczycieli feqh aż do przeczystych imamów (pokój 
z nimi!). Taki nieprzerwany łańcuszek relacji między wychowawcami a wychowankami, trwają-
cy ponad jedenaście wieków, jest niespotykany w żadnej innej cywilizacji (oprócz islamskiej)184. 

Studiowanie kończyło się egzaminem pisemnym albo ustnym, chociaż na-
uczyciele znali poziom wiedzy swoich uczniów. Niekiedy nauczyciel propo-
nował wybitnemu uczniowi, by ten wykładał hadisy; rzadziej, chociaż też się 
zdarzało, uczeń sam prosił nauczyciela o danie mu takiej możliwości. Nie ma 
żadnych danych na temat tego, czy odbywał się jakiś egzamin w tym zakresie. 
Najprawdopodobniej umiejętności ucznia były znane wcześniej nauczycielowi, 
a jego zdolności do wykładania sprawdzane w trakcie jego pracy. Opis typowej 
lekcji w meczecie przytacza Murteza Rawandi: 

180  Tamże, s. 71.
181  Już w VII w. wśród szyickich myślicieli wyodrębniły się dwa przeciwstawne nurty: osulici i ach-

baryci. Ci pierwsi („krytyczni teolodzy”) stosowali do krytyki zbioru tradycji szyickiej kryteria zewnętrz-
ne, natomiast achbaryci („fundamentalistyczni teolodzy”) nie odnosili się do żadnych autorytetów, lecz 
do treści samych hadisów i na tej podstawie decydowali, czy pochodzą one od imama, czy też nie. Por. 
H. Corbin, Historia fi lozofi i..., s. 301.

182  Por. М. Мотаххари, Вклад Ирана..., s. 80.
183  M. Rawandi, Sejr-e farhang-o-tarich-e ta’lim-o-tarbijat dar iran wa orupa (Rozwój kultury i historii kształ-

cenia i wychowania w Iranie i w Europie), Teheran 1383 (2004) s. 80.
184  М. Мотаххари, Вклад Ирана..., s. 83.
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Znawcy hadisów (mohdasejn) siadali na wysokiej ocieplanej ławie i recytowali hadisy, a znawcy 
Koranu (koranijan) pięknymi głosami czytali Koran. Niektórzy nauczyciele Koranu opierali 
księgę o jedną z kolumn meczetu i uczyli dzieci recytacji. Jednak dla nauczenia się tekstu 
na pamięć nie wypisywali sur na kamiennej tablicy, lecz powtarzali nieustannie wiele razy. 
Nauczyciel pisma (mo’allem-e chatt) wychowywał dzieci, ucząc je pisania wierszy, po tym, gdy 
nauczyły się one czytać185.

Asami Abd-al Molk ibn-Qarib-e Basli nazywany abu-Saidem już w VI wieku 
określił cechy dobrego nauczyciela i ucznia; jeśli będą oni posiadali wymienione 
cechy, ich współpraca będzie wartościowa i przyniesie obustronne korzyści: 

Nauczyciel powinien być inteligentny (aqel), cierpliwy (sabur), życzliwy (ahl-o-modara), wy-
rozumiały (bahszande) i powinien nauczyć czegoś ucznia. Natomiast uczeń powinien być 
inteligentny (aqel), spragniony wiedzy (haris be elm), dysponujący czasem (waqt-e kafi ) i po-
siadający dobrą pamięć186. 

Autor dodawał, że nauczyciel, któremu brak rozsądku, zwiedzie ucznia na 
manowce; jeśli nie będzie cierpliwy, to pozbawi w ten sposób ucznia jego prag-
nienia wiedzy; brak cierpliwości nauczyciela będzie skutkował powątpiewaniem 
ucznia w sens nauki. Z kolei uczeń, jeśli nie będzie inteligentny, to nie zrozumie 
nauki; gdy nie będzie spragniony wiedzy, zniechęci się i nie uczyni postępów; 
brak czasu nie pozwoli mu w pełni skorzystać z wiedzy swojego nauczyciela, 
podobnie jak kiepska pamięć doprowadzi do zniweczenia wysiłków i nauczy-
ciela, i ucznia. Istotną kwestią było wzajemne dopasowanie nauczyciela i ucznia, 
by studiowanie osiągnęło swój cel, jakim było zaspokojenie potrzeb religijnych 
i rozwijanie świadomości człowieka jako istoty religijnej. Teksty z tamtego okre-
su opisują zasady wzajemnych relacji ucznia i nauczyciela; od prostych zaleceń 
witania nauczyciela po wytyczne, takie jak: 

...nie sprawiać mu kłopotu bezużytecznymi pytania, nie przekręcać jego słów, a jeśliby jego 
mowa przeciągnęła się, nie wykazywać oznak znużenia, nie mówić głośniej niż nauczyciel, 
a zadając pytanie nauczycielowi nie wyprzedzać jego odpowiedzi187.

Zasada autorytetu i oddania nauczycielowi obowiązywała również na wyż-
szych poziomach edukacji, w madrasach, z tą różnicą, że tutaj program na-
uczania obejmował też dyskusje na temat istniejących komentarzy do tekstów, 
mające doprowadzić do odkrycia intencji ich autora188. W ślad za Michaelem 

185  M. Rawandi, Sejr-e farhang-o-tarich-e..., s. 16.
186  Tamże, s. 23.
187  M. Rawandi, Sejr-e farhang-o-tarich-e..., s. 87–88.
188  Atmosferę kształcenia w szyickiej madrasie, relacje między uczniami oraz nauczycielami i ucz-

niami, a także program szkolny opisuje Ahmad Kasrawi oraz Ali Haszemi (postać fi kcyjna, zbiorowy 
portret studentów madras). Por. A. Kasrawi, Zdendeganije-man. Dah sal dar adlije. Czera az adlije birun ama-
dam (Moje życie. Dziesięć lat w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dlaczego wystąpiłem z Ministerstwa Sprawiedliwości), 
Middle Eastern Series, nr 19, USA 1990; R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet...
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Fischerem warto zwrócić uwagę na semantykę pojęcia maktaba; nie oznacza 
ono wyłącznie szkoły podstawowej, lecz stanowi 

...harmonijną całość i system przekonań, postaw i sądów, który – w odróżnieniu od technicz-
nych umiejętności i nauki – nadaje nie tylko kierunek i znaczenie (temu, co się robi – M.A.), 
ale także nakłada odpowiedzialność i daje poczucie misji (resalat) osobie, która jest pod jej 
wpływem. Z tego powodu maktaba jest odpowiednikiem systemu wierzeń i przekonań189. 

Pedagogiczny ideał madrasy nie przewiduje stawiania stopni, dlatego też stu-
denci traktują naukę jako wartość i cel sam w sobie. Student sam wybiera sobie 
nauczyciela, u którego pragnie studiować, a to z kolei eliminuje problem braku 
dyscypliny i szacunku. Najbardziej zaawansowani studenci feqh, ucząc się sztuki 
interpretacji tekstów, docierają do podstawowych źródeł wiedzy: Koranu i ha-
disów, tak że w końcu „odczytują zamiary ich inspiratora, prawdziwego Prawo-
dawcy, Boga”190. Madrasy i modżtahedzi przechowali sposób przekazywania wie-
dzy w konwencji kultury tekstu, chociaż sam kształt owej wiedzy zmieniał się ze 
względu na liczne schizmy, jakie miały miejsce w islamie. Madrasy były źródłem 
tradycji i spójnego obrazu świata, a jednocześnie stanowiły czynnik hamujący 
rozwój kultury wobec nowych wyzwań. Oskarżenia o ignorancję przy jedno-
czesnym roszczeniu sobie praw do kierowania sprawami społecznymi i poli-
tycznymi, jakie padały w XIX wieku pod adresem szyickich duchownych, nie 
były bezpodstawne. Nie zmieniało to jednak faktu, że duchowieństwo nie tylko 
stworzyło trwałe paradygmaty kulturowe, ale także było jedyną grupą kulturo-
twórczą posiadającą narzędzia, by rozpowszechnić owe wzorce na całe społe-
czeństwo. Współistniejące z ulemami takie grupy kulturotwórcze jak świecka 
elita dworska i wojskowa czy członkowie bractw sufi ckich nie posiadali takich 
narzędzi, a i nie byli zainteresowani szerzeniem posiadanej wiedzy. Sytuacja za-
częła ulegać zmianie dopiero w połowie wieku XIX, gdy wśród przedstawicieli 
elity dworskiej pojawili się reformatorzy, którzy dostrzegli konieczność wpro-
wadzenia innowacji, i to nie tylko w sferze techniki wojskowej i administrowa-
nia krajem, lecz również w obszarze świadomości.

W Iranie Kadżarów szyickie duchowieństwo tworzyło wpływową grupę 
kulturotwórczą, o ugruntowanej tradycji intelektualnej i sprawdzonych narzę-
dziach rozpowszechniania wiedzy. Największe ośrodki edukacyjne to Isfahan, 
Nadżaf  i Qom. Iran stal się centrum szyickiej nauki od wieku XVI i pano-
wania dynastii Safawidów. Plejadę uczonych muzułmańskich rozświetlają ta-
kie nazwiska, jak szejch Mohammad Hosejn, szejch Murtaza Ansari, hadżdżi 

189  Cyt. za: A. Gheissari, Iranian Intellectulas in the 20th century, University of  Texas 1998, s. 102. Por. 
także A. Shari’ati, Islam szenasi (Islamologia) [w:] Madżmu’e (Dzieła zebrane), t. 16, Teheran 1981, s. 11; 
A. Shari’ati, Tarich-e tamaddon (Historia cywilizacji), t. 1 [w:] Madżmu’e (Dzieła zebrane), t. 11, Teheran 1982, 
s. 127–129.

190  R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet..., s. 108.
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Mirza Mohammad Hasan Szirazi. Szejch Mohammad Hosejn napisał obszerne 
kompendium wiedzy o szyickim prawoznawstwie zatytułowane Szara’e (Akty 
religijno-prawne). To monumentalne dzieło zajęło mu trzydzieści lat życia; liczy 
sobie 50 tomów – około 200 tysięcy stron191. Umarł w Nadżafi e w 1850 roku, 
u zarania panowania Naser ad-Din Szacha. Hadżdżi Mirza Mohammad Hasan 
Szirazi (zm. 1894) nie pozostawił po sobie spuścizny literackiej; jego dzieło ży-
cia wyrażało się w przygotowaniu następców. Sam początkowo uczył się w Isfa-
hanie, a następne studiował w Nadżafi e, gdzie słuchał wykładów szejcha Ansa-
riego i wkrótce został najlepszym z jego studentów, a później – następcą swego 
nauczyciela i przywódcą dla społeczności muzułmańskiej. Jak pisze Motahhari, 

Po szejchu Ansarim został uznanym za przywódcę religijnego. Przez 23 lata był niezastąpio-
nym przywódcą społeczności szyickiej. W jego centrum edukacji kształciło się wielu studen-
tów, wśród których były takie autorytety duchowne, jak Achund Mułła Mohammad Kazem 
Chorasani, Sejjed Mohammad Kazem Tabatabai Jazdi, Hadżdżi Aqa Reza Hamadani, Hadż-
dżi Mirza Hasana Sabzewari, Mirza Mohammad Taqi Szirazi i inni192. 

Uczniami Achunda Mułły Mohammada Kazema Chorasaniego byli, mię-
dzy innymi, Aqa Sejjed Abu al-Hasan Isfahani, Hadżdżi Szejch Mohammad 
Hosejn Isfahani, Hadżdżi Aqa Hosejn Borudżerdi, Hadżdżi Aqa Hosej Qomi 
– uczestnicy rewolucji konstytucyjnej. Achund Chorasani (zm. 1911) był jed-
nym z duchownych, którzy wydali orzeczenie o zgodności konstytucjonalizmu 
z islamem. Warto wspomnieć też o Hadżdżim Mirzie Hosejnie Naenim (zm. 
1936), który przez badaczy jest uznawany za wybitnego znawcę podstaw religii. 
W dziele Oczyszczenie islamu lub rządy w islamie (Tanzijat al-eslam ja hokumat dar 
eslam) występuje z obronie ruchu konstytucyjnego, wskazując na zbieżność za-
sad konstytucjonalizmu i islamu.

Rozwój systemu kształcenia w Iranie, a tym samym także ewolucję sposo-
bów uczenia się kultury, można podzielić na trzy okresy: od pierwszych insty-
tucji edukacyjnych do lat dziewięćdziesiątych wieku XIX, gdy szyickie ducho-
wieństwo miało monopol na szerzenie wiedzy, a wraz z nią religijnego obrazu 
rzeczywistości; przełom wieku XIX i XX, kiedy mamy do czynienia z szeregiem 
inicjatyw i propozycji reform szkolnictwa ze strony poszczególnych przedsta-
wicieli inteligencji świeckiej; okres trzeci rozpoczyna się zakrojoną na szeroką 
skalę reformą odgórną Rezy-chana Pahlawiego, kontynuowaną później przez 
jego syna Mohammada. Już na wstępie rozważań obserwujemy różnicę w roz-
woju grup kulturotwórczych w Rosji i w Iranie: podczas gdy w państwie carów 
kultura gramatyki zaistniała za czasów Piotra I i rozwijała się sukcesywnie przez 
kolejne stulecia, wypierając sposób uczenia się charakterystyczny dla kultury 
tekstu, w Iranie tradycyjny sposób porządkowania wiedzy o świecie utrzymał 

191  М. Мотаххари, Вклад Ирана..., s. 83.
192  Tamże.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej88

się do lat dwudziestych XX wieku i reform Rezy Szacha Pahlawiego. Pomimo 
faktu, że w islamie, praktycznie od pierwszych wieków jego rozwoju, obserwu-
jemy liczne rozłamy i powstawanie sekt, to szyickie duchowieństwo nigdy nie 
utraciło wpływów na wychowywanie społeczeństwa. Rosyjska badaczka Irina 
Kuzniecowa skomentowała ów stan rzeczy następująco: „Brak świeckich szkół 
w Iranie w drugiej połowie XIX wieku był gwarancją wpływów duchowieństwa 
nie tylko na dusze dzieci, ale i na cały system oświaty, a w konsekwencji na całą 
naukę i kulturę Iranu”193. Obserwację Kuzniecowej potwierdziła Nikki Keddie: 

Nauczanie pozostawało w rękach ulemów i władza nie miała nic do powiedzenia w sprawie 
programu czy jakiejkolwiek innej kwestii. Nauczanie było konserwatywne i muzułmańskie, 
na niższych poziomach obejmowało głównie czytanie i pisanie oraz przyswajanie Koranu na 
pamięć (przy czym uczniowie często nie rozumieli arabskiego tekstu), na wyższych zaś – język 
arabski i tradycyjne nauki islamskie194. 

Warto jednak pamiętać, że edukacja muzułmańska w Iranie obejmowała też 
niektóre elementy kultury przedmuzułmańskiej. Islam został przyniesiony przez 
Arabów na tereny, gdzie istniała bogata tradycja intelektualna, oparta na religii 
Zaratusztry oraz wpływach kultury antycznej195. Tradycja scholastyczna wzbo-
gaciła kulturę muzułmańską, a gdy język arabski stał się lingua franca, nastąpiła 
era tłumaczenia starożytnych rękopisów i dzieł starożytnych fi lozofów, a „ro-
zum i objawienie były łączone dla powszechnego dobra”196. Na fundamencie 
logiki Arystotelesa powstały systematyczne metody analizy języka i treści teks-
tów religijnych. Dysputy nad zasadnością i stopniem zapożyczania obcych na-
rzędzi doprowadziły do ukształtowania się metody logicznego wnioskowania, 
która stała się nieodłącznym fragmentem stylu uczenia w islamskich szkołach; 
jej celem było przekonanie interlokutora do własnego zdania, zakładając, że 
jest ono odmienne197. Wiedza, która wówczas się ukształtowała, łączyła w sobie 
wiele sprzeczności: akceptację autorytetu Greków z podejściem krytycznym 
wobec ich fi lozofi i, dążenie do pogodzenia nauk Platona i Arystotelesa, przeko-
nanie o wyższości cywilizacji perskiej (ruch szou’bija198) z koniecznością uzna-

193  И. Кузнецова, Политическое и соцально-экономическое положение Ирана в конце XVIII – первой 
половине XIX века [w:] Л. Кулагина (red.) Очерки новой истории Ирана (XIX – начало XX века), Москва 
1978, s. 48.

194  N. Keddie, Współczesny Iran..., s. 27.
195  Por. The New Encyclopedia Britannica, R.P. Gwinn, P.B. Norton, P.W. Goetz (red.), The University 

of  Chicago 1990, t. 18, s. 13, hasło: history of  education.
196  R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet..., s. 79.
197  „Nie: Ja mówię a, a ty mówisz b, co nie wyklucza zdania rozmówcy, a jedynie wskazuje na jego 

odmienność, lecz: Ja mówię a, ale ty mówisz b”. Por. R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet..., s. 88.
198  Ruch szou’bicki (dosł. separatyzm) za wszelką cenę starający się dowieść wyższości cywilizacji 

Irańczyków, a także ich szczególnego miejsca w islamie. Szou’bici nie zamierzali wracać do zoroastry-
zmu, jednak traktowali go z pewną nostalgią, podobnie jak całą przeszłość sasanidzką, którą idealizo-
wali i starali się badać. A. Krasnowolska, Epos perski i jego polski przekład [w:] Abolqasem Ferdousi, Księga 
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nia supremacji Arabów199. Charakterystycznym elementem edukacji w szyickich 
szkołach było uczenie się na pamięć oraz podążanie za wskazówkami nauczy-
ciela, który był niepodważalnym autorytetem. W celu nauczania alfabetu (alefba) 
i Koranu (kalam-e Allach) zakładano szkoły podstawowe – maktaby. Mieściły się 
one w meczetach, prywatnych domach lub w pokoikach obok bazarów (dekan). 
Gdy budowano szkoły średnie – madrasy, najczęściej wyodrębniano również 
miejsce na maktabę, by zachować ciągłość kształcenia. Uczniom przystępującym 
do nauki nie stawiano specjalnych wymagań; warunkiem zapisania dziecka do 
szkoły było, by było ono czyste200.

Edukacja religijna była rozwinięta bardzo dobrze, natomiast świeckie kształ-
cenie miało bardzo ograniczony zasięg. Arystokracja (aszraf) wynajmowała dla 
swoich dzieci nauczycieli, którzy uczyli je w domu, jednak była to praktyka ogra-
niczona do najbogatszej warstwy, a poziom kształcenia zależał od wiedzy na-
uczyciela. Posiadanie wiedzy otwierało drogę do kariery wojskowej i urzędniczej, 
niekiedy stwarzało możliwość awansu społecznego ludziom z niższych warstw, 
tak jak stało się to w przypadku Mirzy Taqi-chana Farahaniego, który później 
otrzymał od szacha przydomek Amir Kabir. W dzieciństwie był on służącym 
w domu jednego z najbardziej światłych ludzi owych czasów, Qa’em Maqama 
Farahaniego. Przynosząc posiłki synom, Qa’em Maqama stawał za kolumną, by 
przysłuchiwać się lekcjom, które pobierały dzieci szlachcica. Pragnienie wiedzy 
stało się przyczyną jego dalszej kariery: badacze piszą, że pewnego dnia Qa’em 
Maqam postanowił sprawdzić wiedzę swoich synów, a gdy ci nie potrafi li udzie-
lić odpowiedzi, zawołał Taqi-chana; zaskoczony wiedzą dziecka zapytał:

„Taqi, gdzie się uczyłeś”. Ten odrzekł: „Gdy przynosiłem jedzenie twoim synom, słuchałem 
i w ten sposób się uczyłem”. Qa’em Maqam podarował chłopcu monetę, ten jednak nie przy-
jął jej, zamiast tego rozpłakał się. Qa’em Maqam zapytał: „Czego chcesz?”. Taqi-chan odparł: 
„Powiedz nauczycielowi, żeby nauczył mnie tego, czego uczy twoje dzieci”201.

Mirza Taqi-chan Farahani Amir Kabir, gdy został wielkim wezyrem sza-
cha Naser ad-Dina, podjął próbę zreformowania systemu edukacji, zabiegając 
o utworzenie pierwszej w Iranie państwowej szkoły świeckiej, Dar al-Fonun202.

Założenie Dar al-Fonun można uznać za pierwszy w Iranie wzór nowego 
sposobu uczenia się kultury. Nie wyrastał on, podobnie jak pierwsze uniwersy-
tety rosyjskie, z rodzimych instytucji; diametralnie różnił się od nich curriculum 

królewska. Szahname, przeł. W. Dulęba, wstęp, przypisy, oprac. fi lologiczne i literackie A. Krasnowolska, 
Kraków 2004, t. 1, s. XXI.

199  Por. M. Fischer, Iran. From Religion. Dispute to Revolution, s. 40.
200  Por. M. Rawandi, Sejr-e farhang-o-tarich-e..., s. 20.
201  M. Rawandi, Sejr-e farhang-o-tarich-e..., s. 132.
202  Obok Dar al-Fonun istniały nieliczne szkoły techniczne; por. Dż. Tabatabai, Ta’mmoli dar bare-je 

Iran. Maktab-e Tabriz wa mabani-je tadżaddodchahi (Rozmyślania na temat Iranu. Szkoła tabryska i podstawy 
modernizacji), Tabriz 1385 (2007), s. 43.
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i stawianymi sobie celami. Stwarzał możliwość zapoznawania się z kulturą Za-
chodu dzięki kadrze pedagogicznej złożonej z zagranicznych nauczycieli, a tak-
że stanowił wzór organizacji placówek oświatowych, odmiennych od tradycyj-
nego, szyickiego systemu edukacji. Haszemijan pisał o wpływie Dar al-Fonun na 
kulturę Iranu:

Pomysł założenia Dar al-Fonun w tym czasie spowodował głębokie zmiany w losach kultury, 
wojskowości i nauki społeczeństwa Iranu. Szkoła, oprócz tego, że otworzyła ludziom drzwi 
do nowej nauki i wiedzy, stała się też fi larem i fundamentem tworzenia i systematyzacji insty-
tucji naukowo-kulturalnych kraju według sposobów stosowanych przez rozwinięte społeczeń-
stwa europejskie. Tak w Iranie zwyciężyło przekonanie, że zaistnienie szkół i uregulowanych 
struktur administracyjnych, naukowych, kulturalnych, wojskowych, itp. jest fundamentem dla 
postępu i aktywizacji społeczeństwa203.

Ocena rzeczywistego wpływu Dar al-Fonun na zmiany w sferze kultury jest 
bardzo trudna: niewątpliwie była to placówka o niespotykanym dotąd w Ira-
nie charakterze i sprzyjała wymianie myśli między nauczycielami zagranicznymi 
i irańskimi oraz między nauczycielami a uczniami; z drugiej strony – przez po-
nad trzydzieści lata była jedyną świecką placówką edukacyjną, gdyż ulemowie 
skutecznie hamowali inicjatywy zmierzające do zakładania i rozbudowy szkół 
świeckich.

Relacje między nauczycielami a uczniami zdecydowanie różniły się od tych, 
które panowały w szyickich madrasach. Szkoła opierała się na spisanym regu-
laminie, nauczyciele odnotowywali sposób prowadzenia lekcji w specjalnym 
dzienniku, sprawdzano obecność, a cykl edukacji kończyły egzaminy. Elementy 
kultury zachodnioeuropejskiej przeplatały się z elementami irańskimi: dyscy-
plinie i drobiazgowości towarzyszyła duża ilość wolnego czasu, regulaminowi 
i systemowi kar i nagród – specjalne traktowanie krewnych szacha, którzy mieli 
osobne pokoje i indywidualny tryb nauki204. Pierwsi absolwenci Dar al-Fonun 
byli uzależnieni od państwa na wiele sposobów205: mieli dług wobec rządu wy-
nikający ze sfi nansowania ich nauki, posiadali umiejętności przydatne jedynie 
ofi cjalnej władzy. Nie sposób jednak zaprzeczyć faktowi, że tworzyli oni nową 
grupę kulturotwórczą; posiadali wiedzę i umiejętność krytycznej oceny stanu 
państwa i społeczeństwa, byli zaangażowani w sprawy kraju, tworzyli nowo-
czesne struktury administracyjne. Ich związek z państwem z jednej strony sty-
mulował krytycyzm wobec poczynań słabego władcy, z drugiej jednak czynił 
z nich wiernych poddanych, zainteresowanych wzmocnieniem władzy cen-
tralnej. W konfl ikcie między szachem a duchowieństwem lub między szachem 

203  A. Haszemijan, Tahawwalot-e farhangi-je Iran dar doure-je Kadżarije wa madrase-je Dar al-Fonun (Zmiany 
kulturowe Iranu w okresie Kadżarow i szkoła Dar al-Fonun), Teheran 1379 (2001), s. 91.

204  Por. A. Haszemijan, Tahawwolot-e farhangi-je Iran..., s. 99.
205  Por. M. Rawandi, Sejr-e farhang-o-tarich-e..., s. 139.



Rozdział I. Kultura jako semiosfera 91

a nurtami rewolucyjnymi stawali po stronie szacha, jako reprezentanta państwa, 
od którego byli uzależnieni.

Jak wspomnieliśmy wyżej, zmiana paradygmatów kulturowych na skalę zbli-
żoną do tej, która miała miejsce w Rosji za Piotra I, w Iranie następuje dopiero 
w epoce panowania szachów z dynastii Pahlawich. Niemniej jednak odgórne 
reformy podejmowano już w wieku XIX; ich inicjatorami byli urzędnicy z oto-
czenia szacha, szczerze zainteresowani podniesieniem militarnego i gospodar-
czego potencjału Iranu w obliczu jego podporządkowania Rosji i Wielkiej Bry-
tanii: książę Abbas Mirza i jego wezyr Mirza Abu al-Qasem Qa’em Maqam 
Farahani, a później wychowanek tego ostatniego, wspomniany wyżej Mirza 
Taqi-chan Amir Kabir Farahani. Jako pierwsi zaczęli zapraszać zagranicznych 
instruktorów wojskowych oraz wysyłać synów bogatych Irańczyków do Euro-
py, by ci zdobywali pożyteczne zawody. Pierwsze państwowe szkoły świeckie 
były uczelniami wojskowymi, a aspekt praktyczny zdobywanego w nich wy-
kształcenia zdecydowanie przeważał nad edukacją typu uniwersyteckiego. Jak 
pisze Mottahedeh, „Irańska świecka edukacja zaczęła się w barakach i nigdy do 
końca nie straciła fascynacji wojskowym drylem i paradami”206. Na pierwszym 
etapie modernizacji jest to jednak zjawisko typowe, a nie – wyjątkowe. Edukacja 
w dziedzinie wojskowości była również priorytetem dla Piotra I. Wiek XVIII 
i XIX to okres rozkwitu potęg kolonialnych, a więc, z konieczności, również 
rozwój tych dziedzin nauki, które umacniały możliwości ekspansji państw sil-
nych i obrony państw słabych. Czy owe czysto pragmatyczne cele miały wpływ 
na zmiany w zakresie paradygmatów kulturowych i sposobów uczenia się kul-
tury? Bez wątpienia, tak. Przede wszystkim potrzeba wyszkolenia nowych kadr 
powodowała ożywione absorbowanie obcych idei: za pośrednictwem zaprasza-
nych specjalistów, którzy byli reprezentantami własnych kultur, odzwiercied-
leniem charakterystycznych dla nich idei oraz wizji rzeczywistości, a także po-
przez stypendystów wysyłanych po naukę, którzy wracali bogatsi o obserwacje 
i wyciągane z nich wnioski. Był to początek przeszczepiania obcych wzorców 
kulturowych na rodzimy grunt. Historia pierwszych irańskich stypendystów 
stała się przedmiotem obszernego opracowania autorstwa Alego Haszemija-
na207, dlatego pomijamy szczegółowe omówienie spotkań Irańczyków z Eu-
ropą, koncentrując się jedynie na kilku charakterystycznych faktach. Pierwsi 
stypendyści: Mohammad Kazem i Mirza Hadżdżi Baba Afszar, wyruszyli do 
Londynu w 1811 roku; nie znając języka angielskiego, bez dokumentów upo-
ważniających ich do podjęcia studiów w Oksfordzie, z zaleceniem, aby prze-
strzegali rodzimego stylu ubierania się i w ten sposób „zachowali swoją irańską 
narodowość”208. W rezultacie zdobywali oni, podobnie jak wielu późniejszych 

206  R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet..., s. 50.
207  A. Haszemijan, Tahawwolot-e farhangi-je Iran...
208  Tamże, s. 123.
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stypendystów irańskiego rządu, jedynie wiedzę praktyczną, poprzez naśladow-
nictwo. Na tle świeckiej elity Iranu byli ludźmi bardzo dobrze wykształconymi 
i zajmowali wysokie stanowiska przy dworze; stawali się też inicjatorami no-
watorskich przedsięwzięć: Mirza Reza (stypendysta z 1815 roku) przygotował 
wstępny plan architektoniczny szkoły Dar al-Fonun, Mirza Saleh Szirazi, który za 
granicą zapoznał się z budową prasy drukarskiej, przyczynił się do wydawania 
pierwszej w Iranie, ofi cjalnej gazety „Waqaje’je Ettefaqije” („Gazeta bieżących 
wydarzeń”). Z racji uzyskanego wykształcenia i doświadczenia wielu stypendy-
stów brało udział w misjach dyplomatycznych: Mirza Dża’far-chan Moszir ad-
Doule (Mohandes-baszi) był irańskim posłem w Turcji i wszedł w skład komi-
sji, która podpisywała traktat w Erzerumie, Mirza Saleh Szirazi wszedł w skład 
poselstwa księcia Chosrowa Mirzy, który wyruszył z dyplomatyczną misją do 
Petersburga w 1829 roku, by wyjednać u cara Mikołaja I przebaczenie za śmierć 
Aleksandra Grybojedowa. Z biegiem czasu cel wysyłania stypendystów ulegał 
modyfi kacji; szach zdawał sobie sprawę z faktu, że oprócz specjalistów w dzie-
dzinie wojskowości, inżynierii, medycyny, potrzebuje też osób zaznajomionych 
z kulturą europejską w takim stopniu, by można było prowadzić negocjacje, 
dyskutować kwestie polityczne. Interesujący jest fakt, że w latach 1859–1900 
żaden Irańczyk nie został wysłany za granicę na studia. Były ku temu dwa po-
wody: po pierwsze, szach pragnął zahamować absorbowanie przez młodych 
Irańczyków idei wolnomyślicielskich i socjalistycznych żywotnych w Europie 
po Wiośnie Ludów; po drugie – założony w 1851 roku Dar al-Fonun kształcił 
potrzebne państwu kadry, a sprowadzenie zagranicznych nauczycieli było tań-
sze i bardziej efektywne niż wysyłanie stypendystów.

Pobyt w Europie skutkował wiedzą na temat niezwykle odległej od Iranu 
kultury: stypendyści pisali wspomnienia, dzienniki podróży, pamiętniki, trak-
taty209. Dostarczały one informacji o Zachodzie, a jednocześnie stwarzały 
podstawy do krytycznej oceny społeczno-politycznej sytuacji w Iranie. Można 
stwierdzić, że była to pierwsza na gruncie irańskim konceptualizacja „obcego” 
jako diametralnie odmiennego, a zarazem stanowiącego wzór do naśladowania. 
Autorom tekstów bynajmniej nie chodziło o bezkrytyczne naśladownictwo ob-
cych wzorców, a raczej o ich twórczą adaptację. Europa stawała się dla Iranu 
„lustrem”, w którym przeglądał się i odkrywał własne niedoskonałości.

Druga połowa XIX wieku to czas narodzin elity świeckiej, która aktywnie 
włącza się w zadanie tworzenia nowych paradygmatów kulturowych. Nowe 
wzory dotyczą państwa i człowieka jako aktywnego podmiotu zmian w ota-
czającej go rzeczywistości (Mirza Malkom-chan), religii jako narzędzia w prze-

209  Najbardziej imponujący zbiór ponad 40 pozycji, dokumentujących podróż do Europy, poczy-
nione obserwacje oraz przemyślenia i wnioski, wyszedł spod pióra Mirzy Fattah-chana Garmorudiego, 
syna szyickiego duchownego, który pełnił na dworze Abbasa Mirzy funkcję pisarza (mostoufi ego). Por. 
A. Haszemijan, Tahawwolot-e farhangi-je Iran..., s. 47.
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mianach modernizacyjnych (Sejjed Dżamal ad-Din Afqani), idei oświeconego 
absolutyzmu (Mirza Taqi-chan Amir Kabir Farahani, Mohammad Ali Sepahsa-
lar, Mirza Jusuf-chan Tabrizi Mostaszar ad-Doule, a także Mirza Malkom-chan 
w początkowym okresie działalności). Wyłaniają się one na tle porównania 
Iranu z Zachodem i pod wpływem modernizacyjnych przemian w sąsiedniej 
Turcji. Wszystkie one rozwiną się na przełomie XIX i XX wieku w duże nurty 
ideowo-społeczne i będą aktywnie poszukiwały narzędzi oddziaływania na gru-
py niekulturotwórcze.

Wskazując na zderzenie wzorca edukacji religijnej z systemem kształcenia 
stworzonym przez państwo, należy wskazać na trzecią grupę, która dopiero 
miała aktywnie poszukiwać narzędzi instytucjonalizacji swoich idei. Tworzyli ją 
zwolennicy modernizacji opartej na nowych ideach postępu, humanizmu i pra-
wa. Nie mogli oni wykorzystać instytucji religijnych ze względu na diametralną 
odmienność wzorców kulturowych i sposobów „uczenia się kultury”, o których 
wspominamy poniżej. Początkowo łudzili się, że zdołają wykorzystać istnieją-
ce instytucje państwowe oraz zdobyć przychylność „oświeconego monarchy” 
dla swoich idei. Szybko jednak przekonywali się, że jest to niemożliwe i pozo-
staje im przejęcie systemu edukacji drogą rewolucji lub poszukiwanie innych 
narzędzi rozpowszechniania wiedzy: czasopism, wieców, tajnych i jawnych sto-
warzyszeń. Spróbujmy prześledzić ewolucję elit kulturowych, ich antagonizm 
i zmaganie się oraz próby zdobycia narzędzi rozpowszechniania wzorców kul-
turowych, w miarę jak wzrastała świadomość przedstawicieli tych grup i prze-
konanie, że należy objąć edukacją – rozumianą bardzo różnie – jak najszersze 
rzesze społeczne. Przypomnijmy, że walka między formacjami elity społecznej 
toczyła się o przejęcie systemu edukacji jako potężnego środka rozpowszech-
niania paradygmatów kulturowych, a więc narzędzia uczenia kultury zarówno 
w sensie dosłownym, jak i przenośnym.

Pierwsze pokolenie irańskiej inteligencji, różne od tradycyjnej elity i od „in-
teligencji technicznej”, pojawiło się w czasie rewolucji konstytucyjnej i skła-
dało się z wielu formacji. Nowe siły społeczne, których energii stary aparat 
państwo-administracyjny nie był w stanie zagospodarować, wypracowały 
własne narzędzia rozpowszechniania paradygmatów kulturowych: zakładały 
stowarzyszenia (andżomany) o charakterze naukowym, religijno-fi lozofi cznym, 
politycznym, zawodowym, łączące wymienione cechy, redagowały czasopisma, 
a także podejmowały próby zakładania świeckich szkół. U podstaw propozycji 
reformatorów systemu edukacji znalazła się myśl, że powodzenie modernizacji 
i postępu w Iranie wymaga zmian w świadomości irańskiego społeczeństwa. 
Do propagowania idei edukacji społeczeństwa włączyły się gazety emigracyjne, 
„Achtar”, „Habl al-Matin”, „Sorajja”, a następnie rodzime stowarzyszenia, mię-



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej94

dzy innymi Andżoman-e Ma’aref (Towarzystwo Edukacji)210. Inicjatywa zyskała 
poparcie szacha, co stanowiło poważny atut w obliczu sprzeciwów szyickiego 
duchowieństwa; w stosunkowo krótkim czasie ośmiu lat stowarzyszenie zdoła-
ło założyć 55 szkół211. Fundamentem porozumienia w tym przypadku był so-
jusz inteligencji i władzy przeciwko wpływom duchowieństwa na kwestie spo-
łeczne i polityczne w Iranie. Chociaż był to sojusz nietrwały, ponieważ właśnie 
w szyickim duchowieństwie inteligencja szukała sprzymierzeńca w walce z de-
spotyzmem szacha212, powstanie i działanie szkół stanowiło początek świeckiej 
edukacji i dowodziło zmian, jakie dokonały się w świadomości elit. Pod koniec 
XIX wieku irańscy reformatorzy uświadomili sobie konieczność zainicjowania 
powszechnego systemu edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Szkoły 
prowadzone przez szyickie duchowieństwo nie dostarczały wiedzy potrzebnej 
do sprostania wyzwaniom epoki. Mirza Jusuf-chan Tabrizi Mostaszar ad-Doule 
wskazywał w traktacie Jedno słowo (Jek kaleme) na rozdźwięk między celami edu-
kacji religijnej i świeckiej:

Chociaż w Iranie jest dużo madras i rozpowszechniają one nauki, to są to nauki religijne, 
to znaczy nauki, które dotyczą zaświatów i służą życiu pozagrobowemu, a nie zdobywaniu 
środków materialnych. Ten rodzaj studiowania (studiowanie nauk religijnych, związanych 
z tamtym światem i życiem pozagrobowym) w porównaniu do studiowania wolnych nauk 
ich związku ze środkami do życia (olum-e sanaje’ wa ma’asz) mieszkańców Zachodu jest niczym 
lampa w porównaniu do słońca i kropla w porównaniu do morza213.

Hasan Roszdije w jednym z numerów emigracyjnej gazety „Habl al-Matin” 
przeczytał: „W Europie dziesięć osób na tysiąc to analfabeci, a w Iranie dziesięć 
osób na tysiąc potrafi  czytać”214. Podjął wówczas decyzję o rezygnacji z karie-
ry duchownego na rzecz skupienia się na zreformowaniu systemu irańskiego 
szkolnictwa. Po zebraniu doświadczeń próbował otworzyć pierwszą nowoczes-
ną szkołę w Jerewaniu, jednak spotkał się ze zdecydowanym oporem ze strony 
tamtejszych ulemów, którzy orzekli, że „zakładanie w tej dzielnicy maktab i ma-
dras obcych wzorcowi islamskiemu jest niezgodne z szariatem”215. Niepowo-
dzenie skłoniło Hasana Roszdije i jego brata do założenia niewielkiej szkoły 

210  Nazywane również Towarzystwem Zakładania Szkół Podstawowych w Iranie (Andżoman-e 
Ta’sis-e Makateb-e Mellije-je Iran), zostało utworzone w łonie świeckiej szkoły Roszdije, która istniała 
do 1945 r. Por. M. Adżudani, Maszrute-je Irani (Irańska rewolucja konstytucyjna), Teheran 1383 (2005), 
s. 259–260.

211  Por. E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, New Yersey 1982, s. 75.
212  A. Gheissari, „Despots of  the World Unite!” Satire in the Persian Constitutional Press. Introducting Ma-

jalleh-ye Estabdad (1907–1908), „Comparative Studies of  South Asia, Africa and the Middle East”, t. 24, 
nr 3, Summer 2005.

213  Mirza Jusuf-chan Tabrizi Mostaszar ad-Doule, Resale be mousum Jek kaleme (Traktat pod nazwą 
„Jedno słowo”), Teheran 1385 (2007), s. 52.

214  Cyt. za: M. Adżudani, Maszrute-je Irani, s. 260.
215  Cyt. za: tamże, s. 261.
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podstawowej, która, pomimo trudności, działała przez pięć lat. Szach Naser ad-
-Din w czasie swej podróży za granicę216 miał okazję ją odwiedzić i wówczas za-
prosił Hasana Roszdije, by ten zrealizował swoją reformatorską wizję w Tabri-
zie. Pierwsza tabryska szkoła Roszdije powstała w 1890 roku. Trzy lata później, 
w 1272 (1893) roku zostało założone Ministerstwo Edukacji (Wezarat-e olum), 
na czele którego stanął Ali Qoli Mirza E’tezad as-Soltan. Fath Ali Achundzade 
pisał w liście do Mirzy Hosej-chana Sepahsalara, wielkiego wezyra Kadżarów: 

Niech będzie błogosławiony czas, gdy za panowania obecnego szacha, „fundamentu islamu” 
w Iranie, zostało założone Ministerstwo Edukacji. Nie mając sobie podobnych w przeszłości, 
ministerstwo to powinno zaznaczyć swoje zaistnienie jakimiś znaczącymi przedsięwzięciami, 
które, jako zjawiska wyjątkowe, zasłużyłyby na szacunek w przyszłych wiekach. (...) Jeśli pod-
czas zajmowania przez Pana stanowiska ministra naród zostanie wykształcony w wystarczają-
cym stopniu i, jako bezpośredni tego skutek, zostanie osiągnięta pomyślność i rozkwit kraju, 
a jego sytuacja poprawi się, to niewątpliwie będzie to najlepszy wyraz wdzięczności wobec 
Allacha za wszystkie dobra, którymi Pana tak hojnie obdarował217.

Okres rewolucji konstytucyjnej przyniósł nie tylko krytykę treści edukacyj-
nych i sposobu ich przekazywania, lecz podał też w wątpliwość wartość trady-
cyjnego typu relacji nauczyciel – uczeń opartych na niekwestionowanym auto-
rytecie tego pierwszego. Ahmad Kasrawi pisał: „W Iranie, w czasie dążeń do 
wolności (azadichahi) istniały dwa typy szkół: jedne to były tradycyjne, które 
powstawały w miastach; grupa uczniów (talebe) zbierała się w pomieszczeniach 
przy meczecie i tam się uczyli. Przedmioty szkolne obejmowały podstawy arab-
skiego (sar-e nahw-e arabi), logikę, podstawy prawa, fi lozofi ę (hekmat), itp. Obok 
wyżej wymienionych, istniały też inne szkoły, do których posyłały swoje dzieci 
klasy wyższe. W tych szkołach w błędny sposób uczono alfabetu, następnie 
Koranu, Golestanu (...). Sposób traktowania uczniów przez achundów był rażący 
i niestosowny”218. Na przełomie wieku XIX i XX zmienia się charakter relacji 
między uczniem a nauczycielem, który to fakt możemy traktować jako ewolucję 
świadomości i mentalności. Aqa-je Abd al-Hosejn Ansari we wspomnieniach 
opisuje swoje doświadczenia szkolne z pierwszych lat po rewolucji konstytu-
cyjnej; zwraca uwagę na dyscyplinę i kary towarzyszące procesowi nauczania 
i wychowania: 

Siadywaliśmy wraz pozostałymi uczniami na piętach. Siadywanie po turecku lub rozprosto-
wanie nóg było „niezgodne z zasadami wychowania tamtych czasów”. Nogi nam cierpły, 

216  Szczegóły spotkania z szachem i jego propozycja, by Roszdije założył szkołę w Tabrizie, znane 
są badaczom z pamiętników samego Roszdije. Niestety, teksty były pisane wiele lat po zaistniałych 
wydarzeniach, dlatego też ustalenie szczegółów i dat konkretnych wydarzeń nastręcza wiele trudności. 
Por. M. Adżudani, Maszrute-je Irani, s. 264.

217  М.Ф. Ахундзаде, Письмо министру просвещения Ирана [w:] М.Ф. Ахундзаде, Избранные фило-
софские произведения, Баку 1982, s. 270.

218  M. Rawandi, Sejr-e farhang wa tarich-e ta’lim..., s. 154.
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bolały, źle się czuliśmy, cierpieliśmy, ale mimo to nie mieliśmy odwagi wyprostować nóg, albo 
przynajmniej usiąść po turecku. Sianie strachu w uczniach i dominowanie było metodami 
wychowawczymi w tamtych czasach219.

Porównajmy ten opis z późniejszym tego samego autora: „Karanie dzieci 
stopniowo odchodziło w przeszłość. Po rewolucji konstytucyjnej, zaszczepie-
niu nowej cywilizacji, a w szczególności w ciągu ostatnich 50 lat nauczyciele 
zorientowali się, że poprzez zachęcanie i nagradzanie można osiągnąć lepsze 
rezultaty w nauczaniu”220. Nowe wzorce zachowania były też rozpowszechnia-
ne w prasie. W drugim numerze gazety „Kejhan” znalazł się opis incydentu 
w jednej ze szkół w pobliżu Mazandenranu, gdzie dziecko za słabe wyniki w na-
uce zostało pobite do nieprzytomności. Autorzy skomentowali wydarzenie: 

Czy zdaniem kuratorów tego typu rzeczy mogą być częścią procesu i metody nauczania i wy-
chowania? Czy nie stają się one powodem obojętności dziecka wobec nauki? Czyż nie jest tak, 
jak dawniej mówiono, że „słowo nauczyciela niech będzie głosem życzliwości (harf-e mo’allem 
arbut zemzeme-je mohabbati)”221.

W świadomości reformatorów edukacja była podstawowym warunkiem 
postępu. Hasan Taqizade uważał ją za jeden z czterech fi larów rozwoju kra-
ju i warunek odzyskania niezależności: „podstawowe kształcenie powszechne 
jest punktem, który stanowi jeden z najważniejszych celów narodu (maqased-e 
melli)”222. Myśliciel stawiał również pytanie o charakter szkół, na które w pierw-
szej kolejności należy przeznaczyć środkowi fi nansowe, a których ograniczono-
ści był boleśnie świadom. W wyborze między rozwojem szkolnictwa wyższego 
(ta’lim-e oli) a podstawowego (ta’lim-e ebteda’i) radził przeznaczyć pieniądze na 
to drugie; uważał, że będą one efektywnym narzędziem kierowania ludzi na 
drogę postępu: „Odpowiedź na to pytanie, zdaniem piszącego te słowa jest 
następująca: nauczanie początkowe oraz jego zasięg w kraju są na tyle ważne, 
że nawet nie można go porównać ze znaczeniem szkolnictwa wyższego”223. Nie 
był jednak na tyle naiwny, by uważać, że samo założenie szkół podstawowych 
wystarczy dla zapoczątkowania postępu; duży nacisk kładł na szersze reformy 
administracyjno-edukacyjne oraz odpowiedni dobór nauczycieli. W dobie fer-
mentu rewolucyjnego Taqizade próbował zachęcić Mozaffar-ad Dina do rozwi-
jania szkolnictwa, przekonując, że powszechna edukacja jest środkiem zapobie-
gania rewolucjom. Analizując działania Piotra Wielkiego, myśliciel podkreślał, 
iż rosyjski car, budując potęgę państwa, zapomniał, że nie opiera się ona na 

219  Tamże, s. 166.
220  Tamże.
221  Tamże, s. 167.
222  H. Taqizade, Maqalat (Artykuły na temat oświecenia narodowego i kultury Iranu), Teheran 1322 (1943), 

s. 6.
223  Tamże, s. 13.
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sile militarnej, lecz na kształceniu umysłów. Oczywiście, jest to opinia niezwy-
kle uproszczona; Piotrowa idea państwa była przekształcana w ciągu dwóch 
stuleci, zanim doszło do rewolucji 1905 roku; nie można jednak Taqizademu 
odmówić pewnej słuszności. Dokonując oceny dzieła Piotra, Taqizade pisze: 

Wysiłki Piotra Wielkiego, pomimo inteligencji i dalekowzroczności, nie zdołały uchronić Ro-
sji od wielkich niebezpieczeństw. I w rzeczywistości chwała jego carstwa i organizacji państwa 
były pięknie wyglądającym z zewnątrz, lecz spróchniałym pomnikiem, który nie miał oparcia 
w wykształconym społeczeństwie i upadł pod naporem wichru ciemnej fali 80 milionów nie-
piśmiennych mużyków, bez świadomości politycznej224.

Według Taqizadego doświadczenie tysięcy lat ludzkiej historii niezbicie wy-
kazało, że prawdziwy postęp w narodzie nie jest możliwy, jeśli nie będzie w nim 
współpracy, wymiany myśli między wszystkimi warstwami narodu. Podkreślał 
też konieczność uzgodnienia dojrzałości myśli reformatorskiej wśród klasy rzą-
dzącej i postępowej z podobną gotowością ogółu społeczeństw do zaakcepto-
wania tychże przemian. Taqizade jako pierwszy z reformatorów wskazał na in-
stytucje edukacyjne, a zwłaszcza szkolnictwo na poziomie podstawowym, jako 
narzędzie mediacji między kulturą, tworzoną przez elity, a prostym narodem: 

Bez nauczania początkowego i likwidacji analfabetyzmu większości społeczeństwa kraju 
wszystkie przedsięwzięcia grupy wykształconej (tarbijatszode) będą miały ograniczony zasięg, 
nawet jeśli byłoby rozwinięte szkolnictwo wyższe; (można je porównać) do sceny teatru 
w miesiącu lutym, na której przedstawiona jest wiosna, kwiat, fontanna, rozwinięty pąk, a do-
okoła (sceny) leży śnieg225. 

Zarzuca wąskiej grupie wykształconych ludzi, że dali się uwieść widokowi 
tego, co widzą na scenie, i stracili kontakt z potrzebami ogółu społeczeństwa, 
przez co są postrzegani jako obcy. 

Apel do elity rządzącej kierował nie tylko Taqizade, lecz większość myślicieli 
tamtego czasu świadomych, że szach posiada możliwość przeprowadzenia od-
górnych reform. Achundzade próbował zmotywować Naser ad-Dina do dzia-
łań za pośrednictwem E’tezada as-Soltana: 

Nasi poprzedni władcy uważali za cel panowania dbanie o własną wygodę. Rozkosz i zado-
wolenie poczytywali za powołanie. Zadajmy jednak pytanie, dlaczego każdy z szachów ma 
postępować tak, jak jego poprzednicy? Dlaczego nie mogą dla rozkwitu kraju, dobrobytu 
i zaspokojenia potrzeb narodu upodobnić się do Piotra Wielkiego lub Fryderyka Wielkiego? 
Dlaczego nie mogą, jeszcze za życia, stać się ulubieńcami narodu i ozdobą kart historii po 
śmierci. Cóż może być lepszego od satysfakcji moralnej w krótkim ludzkim życiu. Ja jestem 
cząstką narodu, lecz, prócz słowa, marzenia, atramentu i pióra, nie mam niczego226. 

224  H. Taqizade, Maqalat, s. 15.
225  Tamże, s. 20.
226  М.Ф. Ахундзаде, Письмо министру просвещения..., s. 271.
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Brak szkół, środków fi nansowych i nauczycieli to największe przeszko-
dy na drodze do powszechnej edukacji, stąd potrzeba włączenia się państwa 
w kształcenie społeczeństwa. W liście do Hasana Beika Zardabi Achundzade 
pisał: „Potężne rosyjskie państwo, mając większe możliwości i siłę, do dnia dzi-
siejszego nie zdołało założyć szkół na wsiach; jak uczynimy to my, biedni?”227.

Wysiłki reformatorów zmierzające do powołania do życia świeckiego syste-
mu edukacji znalazły odzwierciedlenie w tekście pierwszej irańskiej konstytucji 
z 1906 roku. Artykuły 18 i 19 Ustawy Uzupełniającej z 1907 roku ustanawiały 
prawo powszechnej edukacji oraz założenie Ministerstwa Edukacji (Wezarat-e 
ma’ref), które miało zarządzać szkołami. Na poziomie organizacyjnym zosta-
ły stworzone odpowiednie struktury, powstał szkic prawa administracyjnego 
(Qanun-e edari-je Wezarat-e Ma’raf  wa sanaje’je mostazrafa wa awqaf), które 
przyznawało Najwyższej Radzie Edukacji (Szoura-je ‘ali-je Ma’ref) prawo do 
zakładania szkół i zarządzania nimi, a w 1911 roku madżles ratyfi kował pra-
wo o edukacji (Qanun-e asasi-je Ma’ref); jednak niestabilna sytuacja polityczna, 
brak funduszy, opozycja szyickiego duchowieństwa228 i brak wykwalifi kowanych 
nauczycieli były poważnymi przeszkodami na drodze do realizacji projektu bez-
płatnej powszechnej edukacji.

Obok szkół nowego typu narzędziem promującym idee edukacji były nie-
które czasopisma. Wszystkie gazety okresu ruchu konstytucyjnego wpisywa-
ły się w szerszy nurt przemian kulturowych obejmujący zmianę stylu języka 
i gatunku literackiego, tak by uczynić tekst bardziej przystępnym dla szersze-
go kręgu odbiorców229. Wiele z nich prezentowało postawę opozycyjną wobec 
rządów Kadżarów – nie bez powodu znalazły się one „na wygnaniu”; inne 
wielokrotnie były zamykane i otwierane ponownie pod inną nazwą230. Czaso-
pisma pełniły funkcję trybuny, z której głoszono żywotne ideały, oraz stano-
wiły platformę wymiany myśli różnych formacji inteligencji. Walka na łamach 
prasy odzwierciedlała przeciwstawienie: inteligencja radykalna (rewolucyjna, 
antypaństwowa) – despotyzm; sekularyzacja – religia. Przy czym w tym drugim 
przypadku nie chodziło o całkowite wyeliminowanie religii z życia jednostki, 
lecz o zmianę proporcji. W perspektywie społeczno-politycznej współistnienie 

227  М.Ф. Ахундзаде, Письмо Гасан Беку Зардаби [w:] М.Ф. Ахундзаде Избранные философские про-
изведения, Баку 1982, s. 284.

228  Jahja Mirza twierdził, że tylko scentralizowane państwo może stanowić przeciwwagę dla szyi-
ckiego duchowieństwa, pełnego obaw, że nowoczesne szkolnictwo spowoduje osłabienie tradycyjnych 
wartości, pozbawi duchownych kontroli nad wychowaniem społeczeństwa i odbierze im ważne źródło 
dochodów. Por. J. Doulatabadi, Hej’at-e Jahja (Życie Jahji Doulatabadiego), M. Barzabadi Farahani (wstęp 
i red.), Teheran 1387 (2008), t. 1, s. 50–55. 

229  Przegląd tytułów prasowych i poruszanej przez nie tematyki zob. К. Чайкин, Краткий очерк 
новейшей персидской литературы, Москва 1928; S. Haszemi, Tarich-e dżara’ed-o-madżallat-e Iran (Historia 
gazet i czasopism w Iranie), Isfahan 1328 (1950).

230  Przykładem zmiennych losów gazet są dzieje teherańskiej „Sur-e Esrafi l” i „Habl al-Matin”. Por. 
S. Haszemi, Tarich-e dżara’ed-o-madżallat-e Iran, s. 210–213.
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elementów światopoglądu religijnego i świeckiego wydawało się kwestią natu-
ralną i nietrudną do przeprowadzenia przy założeniu, że zainteresowane stro-
ny, a więc duchowieństwo i inteligencja świecka, podejmą trud wypracowania 
konsensusu. Z punktu widzenia kultury jako spójnego obrazu świata opartego 
na określonej konfi guracji współzależnych elementów, potraktowanie tenden-
cji świeckich i religijnych jako równorzędnych nie było możliwe; jedne z nich 
należało uznać za fundamentalne, nie do zastąpienia, a inne – za dopełniające, 
o znaczeniu drugorzędnym. Żadna z kulturotwórczych grup okresu rewolucji 
konstytucyjnej ze zrozumiałych względów nie chciała zrezygnować z idei, któ-
re konstytuowały jej obraz rzeczywistości. Okres maszrute pozostaje czasem, 
gdy główną grupą kulturotwórczą posiadającą realne narzędzia oddziaływania 
na grupy niekulturotwórcze (lud i kupców bazarowych) było szyickie ducho-
wieństwo, które nie tylko posiadało wspólne z resztą społeczeństwa symbole, 
lecz także dysponowało takimi narzędziami jak osobisty autorytet oraz kaza-
nia w meczetach. Ze względu na duży stopień analfabetyzmu prasa była mało 
skutecznym narzędziem oddziaływania na społeczeństwo. Ponadto wielu re-
daktorów traktowało swoje gazety jako trybunę wyrażenia własnych myśli, za-
prezentowania utworów poetyckich. Ogromna liczba i różnorodność tytułów 
prasowych wskazywała na bardzo duży potencjał kulturotwórczy inteligencji; 
częsty brak środków fi nansowych i odbiorców sprawiał jednak, że znaczna jego 
część pozostała niewykorzystana.

Tajne publikacje zaczęły się ukazywać pod koniec panowania Naser
ad-Dina i nosiły wówczas nazwę przesłań pisanych w ukryciu (pajamha-je pen-
han neweszte). Nazwa pochodziła od Alego Qoli-chana Tabriziego, który jako 
pierwszy nazwał pisane przezeń teksty szabname231. Stanowiły narzędzie stowa-
rzyszeń, dawały możliwość wypowiadania się na zakazane tematy (despotyzm) 
i wywierania wpływu na społeczeństwo. Niektóre były drukowane w dużym 
nakładzie, inne koncentrowały się wokół problematyki, która interesowała wy-
dawcę, a zainteresowanie nimi było ograniczone. W poszukiwaniu sposobów 
rozpowszechniania myśli rewolucyjnych pojawił się pomysł wieszania gazet na 
drzwiach i ścianach domów w ruchliwych miejscach miast, na budynkach reli-
gijnych i użytku publicznego oraz rozrzucania ich na bazarach, w szkołach, pod 
domy ludzi. Trzeba jednak zaznaczyć, że czasopisma jako atrakcyjne narzędzie 
głoszenia idei wykorzystywali nie tylko zwolennicy reform w kulturze, lecz tak-
że tradycjonaliści, jak szejch Fazlallah Nuri.

Inny rodzaj gazet okresu maszrute stanowiły sargoszade, które miały zasięg 
ogólny i stanowiły rodzaj otwartych listów kierowanych do całego społeczeń-
stwa. Był to typ publikacji kierowanych do pojedynczych osób lub grup ludzi 

231  Szabname – periodyki pisane przez ugrupowania polityczne, rozpowszechniane nocą w sposób 
tajny. Farhange ruz-e sochan (Słownik mowy codziennej), H. Anwari (red.), Teheran 1383 (2004), s. 761.
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stojących w opozycji do zwolenników opinii, głoszonych na łamach gazety232. 
Przykład sargoszade stanowi gazeta „Sobhname-je da’wat al-eslam” („Gazeta 
poranna zapraszająca do islamu”), drukowana przez zwolenników szejcha Fa-
zlallaha Nuriego.

Ułatwieniu odbioru zawartych w nich treści służył prosty styl, np. „So’al 
wa dżawab Mirza Hosejn-chan ba Mirza Ahmad-chan” (Pytania i odpowiedzi 
Mirzy Hosejn-chan-chana i Mirzy Ahmad-chana)233 miała artykuły w formie 
pytań i odpowiedzi. Tytułowi bohaterowie byli postaciami fi kcyjnymi, a ich 
rozmowy służyły przybliżeniu idei wolności, zadań i celów ruchu konstytucyj-
nego. Inne zagadnienia były przekazane w formie zawoalowanej, jak w „Maz-
mun-e lajehe’i ke doultein-e enlish-o-rus dar bab-e maszrutijat-e iran erasman 
pisznehad-e alihazrat-e aqdas-e homajuni arwahnaqedah nemudeand” (Tematy 
traktatów, które państwa Anglii i Rosji mając na celu ustanowienie konstytu-
cji w sposób ofi cjalny zaproponowali Aqdasowi Homajuniemu Arwahnaqeda) 
czy „Madżles-e monafaqejn” (Zgromadzenie intrygantów) Miały one charakter 
opiniotwórczy i służyły ukształtowaniu zdania czytających na określone tematy; 
w tym przypadku napiętnowania działalności Anglii i i Rosji oraz podburzenia 
ludu.

Trudno jednoznacznie ocenić oddziaływanie periodyków okresu konstytu-
cyjnego, nie sposób jednak przecenić ich wpływu na rozwój intelektualny elit 
irańskich. Miały one też swój udział w potęgowaniu nastrojów rewolucyjnych 
ludu, budzeniu uczuć skierowanych przeciwko polityce szacha i podporządko-
waniu Iranu obcym państwom, zwłaszcza w Teheranie i innych dużych mia-
stach Iranu. 

Jeden ze świadków zauważył, że periodyki, które były wydawane w tym czasie, można uznać 
za najbardziej wpływowe narzędzie uświadomienia ludu (rousznkardan-e afkar-e mardom) na 
temat zasad nowej fi lozofi i, a jednocześnie za czynniki stymulujące ruch rewolucyjny i osła-
biające despotyzm234. 

Nie wszystkie gazety spełniały funkcję trybun, z których głoszono nowe 
idee. Nierzadko zdarzało się, że promowały osobę redaktora bez uwzględnienia 
szerszego kontekstu społeczno-politycznego. Autor dodaje, że niekiedy moż-
liwości, jakie dawała prasa, były źle wykorzystywane: „Zamiast podążać śla-
dem nauki i uczyć, czym jest konstytucja i co należy zrobić po jej osiągnięciu, 
jaką drogę rozwoju wybrać, gazety zatrzymały się w miejscu i promują same 
siebie”235.

232  Tarich-e ruznamenegari-je iranian wa digiar farsi newisan (Historia prasy irańskiej i innych tekstów perskich), 
N. Parwin (red.), Teheran 1389 (2000), s. 378.

233  Tamże, s. 379.
234  Tamże, s. 379–380.
235  Tarich-e ruznamenegari-je iranian..., s. 380.
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Podsumowując rozważania o potencjale grup kulturotwórczych i ich narzę-
dziach w XIX wieku, stwierdzamy, że najsilniejszą pozycję miało szyickie du-
chowieństwo: opierało się ono na narzędziach i paradygmatach kulturowych 
wypracowanych jeszcze w X wieku – jak pokazał wynik walki o konstytucję, 
były one skuteczne. Drugą grupę tworzyli reformatorzy związani z państwem 
i ofi cjalną władzą. Przedmiotem ich troski stało się z jednej strony umocnienie 
państwa, tak by było ono w stanie odzyskać niezależność polityczną i ekono-
miczną, z drugiej natomiast – walka z samowładztwem, dążenie do przyjęcia 
konstytucji jako remedium na wszystkie problemy współczesnego im Iranu. 
W przypadku tej grupy jej narzędzia były w dużej mierze tymi samymi, którymi 
dysponowało państwo w osobie szacha. Dążyli oni do stworzenia podstaw dla 
świeckiej edukacji, sprzyjali działalności wydawniczej, tłumaczeniu i wydawaniu 
dzieł literackich. W większości mieli nadzieję na odgórne reformy, co częścio-
wo wynikało z braku innych możliwości działania, a częściowo z silnych związ-
ków przedstawicieli tej grupy z państwem i jego interesami; byli to dyplomaci, 
urzędnicy wysokiego szczebla, wojskowi. W czasie rewolucji konstytucyjnej 
pojawiła się jeszcze jedna grupa, inspirowana rewolucyjno-demokratycznymi
ideami płynącymi z Rosji. Jej przedstawiciele wyróżniali się dobrymi umiejęt-
nościami organizacyjnymi i propagandowymi; często posiadali kontakty z ro-
syjskimi rewolucjonistami. Obszar ich działania obejmował głównie północny 
Iran, chociaż tworzyli też fi lie w miastach na terenie całego Iranu. Jeśli chodzi 
o paradygmaty, tworzone przez tę grupę, to warto zauważyć, że narzędziem 
działania często była w tym przypadku negacja ofi cjalnej władzy i religii; ha-
słem-zawołaniem stała się walka o poprawę bytu materialnego niższych warstw. 
Konstytucja i zwołanie I Madżlesu stanowiły zakończenie pewnego etapu zma-
gań grup kulturotwórczych. Elita dworska w sojuszu z inteligencją liberalno-
-demokratyczną doprowadziła do spisania Ustawy Zasadniczej (qanun-e asasi), 
w treści której znalazły odzwierciedlenie idee wolności w rozumieniu liberal-
nym, powszechnej edukacji, równości wszystkich ludzi wobec prawa, wybie-
ralności przedstawicieli do najważniejszych organów państwowych, rozdział 
władzy ustawodawczej, prawodawczej i sądowniczej. Jak się jednak okazało, 
ostatnie słowo należało do szyickiego duchowieństwa, które w treści Ustawy 
Uzupełniającej (motammem-e qanun-e asasi) zagwarantowało sobie kontrolę 
nad poczynaniami madżlesu.

Jeśli rozpatrujemy wpływ warstw kulturotwórczych na niekulturotwórcze, 
to warto zauważyć, że w wieku XIX pierwszym ogniwem zmian był konkretny 
myśliciel, który w obliczu zastanej sytuacji tworzył koncepcję jej zmian; na-
stępnie dążył on do jej rozpowszechnienia na inteligencję i warstwy średnie za 
pomocą gazet i zgromadzeń. Z każdym dziewiętnastowiecznym reformatorem 
można powiązać bądź konkretne czasopismo, bądź przytoczyć przykłady zgro-
madzeń, na których wygłaszał swoje myśli. Warto podkreślić fakt, że świeccy 
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reformatorzy wywodzący się z kręgów dworskich często kierowali swoje pisma 
ku ludziom z własnego kręgu i ku władcom w oczekiwaniu wsparcia dla re-
form, natomiast duchowieństwo zwracało się ku warstwom niższym. Nie jest 
to podział ostry; Sejjed Dżamal-ad din Asad Abadi za odbiorcę swoich idei 
obrał zarówno szacha Naser ad-Dina, jak i inne grupy społeczne. Kaznodzieje 
mogli trafi ć za pośrednictwem słowa do ludzi niepiśmiennych, rzemieślników 
i drobnych kupców. Malkom-chan, Jusuf  Mostaszar ad-Doule Tabrizi, Fath Ali 
Achundzade, Abd al-Rahim Talebof  zwracali się ku przedstawicielom elity wy-
kształconej. Wśród najbardziej znanych wa’ezów okresu maszrute badacze wymie-
niają sejjeda Dżamal ad-Dina Esfahaniego i szejcha Mohammada Chijabaniego, 
mułłę mardża’e-taqlida (najwyższy autorytet duchowny) Mohammada Kaze-
ma Chorasaniego, sejjeda Mohammada Tabatabaiego i sejjeda Mohammada
Behbahaniego236. Wezwaniom do walki z despotyzmem towarzyszyło nawoły-
wanie do stawiania oporu zepsuciu i nietolerowania przemocy (zolm).

Panowanie Rezy Szacha Pahlawiego i jego syna Mohammada przyniosło 
marginalizację wpływów szyickiego duchowieństwa i przesunięcie do centrum 
świeckiej elity związanej z ofi cjalną władzą i jej poczynaniami. Możemy zakła-
dać, na podstawie analizy tekstów z tego okresu oraz charakteru tworzonych 
instytucji, że właśnie pod panowaniem założyciela dynastii Pahlawich została 
podjęta poważna próba zmiany sposobu uczenia się kultury; zastąpienia kultury 
tekstu – kulturą gramatyki. Kierunek reform został podyktowany dążeniem do 
sekularyzacji społeczeństwa i jego westernizacji.

W perspektywie instytucjonalnej znaczące zmiany w systemie edukacji przy-
niosły lata dwudzieste i trzydzieste wieku XX237. Podjęto wówczas kroki w celu 
gruntownych zmian struktury kultury kraju, by umocnić władzę Rezy-chana 
Pahlawiego. Szybkiemu rozwojowi świeckich instytucji nauczania towarzyszy-
ły zmiany mające doprowadzić do likwidacji tradycyjnych struktur kształce-
nia. Niektóre z utworzonych wówczas instytucji to: Najwyższa Rada Edukacji 
(Szoura-je Ali-je Ma’ref, 1921), Stowarzyszenie Patriotek (Dżam’ijate Naswan-e 
Watanchah, 1941), Stowarzyszenie Cywilizacji Kobiet (Dżam’ijat-e tamaddon-
-e Naswan, 1926), (Stowarzyszenie Kobiet (Kanun-e banewan, 1935), Insty-
tut Retoryki i Przemawiania (Mo’asese-je wa’ez wa chatabe, 1936), Organizacja 
Kształcenia Myśli (Sazeman-e Parwaresz-e Afkar). Nowe idee były rozpo-
wszechniane na łamach prasy oraz za pośrednictwem miesięcznika „Kształce-
nie i wychowanie” (Ta’lim-o tarbijat, później zmieniono nazwę na „Amuzesz-
o-parwaresz”)238 – ofi cjalnego organu prasowego Ministerstwa Kultury. Celem 

236  M. Rawandi, Sejr-e farhang-o-tarich-e..., s. 128.
237  Por. Encyclopedia Iranica; A. Ashraf, hasło: education; http://www.iranicaonline.org/articles/

education-vii-general-survey-of-modern-education (dostęp: 17.12.2012).
238  Periodyk ukazywał się z przerwami; w latach kwiecień 1925 – marzec 1927, kwiecień 1934 – li-

piec 1938, wówczas tytuł został zmieniony na „Amuzesz-o-parwaresz”. Por. Encyclopedia Iranica, N. Par-
vin, hasło: ta’lim-o-tarbijat; http://www.iranicaonline.org/articles/talim-o-tarbiat (dostęp: 17.12.2012). 
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periodyku było propagowanie idei edukacji oraz zapoznawanie Irańczyków 
z historią i kulturą innych narodów. Na jego łamach publikowano też rozporzą-
dzenia ministerstwa, dane statystyczne dotyczące edukacji, artykuły teoretyczne 
na temat pedagogiki i badań, prowadzonych w tej dziedzinie.

Najwyższa Rada Edukacji była organem nadrzędnym wobec wymienio-
nych instytucji; na mocy rozporządzenia przyjętego przez madżles podlegały jej 
wszystkie sprawy związane z zakładaniem szkół, organizowaniem egzaminów, 
treści lekcji i planów nauczania, sprawdzanie zgodności programów szkolnych 
z przyjętą polityką państwa oraz poziomu etycznego nauczycieli. Za wzór przy-
jęto francuski system szkolnictwa. Ponadto w 1933 roku powstał zbiór praw 
dotyczący kształcenia nauczycieli; przewidywano w nim szczegółowo ścieżkę 
kariery nauczyciela. Zawód nauczyciela został uznany za jeden z urzędów pań-
stwowych, co wpływało na nobilitację tej grupy zawodowej, poprawiało jej sta-
tus materialny i w ten sposób motywowało młodych ludzi do podejmowania 
nauki w szkołach pedagogicznych. Był to zakrojony na szeroką skalę projekt 
wychowania rodzimej kadry nauczycieli i wychowawców społeczeństwa.

Duży udział kobiet w tworzeniu nowego oblicza kulturalnego kraju jest 
również charakterystyczną cechą okresu rządów Pahlawich. Angażowanie tej 
grupy, dotychczas odsuniętej na margines życia publicznego, w sprawy państwa 
odbywało się pod hasłami służenia ojczyźnie, co znalazło odzwierciedlenie 
w nazwach organizacji. Stowarzyszenie Patriotek zostało założone z inicjaty-
wy Mohtarama Eskandariego, który był krewnym Mohammada Mirzy Alego 
Eskandariego, członka Stowarzyszenia Humanizmu (Dżom’e-je Adamijat), 
a później Stowarzyszenia Praw (Dżom’e-je Hoquq) i w periodyku „Gazeta 
Praw” („Madżale-je hoquq”) zamieszczał artykuły o sytuacji społecznej irań-
skich kobiet. Większość członkiń Stowarzyszenia Patriotek kształciła się w Eu-
ropie. Działały, wygłaszając przemówienia na zgromadzeniach rodzinnych, 
w szkołach i w ten sposób propagowały politykę kulturalną Rezy Pahlawiego. 
Z kolei członkinie Stowarzyszenia Cywilizacji Kobiet rozpowszechniały myśl 
o konieczności nauki, podniesienia poziomu moralnego i umysłowego społe-
czeństwa, organizując przedstawienia pod wspólnych tytułem Cywilizacja kobiet. 
Wśród ich haseł było też żądanie obecności kobiet w madżlesie i innych insty-
tucjach państwowych oraz postulat zniesienia hedżabu – obowiązku zakrywania 
głowy. Trzecia z typowo kobiecych organizacji – Stowarzyszenie Kobiet (Ka-
nun-e Banewan) – powstała z rozkazu Rezy Szacha za pośrednictwem ówczes-
nego ministra edukacji, Alego Asqara Hekmata, który wezwał grupę kobiet, 
by utworzyły stowarzyszenie i przygotowały statut. Jego głównym celem było 
propagowanie ruchu wolności kobiet w Iranie239.

239  Szerzej na temat aktywności organizacji kobiecych w czasach Rezy Szacha Pahlawiego zob. 
J. Rostam-Kolayi, Expanding Agendas for the „New” Iranian Woman. Family law, work, and unveiling [w:] 
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Instytut Retoryki i Przemawiania powstał z myślą kształcenia i wychowywa-
nia wielkich mówców religijnych (ahl-e menbar), aby głosili kazania w całym 
kraju. Niektórzy mieli później być zatrudniani w Ministerstwie Edukacji, by 
decydować o charakterze kształcenia religijnego. Plan nie powiódł się – Instytut 
istniał tylko dwa lata.

O wiele szerszy zasięg miała Organizacja Kształcenia Myśli – jedna z naj-
ważniejszych instytucji kulturalnych utworzonych za czasów Rezy-chana. Statut 
organizacji został przyjęty na dwunastym posiedzeniu Rady Ministrów. Wśród 
deklarowanych celów znalazło się kontynuowanie zdecydowanej polityki sza-
cha poprzez utworzenie sześciu komisji: prasy (komisjun-e maktubat), literatury 
klasycznej (komisjun-e kateb-e kelasik), przemówień (komisjun-e sochanrani), kina 
i teatru (komisjun-e namajesz), radia (komisjun-e radio) oraz muzyki (komisjun-e mu-
suqi). W statucie zalecało rozwój tych narzędzi propagandowych, w związku 
z czym w 1939 roku zostało założone Państwowe Liceum Sztuk w Teheranie 
(Honarestan-e Rasmi-je Honarpiszegi-je Tehran), którym zarządzał ówczesny 
minister fi nansów, sejjed Ali-chan Naser. Warto zauważyć, że większość uczen-
nic stanowiły kobiety: w pierwszym okresie nauczania było ich 58, a mężczyzn 
– tylko 4.

Irańscy studenci nadal uczyli się też za granicą. W 1922 roku 60 osób wyje-
chało do Francji i do USA, w 1926 roku 20 osób pojechało do Francji, by pod-
jąć studia inżynieryjne, i 9 osób do Włoch, do szkoły morskiej. W 1928 roku 
w madżlesie przyjęto uchwałę, na mocy której każdego roku z budżetu państwa 
przyznawano stypendia 100 osobom na studia w Europie. Wracali oni do Iranu 
jako ludzie wykształceni, ale przywozili też doświadczenie, które dawało im 
podstawy ideowe do wystąpienia przeciwko rządom Rezy-chana. Była to grupa 
wpływowa pod względem politycznym i kulturowym – większość absolwentów 
zagranicznych uczelni piastowała wysokie stanowiska ministerialne i uniwersy-
teckie. W okresie międzywojennym około 1500 studentów wyjechało na studia 
do Francji, Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Po powrocie stworzyli oni 
trzon nowej elity promującej modernizację kulturalną Iranu240.

Mohammad Reza Pahlawi kontynuował kurs reform wytyczony przez ojca. 
W jego książce-programie Misja dla mojego kraju (Ma’murijat bara-je watanam) 
szach nakreślił główne etapy rozwoju edukacji oraz przedstawił własną kon-
cepcję edukacji i wizję realizacji projektu kształcenia. W wyidealizowanym opi-
sie poczynań ojca czytamy: 

Reza Szach uczynił dla irańskiej edukacji dużo więcej niż zbudowanie szkół, kształcenie na-
uczycieli i wysyłanie ludzi za granicę, by studiowali. Przekształcił on całego ducha i fi lozofi ę naszego 
systemu edukacji (podkreśl. moje – M.A.). Według niego, celem edukacji było rozbudzenie pa-

S. Cronin (red.), The Making of  Modern Iran. State and Society under Riza Shah. 1921–1941, London–New 
York 2003, s. 157–180.

240  L. Elwell-Sutton, Modern Iran, London 1941, s. 138.
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triotycznej potrzeby służenia krajowi, co stanowiło istotę jego pragnienia, by stworzyć no-
woczesny naród. (...) Kiedy zasiadłem na tronie w 1941 roku, przyjąłem tę samą fi lozofi ę 
edukacji, co mój ojciec. W 1943 roku parlament wydał ustawę o bezpłatnym powszechnym 
obowiązku szkolnym dla każdego z dzieci mojego kraju. W pewnym sensie to prawo było 
przedwczesne, ponieważ ciągle mamy zbyt mało szkół i nauczycieli, by wprowadzić je w życie; 
ale wskazało cel naszych wysiłków241.

Na podstawie powyższego omówienia i analiz możemy stwierdzić, że w Ira-
nie istniały cztery główne etapy ewolucji systemu edukacji oraz wyłaniania się 
nowych formacji wśród elity społecznej i intelektualnej Iranu: okres przedis-
lamski – któremu nie poświęciliśmy uwagi ze względu na niewielki związek 
z problematyką postępu i modernizacji w czasach nowożytnych, wiek XIX 
z odwołaniem się do tradycji islamskiej edukacji religijnej, przełom wieku XIX 
i XX, gdy pojawiły się pierwsze szkoły nowego typu, oraz etap reform sza-
chów z dynastii Pahlawich. Jest to podział nieostry, gdyż, na przykład, pierw-
sza świecka szkoła Dar al-Fonun powstała już w połowie XIX wieku, a szyicki 
system edukacji religijnej współistniał wraz ze świeckim w czasach Pahlawich. 
Niemniej jednak pozwoliliśmy sobie na taki ogólny podział, jako że naszym ce-
lem nie była prezentacja historii rozwoju szkolnictwa w Iranie, lecz omówienie 
pewnych typowych zjawisk, które bezpośrednio wiązały się z potencjałem grup 
kulturotwórczych i ich możliwościami wywierania wpływu na społeczeństwo.

Okres przedmodernizacyjny, do początków wieku XVIII w Rosji oraz XIX 
w Iranie, był czasem spójności kultury warunkowanej przez istnienie jednej 
elity intelektualnej tworzonej przez duchowieństwo i jednego światopoglądu 
opartego na religii. Początki modernizacji wiązały się z reformą edukacji prze-
prowadzaną odgórnie, przez elitą rządzącą. Szkoły świeckie miały kształcić lu-
dzi potrzebnych władzy, zdolnych wspierać odgórne reformy. Wspólną cechą 
inteligencji technicznej był fakt, że została ona powołana do istnienia wskutek 
zapotrzebowania rozwijającego się aparatu administracyjnego i wojskowego 
państwa. Była związana z ofi cjalną władzą. Pierwsze świeckie uczelnie w Rosji 
i w Iranie były wzorowane na zachodnioeuropejskich; często również kadrę wy-
kładowców tworzyli obcokrajowcy. Na tym etapie wyłoniły się dwa problemy, 
które determinowały kierunki rozwoju szkolnictwa oraz jego kondycję. Pierw-
szym był brak rodzimych kadr wykładowców. Problem ten miał się pogłębiać, 
w miarę jak projekty edukacyjne obejmowały coraz szersze kręgi społeczne 
i nauki wykraczające poza praktyczne zawody. Drugie zagadnienie, o wiele bar-
dziej skomplikowane, dotyczyło wzajemnej relacji szkół duchownych i świe-
ckich. W Rosji szkoły duchowne zaczęły rozwijać się dopiero w XVIII wie-
ku, a więc równocześnie ze szkołami świeckimi, w epoce reform Piotra I. Ze 
względu na fakt, że kompetencje w tej kwestii nie były wyraźnie rozdzielone 

241  M. Reza Shah Pahlavi, Mission for My Country, London 1961, s. 242.
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między prawosławne duchowieństwo i państwo, reformowanie tej gałęzi kultu-
ry bywało zaniedbywane lub też odbywało się w taki sposób, by ujednolicić sy-
stem szkół duchownych i świeckich, a prymat w tej dziedzinie wiodło państwo. 
Inaczej przedstawiała się kwestia współzależności szkół duchownych i świe-
ckich w Iranie; tutaj duchowieństwo miało monopol na nauczanie aż do cza-
sów panowania szachów Rezy i Mohammada Rezy z dynastii Pahlawich i nawet 
wówczas zdołało zachować swoją pozycję nauczycieli pomimo pojawienia się 
alternatywnego modelu kształcenia. W rezultacie w Rosji stosunkowo wcześ-
nie pojawił się nowy typ uczenia kultury, charakterystyczny dla społeczeństw 
zachodnioeuropejskich, a nazwany przez Łotmana kulturą gramatyki. Opierał 
się on na kształtowaniu umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia; ce-
lem edukacji było opanowanie środowiska naturalnego i wywieranie wpływu 
na warunki materialne. Nowe zasady edukacji i jej cele stały w sprzeczności 
z tradycyjnymi, w których kładziono nacisk na rozwój moralny człowieka i na 
sprawy związane z życiem wiecznym. Rytm i kierunek rozwoju kultury wy-
znaczał charakter zależności między warstwami kulturotwórczymi a warstwami 
niekulturotwórczymi. Pod tym względem zauważamy zarówno podobieństwa, 
jak i różnice w Rosji i w Iranie. Cechą podobną niewątpliwie jest odgórna mo-
dernizacja systemu kształcenia, obejmująca najwyższe warstwy społeczne i na-
kierowana na służenie państwu. Rezultatem w przypadku obydwu państw był 
brak rozwoju świadomości społecznej i politycznej warstw niższych. Rosja pad-
ła ofi arą rewolucji październikowej (1917) przygotowanej przez programowo 
ateistyczną i antypaństwową inteligencję o proweniencji raznoczyńskiej, podczas 
gdy w Iranie rewolucja islamska (1979), przygotowana przez szyickie ducho-
wieństwo, przekreśliła modernizacyjne osiągnięcia Pahlawich. W żadnym kraju 
proces zmiany sposobu uczenia się kultury z tradycyjnego (związanego z kultu-
rą tekstu) na nowoczesny (związany z kulturą gramatyki) nie został zakończony. 
W rezultacie rewolucyjna inteligencja w Rosji i konserwatywne szyickie ducho-
wieństwo w Iranie zaangażowało najniższe warstwy w swoje działania poprzez 
mimezis ze strony tych drugich, a nie świadomy udział; w rewolucję zamiast 
ewolucji. Robotnicy i chłopi uczyli się kultury, bezrefl eksyjnie naśladując swo-
ich „mistrzów”. Elita wykształcona, która przyswoiła sobie nowy sposób ucze-
nia się kultury i reguły kultury gramatyki, została zmarginalizowana, ponieważ 
nie zdołała przekazać swej spuścizny ideowej szerszym kręgom społeczeństwa.
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1.2.1. Kultura – język – rzeczywistość.
Językowy obraz świata
Na wstępie niniejszego rozdziału pragniemy zaznaczyć, że celem naszych 
rozważań nie będzie analiza języka w ramach metod proponowanych przez 
klasyczne językoznawstwo. Skłaniamy się raczej ku wykorzystaniu niektórych 
osiągnięć lingwokulturologii – dziedziny nauki zajmującej się badaniem współ-
zależności języka i kultury, która wykorzystuje fi lologiczny aparat pojęciowy 
(słowo, język, tekst) w celu obiektywizacji kultury jako wspólnej przestrzeni sym-
bolicznej oraz próbuje uchwycić semantykę słów poprzez namysł nad genezą 
i zasadami funkcjonowania kultury242.

Język traktujemy szeroko, jako zbiór słów wraz z towarzyszącą im semanty-
ką, które, wchodząc w określone konfi guracje, pozwalają człowiekowi nie tylko 
komunikować się, lecz także tworzyć swoiste „mapy rzeczywistości” będące 
wyobrażeniami o tym, czym jest świat, jakie wartości leżą u jego podstaw i jakie 
reguły nim rządzą. Zanim przejdziemy do zdefi niowania i omówienia zasygna-
lizowanego w tytule pojęcia językowego obrazu świata, przyjrzyjmy się niektó-
rym istniejącym defi nicjom języka. Według Włodzimierza Dala „język to zbiór 
wszystkich słów danego narodu i odpowiednie ich połączenie w celu przeka-
zania myśli”243. Francuski językoznawca Jacques Maruzo defi niuje język jako 

...system środków fonetycznych, leksykalnych i gramatycznych, będący wyrazem myśli i uczuć, 
i służący jako jedno z ważniejszych narzędzi komunikowania się ludzi; pod względem swojego 
zaistnienia i rozwoju jest nierozerwalnie związany z konkretną ludzką zbiorowością244. 

Odwołajmy się do jeszcze jednej defi nicji języka: 

Jeden z niezależnych systemów semiologicznych, będący podstawowym i najważniejszym na-
rzędziem komunikowania się członków danej ludzkiej społeczności, dla której ów system 
jawi się również narzędziem rozwoju myślenia, przekazu z pokolenia na pokolenie tradycji 
kulturowo-historycznej245. 

242  Szerzej por. Е. Верещагин, В. Костомаров, Язык и культура, Москва 2005.
243  В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка..., hasło: язык; http://slovari.yandex.ru. 

(dostęp: 18.12.2012).
244  Ж. Марузо, Словарь лингвистических терминов, przeł. Н. Андреев, Москва 1960, hasło: 

язык; http://www.biblioclub.ru/dictionaries.php?action=result_word&dict_id=115&alpha_id=32 
(dostęp: 18.12.2012).

245  О. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва 1966, hasło: язык; http://www.
classes.ru/grammar/174.Akhmanova/source/worddocuments/_28.htm (dostęp: 18.12.2012).
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Jednostkowy i społeczny aspekt języka jako narzędzia artykułowania my-
śli oraz komunikowania się z innymi i przekazywania informacji nie tylko 
w perspektywie synchronicznej, lecz również w diachronicznej, podkreślił 
też Ożegow: „Język to historycznie ukształtowany system narzędzi leksy-
kalnych i gramatycznych, obiektywizujących pracę umysłu i będących środ-
kiem komunikowania się, wymiany myśli i wzajemnego rozumienia ludzi 
w społeczeństwie”246. Wymienione wyżej cechy i funkcje języka pojawiają się 
również w charakterystyce języka perskiego według słownikowej defi nicji języ-
ka Alego Akbara Dehchody247.

Poniższe rozważania mają charakter wstępnych ustaleń teoretycznych, które 
znajdą swoją egzemplifi kację w dalszych rozdziałach niniejszej rozprawy.

Każdy język naturalny odzwierciedla specyfi czny sposób odbioru i porząd-
kowania świata, tworząc językowy obraz rzeczywistości. Włodzimierz Toporow 
mówi o modelu świata – jako „uproszczonym i zawężonym odzwierciedleniu 
sumy wyobrażeń o świecie wewnątrz danej tradycji, ujmowanych w ich syste-
mowym i funkcjonalnym wymiarze”248. Język jest narzędziem komunikowania 
posiadanego przez jego użytkownika modelu świata. Językowy obraz świata po-
wstaje na bazie podstawowych pojęć i związanych z nimi idei. Przy czym te 
drugie mogą mieć wiele wariantów i to one są kluczem do rozumienia obrazu 
rzeczywistości: za słowami wolność, naród, sprawiedliwość będą kryć się różne wy-
obrażenia, w zależności od specyfi ki danej kultury oraz doświadczeń jednost-
ki249. Niektóre pojęcia, takie jak rosyjskie obszczina (wspólnota ziemi i obyczaju), 
narod (lud) czy arabskie umma (wspólnota religijna) i mellat (lud) są kluczowe dla 
pojmowania obrazu świata oraz nieprzekładalne na inne języki250. Dzieje się 
tak dlatego, że ich treść w większym stopniu niż znaczenie pozostałych słów 
jest kształtowana przez historię i podlega modyfi kacji wskutek dyskusji grup 
kulturotwórczych nad ich semantyką. Zbiór wyobrażeń na temat rzeczywistości 
zakodowany w treści poszczególnych słów i zwrotów danego języka zostaje 
przyswojony przez jego nosicieli w sposób nieświadomy. Ludzie posługujący 
się tym samym językiem funkcjonują w ramach jednej semiosfery, podzielając 
podstawowe wyobrażenia na temat ważnych wartości, relacji międzyludzkich, 

246  С. Ожегов, Н. Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва 1992, hasło: язык; http://
ozhegov.info/slovar/ (dostęp: 18.12.2012).

247  Ali Akbar Dehchoda, Loqhatname-je Dehchoda (Słownik Dehchody), hasło: zaban; http://
www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-d2b5ac02bffb44d190f53238a2a54015-fa.html (dostęp: 
18.12.2012).

248  В. Топоров, Модель мира [w:] Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 томах, Москва 1988, t. 2, 
s. 161. Kategorię socjokulturowego modelu rzeczywistości stosował również Łotman, por. Ю. Лот-
ман, Феномен культуры [w:] Избранные статьи в 3 томах, Таллин 1992, t. 1, s. 42.

249  Por. A. Зализняк (red.), Ключевые идеи русской языковой картины мира, Москва 2005, s. 10.
250  Ang. language-specifi c words. Por. A. Wierzbicka, Semantics, Culture and Cognition, Oxford University 

Press 1992.
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sposobu reagowania werbalnego i emocjonalnego. Anna Zalizniak podkreśla, 
że nosiciel języka w sposób nieunikniony podziela poglądy innych nosicieli tego 
samego języka. Dzieje się tak dlatego, że 

...wyobrażenia, tworzące obraz świata wchodzą w znaczenie słów w postaci niejawnej; czło-
wiek przyjmuje je intuicyjnie, nie zastanawiając się i często nawet nie będąc tego świado-
mym. Posługując się słowami, które zawierają niejawne treści, człowiek, nie zauważając tego 
przyjmuje też zakodowany w nich pogląd na świat. Natomiast te znaczeniowe komponenty, 
które wchodzą w znaczenie słów i zwrotów w formie bezpośrednich twierdzeń, mogą stać się 
przedmiotem sporu między różnymi nosicielami języka, a tym samym nie wchodzą w ogólny 
zasób wyobrażeń, który tworzy językowy obraz świata251. 

Posługiwanie się językiem zakłada pewną konceptualizację świata, a ze 
względu na fakt, że proces ten jest nieuświadamiany, nosiciel języka ma ten-
dencję do daleko idącej generalizacji i zakłada, że posiadany przez niego obraz 
jest charakterystyczny dla wszystkich ludzi, bez względu na ich przynależność 
kulturową. Dopiero zestawienie odmiennych obrazów świata pozwala na od-
słonięcie różnic. W wielu przypadkach stanowi też punkt wyjścia dla uświa-
domienia sobie specyfi ki posiadanego obrazu świata wraz z jego bogactwem 
znaczeniowym, a także możliwościami i ograniczeniami w komunikowaniu się 
z nosicielem języka odmiennego. Człowiek wychowany w danej kulturze dyspo-
nuje charakterystycznym dla niej zbiorem wyobrażeń o rzeczywistości ukrytym 
w znaczeniu różnych słów i dzieli go z innymi nosicielami tego samego języka. 
Procesy konstruowania i posługiwania się językowym obrazem rzeczywistości 
zaliczamy do nieświadomych z tego względu, że treści słów często są ukryte 
za symbolami i znakami. Dopiero zetknięcie się z innymi językiem skłania do 
refl eksji nad tym, „co tak naprawdę chcemy powiedzieć”, czyli do poszukiwa-
nia ukrytych treści słów. Należy zauważyć, że w każdej kulturze istnieją grupy 
posługujące się językiem w pełni świadomie. Tworzą one tzw. wtórne systemy 
modelujące, ujmując język naturalny w teksty. Zdają sobie sprawę z poznawczej 
funkcji języka i używają go w sposób przemyślany tak, by modyfi kować zastany 
obraz rzeczywistości. W świetle stwierdzenia, że zasób słów tworzy językowy 
obraz świata, można zakładać, iż język stanowi symboliczny przewodnik po 
kulturze252. Podkreślmy jeszcze raz istotny dla naszych rozważań fakt: języki 
odzwierciedlają nie tyle materialną rzeczywistości, ile sposób myślenia o niej; 
odzwierciedlają go, a jednocześnie kształtują253.

251  А. Зализняк, И. Левонтина, А. Шмелев, Ключевые идеи языковой картины мира, „Отечес-
твенные записки” 2002, № 3; http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_03_22.html (dostęp: 
14.12.2012).

252  Edward Sapir wskazał na język jako symboliczny przewodnik po kulturze (a symbolic guide to 
culture); por. E. Sapir, Selected Writings in Language, Culture and Personality, University of  California Press 
1949, s. 162.

253  Szerzej na ten temat zob. J. Austin, How to do things with words, Harward University Press 1962.
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Kluczowym wskaźnikiem specyfi ki kultury są nie tylko charakterystyczne 
dla niej słowa, lecz także częstotliwość ich użycia w konkretnej epoce i okolicz-
nościach254. Pośrednio wskazują one na fundamentalne wartości kultury. Anna 
Wierzbicka zauważyła, że głównym problemem w badaniach nad wzajemną 
relacją języka i kultury nie jest metoda identyfi kowania słów-kluczy, lecz wyka-
zanie, w jaki sposób odsłaniają one istotne dla kultury treści i związane z nimi 
wartości. Pod względem wysnutych wniosków badaczka zbliżyła się do stwier-
dzenia rosyjskiego językoznawcy Wiktora Winogradowa, który nazwał specy-
fi czne słowa „bojowymi zawołaniami” epoki; Wierzbicka pisze: 

...niektóre słowa mogą być badane jako centralne punkty, wokół których skupiają się całe kul-
turowe domeny. Badając owe centralne punkty, możemy być w stanie wykazać ogólną zasadę 
porządkującą, która nadaje strukturę i spójność kulturowej domenie jako całości255. 

Na podobnym stanowisku stoi irański uczony, który badał język okresu re-
wolucji konstytucyjnej w Iranie i zauważył, że najważniejsze problemy epoki 
znalazły odbicie w częstotliwości użycia słów takich, jak konstytucja, postęp, naród, 
ojczyzna256.

W perspektywie fi lozofi cznej pojmowanie istoty języka, jego pochodzenia, 
znaczenia i funkcji podlegało nieustannej ewolucji. Już ze sporów, które toczyły 
się między greckimi fi lozofami, wyłaniał się zasadniczy dualizm pojmowania 
roli słowa: dla Heraklita i jego zwolenników logos było uniwersalną zasadą me-
tafi zyczną, początkiem i pierwszą zasadą kosmicznego i moralnego porządku 
rzeczy, natomiast dla sofi stów nie posiadało ono tych właściwości, w ich teorii 
języka główną rolę odgrywa antropologia, a nie metafi zyka257. W ujęciu semio-
tycznym fi lozofi i języka nie poświęca się wiele uwagi, kładąc nacisk na jego 
pragmatyczne zastosowanie. Według defi nicji słownikowej język jest „syste-
mem znaków i narzędziem, za pomocą którego ludzie się komunikują, wymie-
niają myślami, rejestrują i przechowują rezultaty swojego myślenia”258. W ujęciu 
kulturologicznym język jest „wypracowanym w danej kulturze systemem norm, 
zgodnie z którymi dokonywana jest interpretacja niektórych, specjalnie w tym 
celu tworzonych nośników informacji”259. Warto jednak zaznaczyć, że człowiek 
posługuje się językiem nie tylko po to, by funkcjonować w przestrzeni spo-

254  W niniejszej rozprawie pomijamy metodę liczenia słów ze względu na różnorodność językową 
badanego materiału, a także ze względu na fakt, że niektórzy autorzy zmuszeni byli publikować w in-
nym języku niż rodzimy, jeśli pragnęli, by ich dzieła ujrzały światło dzienne, np. Fath Ali Achundzade. 
Szerzej na temat metody Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD) zob. Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscypli-
narne podejście do komunikacji społecznej, A. Duszak, N. Fairclough (red.), Kraków 2008.

255  A. Wierzbicka, Understanding Cultures Through Their Key Words, New York–Oxford 1997, s. 16–17.
256  Por. N. Salehi, Andisze-je tadżaddod..., s. 16.
257  Por. E. Cassirer, Esej o człowieku..., s. 197.
258  С. Махлина, Словарь по семиотике..., s. 679.
259  Tamże.
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łecznej, lecz także wykorzystuje dar mowy, by wkraczać w sferę metafi zyki. 
Człowiek jest bytem dynamicznym i wielowymiarowym, dlatego też język kul-
tury spełnia funkcje jednoczące różne aspekty ludzkiego życia oraz włączające 
pojedynczego człowieka w przestrzeń społeczną. Pozostając samotnymi wobec 
pytań egzystencjalnych o sens istnienia oraz wobec śmierci, nieustannie dążymy 
do tego, by zintegrować nasze poszukiwania, pytania i odpowiedzi ze sferą kul-
tury, tworząc tekst. W takiej perspektywie „język to jądro systemu kultury. Właś-
nie poprzez język człowiek przyswaja wyobrażenia, sądy, wartości – wszystko 
to, co określa jego obraz świata. W ten sposób język kultury to narzędzie jej 
przechowania oraz przekazywania z pokolenia na pokolenie”260. W namyśle nad 
językiem i jego relacją do rzeczywistości należy podkreślić, że świat materialny 
i rzeczywistość językowa nie pokrywają się całkowicie. Człowiek nieustannie 
próbuje przełożyć rzeczywistość materialną na akty komunikacyjne, przez co 
włącza tę rzeczywistość w sferę kultury.

Zastanawiając się nad komunikacyjną funkcją języka, stajemy wobec prob-
lemu komunikacji wewnątrzkulturowej oraz międzykulturowej261. W perspek-
tywie badanego przez nas problemu reakcji kultur na modernizację mamy do 
czynienia z obydwoma zjawiskami.

Podstawową trudnością w komunikowania się kultur jest duży obszar nie-
przekładalności języków. Edward Sapir podkreślił ten fakt, pisząc: 

Języki znacznie się różnią specyfi ką słownictwa. Różnice, które nam wydają się nieuniknione, 
mogą być zupełnie ignorowane w całkowicie odmiennych typach kultur, które, z kolei, kładą 
nacisk na rozróżnienia dla nas obojętne. Różnice w leksyce wykraczają daleko poza nazwy 
obiektów (...). Mają one zastosowanie do świata umysłu (mental world)262. 

Sytuując zagadnienie komunikowania się kultur w perspektywie łotmanow-
skiej zasady dialogu263 – podstawowego prawa istnienia każdej semiosfery – 
zauważamy, że aby dialog mógł zaistnieć, semiosfery nie tylko muszą wejść 
w kontakt, lecz także powinny podjąć próbę stworzenia wspólnego zbioru po-
jęć. Jednocześnie będzie miało miejsce dążenie do maksymalnego podkreślenia 
różnic, co ma na celu ochronę odrębności, a zarazem stanowi impuls do roz-
woju. W sytuacji dialogu pojawiają się dwa przeciwstawne ruchy: na zewnątrz, 
w celu poznania „innego”, a przez to wzbogacenie siebie, i „do wewnątrz” 
– w celu ochrony własnej odmienności i spójności. W modelach binarnych 

260  Н. Багдасарьян, Культурология, Москва 2011, s. 189.
261  Szerzej zob. С. Тер-Минасова, Язык и межкультурная коммуникация, Москва 2000; http://

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_01.php (dostęp: 18.12.2012). Problem komunikowa-
nia się kultur w ujęciu socjologicznym, które w naszych rozważaniach jest traktowane marginalnie, 
zob. Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania. Antologia tekstów, A. Kapciak, L. Korporowicz, 
A. Tyszka (red.), Warszawa 1996.

262  E. Sapir, Selected writings..., s. 27.
263  J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 33.
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powszechną praktyką nie będzie „dążenie do ułatwienia rozumienia”, lecz 
pragnienie maksymalnej ochrony spójności własnego systemu. Nacisk zostanie 
położony na dopasowanie obcych znaków lub powstrzymanie przenikania „in-
nego” do własnego systemu. Ruch „na zewnątrz” jest słaby i występuje o tyle, 
o ile jest konieczny dla ochrony własnych granic.

Problem specyfi ki języka kultury, mechanizmów dialogu i „przekładu” kul-
tur nabiera szczególnego znaczenia, gdy w grę wchodzi transformacja treści 
kluczowych pojęć językowego obrazu świata. W sporach intelektualnych każdej 
epoki właśnie uzgodnienie sensów było gwarantem pomyślnego przejścia do 
następnego etapu rozwojowego kultury. W przypadku Iranu i Rosji upragnio-
ny sukces był zjawiskiem na tyle rzadkim, iż każda kolejna epoka dziedziczyła 
po poprzedniej wiele defi nicji jednego słowa, dodając do nich własne. Kon-
sekwencją była postępująca dezintegracja obrazu świata. Nazywanie wyłania 
pewien fakt z niebytu, jakim dla kultury jest sfera nie-kultury, tzn. przyroda, 
fi zjologia, inna kultura itp., i włącza go do własnej struktury. Proces rodzenia 
się informacji w kulturze ma charakter gradacji: w komunikacji z innym syste-
mem czy też nie-kulturą pierwotnie mamy do czynienia „z tym, co nie istnie-
je” – faktem, który nie został zapisany w pamięci kultury. Następnie ów fakt 
zostaje zauważony jako coś niestandardowego: choroba, patologia, heroizm itp. 
W kolejnym, trzecim stadium informacja zostaje włączona do kultury jako coś 
standardowego; może też zostać zepchnięta do „podziemia”264 lub wyłączona 
z kultury poprzez wyeliminowanie jej nosicieli – najjaskrawszym przykładem 
takiej eliminacji jest emigracja. Gdy człowiek wkracza w inną kulturę ze spe-
cyfi cznym dla niej językiem, staje wobec konieczności uzgodnienia znaczeń 
i określenia wspólnego zbioru nie tyle pojęć, ile kryjących się za nimi treści. Jest 
to odwieczny, bardzo trudny problem emigrantów, którzy pragną przekazać 
własne doświadczenie kulturowe reprezentantom innej kultury. Ze względu na 
charakter naszych niniejszych badań zagadnieniu adaptacji jednostki w obcej 
kulturze nie poświęcimy uwagi265. Natomiast przedmiotem naszej pogłębionej 
refl eksji będzie sytuacja, gdy jednostka, która przyswoiła sobie w dużym stop-
niu język obcej kultury wraz z charakterystycznym dla niej obrazem świata, pró-
buje wpasować go w rodzimą kulturę. Mamy wówczas do czynienia z procesem 
przekładu kultur. W podstawowym schemacie przekładu, nakreślonym przez 
Katarzynę Rosner266, pierwszym etapem jest przekład dosłowny jako rezultat 
dążenia do maksymalnego zbliżenia kodów języka przekładanego i przyjmu-

264  Problem podziemia jako zjawiska kulturowego i rezerwuaru „niechcianych” wartości zob. 
M. Abassy, Podziemie jako fenomen kulturowy. Notatki z podziemia Fiodora Dostojewskiego, „Przegląd Rusycy-
styczny” 2008, nr 3 (123), s. 37–50.

265  Szerzej zob. E. Hoffman, Zagubione w przekładzie: życie w nowym języku, przeł. M. Ronikier, Lon-
dyn 1995.

266  Por. K. Rosner, Semiotyka strukturalna..., s. 245–246.
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jącego. Odbiorca otrzymuje nowy tekst w znanym wcześniej języku (np. an-
gielskie nation [naród, nacja] zostaje przetłumaczone jako perskie mellat [lud, 
naród] i rosyjskie narod [lud, naród]). W tym kształcie tekst jest przekazywany 
„dosłownie”, nie dokonuje się natomiast przekładu treści pojęć. W rezultacie 
obcy kulturowo tekst odczytuje się za pomocą rodzimego klucza interpretacyj-
nego i wpasowuje się go w istniejący językowy obraz świata, co musi prowadzić do 
wypaczenia jego pierwotnego znaczenia.

A zatem w sytuacji przyjmowania elementów z obcego języka należy liczyć 
się ze zjawiskiem nieprzekładalności czy też ograniczonej przekładalności267. 
W wielu przypadkach w danym języku nie istnieje pełnia możliwości odzwier-
ciedlania zjawisk ze sfery rzeczywistości pozajęzykowej268. Jeżeli mamy do czy-
nienia z ograniczoną przekładalnością, oznacza to, że zjawisko spoza systemu 
nie ma swojej reprezentacji w języku danego systemu; nie istnieją narzędzia 
(struktura pojęciowa i jej reprezentacja w świadomości nosicieli danego języka) 
do wyrażenia tej „obcej” rzeczywistości. Jeśli w semiosferze mamy do czynienia 
z kilkoma językami, pojawia się dążenie do stworzenia jednego uniwersalnego 
języka, który stanowiłby wspólny zbiór fundamentalnych struktur pojęciowych 
innych języków. Owo dążenie rzadko jest uwieńczone powodzeniem, dlatego 
że struktury pojęciowe są zarazem strukturami poznawczymi i porządkującymi. 
Jeśli subsemiosfery są koherentne, wówczas ustalenie wspólnej wizji rzeczy-
wistości, uznawanej za prawdę o niej, nie stanowi większego problemu, a jed-
nocześnie powoduje, że system jest statyczny; w przeciwnym wypadku, gdy 
wartości różnych grup kulturotwórczych są rozłączne, dochodzi do walki o do-
minację w sferze informacji, zmagania się dwóch lub kilku języków. W pierw-
szym przypadku system wcześniej czy później przestanie się rozwijać, nie otrzy-
mując bodźca z zewnątrz, w drugim – wskutek nieustannego podwajania się 
przeciwieństw ma miejsce przeciążenie systemu informacją i jego eksplozja.

Wspomnieliśmy wyżej, że system z pewnym językiem może zyskać sa-
moświadomość, gdy pojawia się system z odmiennym językiem. Dziewiętna-
stowieczny rosyjski dylemat „Rosja – Zachód” może być postrzegany jako 
problem zderzenia dwóch odmiennych języków, sposobów wyrażania treści, 
składających się na wyobrażenie o świecie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
mamy tu do czynienia jednocześnie z przypadkiem komunikacji międzykultu-
rowej i wewnątrzkulturowej: liczne podróże Rosjan na Zachód stwarzały im 
możliwość komunikowania się z inną kulturą i poznawania jej języka – obrazu 

267  Por. J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 29.
268  Charakter zależności między językiem a rzeczywistością trafnie oddaje obserwacja M. Epsteina: 

„Rzeczywistość jest głodna języka, a język jest głodny rzeczywistości, i tym samym między nimi utrzy-
muje się erotyczne napięcie, wzajemność pragnienia, któremu pisane jest pozostanie niezaspokojonym. 
Nadmiar języka to miernik jego potencjału: rozsiewa on miliardy nasion, po to tylko by spośród nich 
wzeszły i zachowały się w słowniku tylko niektóre. Słownik – to jakby księga owocnych związków 
między językiem i rzeczywistością”. Cyt. za: С. Махлина, Словарь по семиотике..., s. 679.
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rzeczywistości, natomiast powrót do ojczyzny i dyskusja z ideowymi przeciw-
nikami była próbą przekazania oponentom nowych (czerpanych od „obcego”) 
treści znanych słów (wolność, prawo, naród). Języki mogą na siebie „zacho-
dzić”, tzn. odzwierciedlają to samo zjawisko na dwa różne sposoby; mogą też 
odzwierciedlać różne zjawiska w tej samej przestrzeni: toczący się w Rosji w la-
tach czterdziestych XIX wieku spór między słowianofi lami a okcydentalista-
mi był próbą zrozumienia i zaadaptowania na rodzimy grunt obcego „języka”, 
rozumianego jako „Zachód”; podobny proces miał miejsce wśród irańskiej 
elity intelektualnej za panowania Mohammada Rezy Pahlawiego. Wymienione 
okresy dla każdej z kultur były czasem najintensywniejszego poszukiwania toż-
samości, dlatego że napływ obcych elementów był znaczny i wymuszał reak-
cję pod groźbą utraty spójności semiosfery. W przypadku Iranu dodatkowym 
obciążającym czynnikiem był inny ruch – w kierunku przedislamskiej historii 
Iranu, co wymagało od elity podjęcia próby asymilacji „zachodniego” z „przed-
islamskim”.

Słowa wolność i naród należą do pojęć najczęściej i najbardziej zaciekle dysku-
towanych wskutek zapoczątkowania procesów transformacji kultury i namysłu 
nad istotą postępu i modernizacji. Obejmują one aspekt indywidualny i naro-
dowy, włączając jednostkę w przestrzeń istnienia i funkcjonowania organizmu 
nie tyle państwowego, ile narodowego269. Słowa wolność i naród nie tylko zaliczają 
się do pojęć nieprzekładalnych, lecz wywołują też silne emocje. Czyni je to 
szczególnie podatnymi na zafałszowanie w procesie przekładu. Jak zauważyła 
Wierzbicka, 

W fi lozofi cznej literaturze na temat wolności, autorzy zwykle wyrażają własne poglądy na wolność 
(lub próbują objaśnić poglądy innych fi lozofów lub pisarzy). Ale pewien „pogląd” jest też 
zakodowany w samym znaczeniu słowa takiego jak wolność. Ów pogląd zawarty w znaczeniu 
słowa jawi się jako ważny fakt społeczny. Odzwierciedla on dominujące w społeczeństwie 
przekonanie i, do pewnego stopnia, je utrwala. Dlatego jest ważne, aby w pismach na tema-
ty takie jak wolność wszyscy autorzy potrafi li oddzielić własną opinię od poglądu zawartego 
w specyfi cznych dla języka jednostkach leksykalnych, takich jak freedom (angielskie), libertas 
(łacińskie) i svoboda (rosyjskie); nie powinni pozwolić, by ich rodzimy język barwił percepcję 
pojęć fi lozofi cznych, będących przedmiotem dyskusji (...)270. 

Uwagi badaczki znajdują zastosowanie również w przypadku dociekań istoty 
perskich odpowiedników słowa wolność: azadi, horrijat271. Właściwe odkodowanie 
znaczenia słów-kluczy przez użytkowników języka, którzy próbują przenieść na 

269  Klasyczna defi nicja narodu została stworzona przez J. Herdera; zob. J. Herder, Myśli o fi lozofi i 
dziejów... Por. także o roli języka w kształtowaniu się tożsamości narodowej: J.G. Herder, Rozprawa 
o pochodzeniu języka, przeł. B. Płaczkowska [w:] J.G. Herder, Wybór pism, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk–Łódź 1987, s. 59–175.

270  A. Wierzbicka, Understanding cultures..., s. 126.
271  Por. Ali Akbar Dehchoda, Loghatname-je Dehchoda (Słownik Dehchody).
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rodzimy grunt treści obcego językowego obrazu świata, ma zasadnicze znacze-
nie dla zachowania spójności semiosfery.

Ze względu na przyjętą przez nas perspektywę badania transformacji kultur 
rosyjskiej i irańskiej w rezultacie ich zderzenia się z modernizacją i postępem namysł 
nad treścią pojęcia svoboda/vola i azadi/horrijat również wymaga odwołania się 
do semantyki łacińskiego słowa libertas. Według Chaima Wirszubskiego łaciń-
skie słowo libertas w czasach, gdy niewolnictwo w Rzymie było rzeczą naturalną, 
oznaczało po prostu człowieka wolnego272, który sam kierował swoim losem. 
Nie oznaczało ono wolności absolutnej, uwzględniając ograniczenie człowie-
ka prawami natury czy też prawami politycznymi, których był współtwórcą. 
W tym sensie wolność w znaczeniu liberalnym273 (svoboda/azadi = liber) została 
przeciwstawiona wolności absolutnej274 (wolja). W kulturze rosyjskiej i irańskiej 
to przeciwstawienie nie jest tak oczywiste, gdyż pozytywną konotację często 
uzyskiwały słowa oznaczające wolność w sensie braku jakichkolwiek ograniczeń, 
włącznie z zanegowaniem praw natury poprzez rezygnację z życia. Na prze-
ciwstawnym biegunie została usytuowana wolność jako bezkrytyczne podpo-
rządkowanie się prawom Bożym, wyrażone w rosyjskim słowie rab bożyj (dosł.  
robotnik Boży) oraz arabskim ensza’allah (jak Bóg da, jeśli Bóg pozwoli). Sta-
nowią one znaczeniowe centra dla wielu innych pojęć; na przykład rosyjskiego 
smirenije (смирение – pokora) oraz arabskiego eslam (poddanie się woli Boga). 
Włodzimierz Dal, defi niując słowo svoboda, pisze: 

Wolność – (...) własna wola (своя воля), przestrzeń (простор), możliwość postępowania po swo-
jemu, brak ograniczenia, niewoli (неволи), niewolnictwa (рабства), podporządkowania cudzej 
woli. Wolność jest pojęciem względnym; może odnosić się do jakiejś konkretnej, ograniczonej 
przestrzeni, związanej z daną sytuacją, albo do różnych stopni przestrzeni, albo, wreszcie, do 
pełnej, niczym nieskrępowanej samowoli (к полному, необузданному произволу или самовольству). 
Wolność druku, brak cenzury, ale odpowiedzialność przed sądem. Wolność myśli, przeko-
nań. Wolność słowa, pozwolenie na wyrażanie swoich myśli. Wolność chłopów jest sprzeczna 
z niewolnictwem i pańszczyzną275. 

Jak przekonamy się w trakcie dalszych rozważań, w tradycyjnym rosyjskim 
językowym obrazie świata wolność jest kojarzona z brakiem przymusu, ucisku. 
Na ten fakt zwróciła też uwagę Wierzbicka, p orównując pojęcie svoboda z freedom: 

Inaczej niż w przypadku libertas czy freedom, svoboda sugeruje dobre samopoczucie spowodo-
wane przez dostrzegany brak jakiejkolwiek presji, nacisku czy ucisku, ograniczających więzi. 

272  Ch. Wirszubski, Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate, 
Cambridge 1950, s. 1.

273  I. Berlin mówi w tym sensie o „pozytywnej wolności”; por. I. Berlin, Cztery eseje o wolności, 
H. Hardy (red.), Warszawa 1994, s. 131.

274  „negatywna wolność”. Por. I. Berlin, Cztery eseje o wolności, s. 131.
275  В. Даль, Толковый словарь русского языка, hasło: свободa; http://vidahl.agava.ru/P204.

HTM#36938 (dostęp: 11.12.2012).
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Warto w tym kontekście zauważyć, że często zwrot: swobodnie oddychać (дышать свободно) (...) 
w języku rosyjskim sugeruje obraz jakiegoś „gorsetu”, który został rozluźniony, tak że klatka 
piersiowa może w pełni się rozszerzyć (...)276. 

Treści zawarte w rosyjskim słowie wolność (swoboda) wykraczają poza łaciń-
skie znaczenie libertas, które oznacza po prostu brak pana; jak zauważyliśmy, 
mają charakter bardziej totalny i zbliżają je do semantyki słowa wola (wolność). 
Przywołajmy ponownie defi nicję Dala: 

Wola – dana człowiekowi dowolność działania, wolność, dowolność postępowania, brak nie-
woli, przymusu (...). Człowiek ma wolę, a zwierzę – instynkt. Władza lub siła, potęga moralna, 
prawo siła. Wasza wola – nasza dola. Daj mu wolę, a wszystko wywróci. Daj rozumowi (mu) wolę, to 
weźmie dwie. Pragnienie, dążenie, chcenie, żądza, pożądanie, moralna część ludzkiego ducha 
przeciwna do umysłowej, rozumu. Rozum sięga, lecz wola nie bierze. Rozum to ilościowa właś-
ciwość duszy, wola – jakościowa. (...) Rozum odpowiada na prawdę i kłamstwo, wola – na 
dobro i zło277. 

W rosyjskim pojęciu wolności, w jego ujęciu tradycyjnym, obok braku pana 
jako warunku bycia wolnym, mieszczą się też treści nieobecne w semantyce 
anglosaskich pojęć freedom, liberty. Skojarzenie wolności (woli) z moralnością 
i zdolnością rozróżniania dobra i zła z jednej strony, a z tendencją do niepo-
hamowanych działań z drugiej warunkuje nieprzekładalność słów svoboda, wolja 
na inne języki oraz brak w rosyjskim językowym obrazie świata matrycy dla 
przyjęcia treści słów freedom, liberty. Georgij Fiedotow wskazał na jeszcze jeden 
aspekt pojęcia wola, jakim jest brak świadomości wolności drugiego człowieka: 

Osobista wolność (свобода) wymaga zawsze szacunku dla wolności (свобода) innych ludzi; 
wola (воля) jest dla siebie. Nie jest przeciwna tyranii, bo tyran również jest obdarzony wolnoś-
cią (воля). Rozbójnik jest ideałem moskiewskiej wolności, tak jak Iwan Groźny jest ideałem 
cara. Jako że wola podobnie jak anarchia jest niemożliwa w cywilizowanym społeczeństwie, ro-
syjski ideał wolności (воля) znajduje swój wyraz w kulcie pustyni, dzikiej przyrody, tułaczego, 
cygańskiego życia, wina, dzikiego rozpasania (разгул), namiętnego zapomnienia o wszystkim 
innym (самозабвение страстей), rozbójnictwa, buntów i tyranii278. 

Niestety, na gruncie kultury irańskiej problem językowego obrazu świata nie 
został zbadany tak wnikliwie279. Spodziewamy się jednak, że analiza treści pism 
z zakresu irańskiej myśli społeczno-politycznej pozwoli nam na ustalenie treści 
pojęć azadi, horrijat. Dodajmy jeszcze, że zarówno w Iranie, jak i w Rosji pojęcie 

276  A. Wierzbicka, Understanding cultures..., s. 141.
277  В. Даль, Толковый словарь русского языка, hasło: воля; http://vidahl.agava.ru/P023.HTM#3578 

(dostęp: 11.12.2012).
278  Г. Федотов, Россия и свобода. Сборник статьей, New York 1981, s. 183.
279  Istnieją prace z dziedziny socjolingwistyki i psycholingwistyki, jednak żadna z nich nie zawiera 

dogłębnej analizy semantyki słów azadi czy horrijat. Więcej na temat niektórych aspektów zależności 
między językiem a relacjami społecznymi zob. W. Beeman, Language, Status and Power in Iran, Indiana 
University Press 1986.
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wolności jednostki, które na gruncie kulturowym Europy Zachodniej wyrastało 
z idei indywidualizmu, było kwestią słabo zapoznaną, w dużej mierze niezrozu-
miałą ze względu na silne więzi wspólnotowe. W momencie rozpoczęcia proce-
sów modernizacyjnych w obydwu kulturach istniały grupy, które używały słowa 
wolność, wkładając w nie różne treści. Brak, wśród wielu irańskich i rosyjskich 
myślicieli-reformatorów, świadomości rozbieżności językowych obrazów świa-
ta i wynikających z tego faktu problemów z przekładem kultur prowadził do 
zafałszowania treści pojęć fundamentalnych dla każdej z kultur. Utrata spójno-
ści językowego obrazu świata przekładała się na kryzys kultury i potęgowanie 
się nastrojów rewolucyjnych w społeczeństwie.

Zapoczątkowany przez zderzenie z Zachodem etap mnożenia znaczeń po-
jęcia wolność oraz innych, związanych z nim pojęć włączonych w proces trans-
formacji na zasadzie reakcji łańcuchowej, doprowadził do przeciążenia infor-
macyjnego semiosfery i jej wybuchu.

W świetle faktu, że rewolucja październikowa w Rosji oraz rewolucja islam-
ska w Iranie przyniosły likwidację różnorodności grup kulturotwórczych na 
rzecz zwycięstwa jednej z nich, należy rozważyć powstanie nowego językowego 
obrazu świata opartego na fundamencie stworzonego w tym celu języka.

Gwałtowne zmiany w obszarze języka jako rezultat równie burzliwych prze-
mian w sferze życia społeczno-politycznego były przedmiotem zainteresowania 
wielu badaczy i naocznych świadków transformacji języka w narzędzie kultury 
totalitarnej280. Zanim przystąpimy do omawiania praktyk komunikacyjnych w re-
żymach totalitarnych, warto poświęcić nieco uwagi defi nicjom samego zjawiska 
totalitaryzmu. Ów fenomen cywilizacyjny zrodzony w XX wieku doczekał się 
wielu defi nicji i refl eksji naukowej, między innymi w ujęciu Hannah Arendt, 
Leonarda Schapiro czy Leszka Kołakowskiego. Większość badaczy wskazuje 
na „dążenie do opanowania wszystkich dziedzin życia publicznego i ludzkie-
go, a w swej dojrzałej postaci władzę zorganizowanej grupy, legitymizującej się 
posiadaniem »prawdy«, wyzwoleniem ludzkości, rasy, itd., oraz biernym przy-
zwoleniem tłumu”281. Józef  Tischner określił komunizm, istniejący w ramach 
ZSRR, mianem „władzy głodnej ludzi”282. Jego obserwację potwierdzał histo-
ryk Józef  Smaga: „przyjaźń, miłość, wiara w Boga – to wszystko musiało być 
pod kontrolą (państwa). Co czytać, co mówić, co myśleć, do kogo się modlić, 
gdzie podróżować, a nawet z kim się żenić – te problemy przestały być sferą 
prywatną”283. Chociaż zastosowanie pojęcia „totalitarny” do Iranu czasów Cho-
meiniego może wydawać się dyskusyjne, podejmiemy ryzyko określenia takim 

280  А. Селящев, Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком (1917–1926), Москва 
2003.

281  R. Bäcker, Totalitaryzm: geneza, istota, upadek, Toruń 1992, s. 12.
282  J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1992, s. 46.
283  J. Smaga, Narodziny i upadek imperium ZSRR 1917–1991, Kraków 1996, s. 125.
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właśnie mianem język Islamskiej Republiki Iranu, kierując się stwierdzeniem Ja-
kuba Sadowskiego, że „język o cechach totalitarnych nie musi istnieć wyłącznie 
w totalitarnych strukturach państwowych. Ponadto, wyznaczniki języka kultury 
totalitarnej nie będą się pokrywać z wyznacznikami takich struktur”284. Język 
o cechach totalitarnych posiada status podstawowego narzędzia komunikacji, 
chociaż istnieją też osoby niezdolne do dekodowania komunikatów w tym języ-
ku i nieposługujące się nim. Stanowi on metajęzyk dla opisu zjawisk z dziedziny 
życia społeczno-politycznego i jakkolwiek rości sobie pretensje do posiadania 
nadrzędnej roli w kształtowaniu codziennego życia jednostki, w społeczeń-
stwach niezmodernizowanych, bez rozpowszechnionych środków masowego 
przekazu, będzie on funkcjonował głównie na poziomie struktur politycznych. 
Najważniejszą jego funkcją jest modelowanie rzeczywistości w możliwie sze-
rokim zakresie, w konsekwencji rodzi się prostota komunikatu i emocjonalne 
nacechowanie konkretnych, wybranych słów. Według Sadowskiego 

Cechami języka totalitarnego będą bowiem nie tylko egalitaryzm i przejrzystość, ale i swoista 
misyjność o bardzo wysokiej skuteczności. Skuteczność ta będzie się przejawiać w zmuszaniu 
odbiorcy do odwzorowania totalitarnych struktur komunikacyjnych w swoim własnym apa-
racie pojęciowym285.

Pierwszy etap tworzenia totalnego modelu kultury charakteryzuje się po-
wstaniem wielu dokumentów, które mają na celu wytyczenie przyszłego, obo-
wiązującego kursu dla twórców oraz wyeliminowanie wszelkiej niezależności 
i przejawów niezgodności z powszechnie przyjętą polityką286. Kolejnym kro-
kiem będzie stworzenie organizacji dających przywileje artystom poprawnym 
ideologicznie oraz powołanie do życia instrumentów represji wobec niepokor-
nych.

Język totalitarny kreśli czarno-białą, manichejską wizję świata oraz dostarcza 
odpowiedzi na pytanie o „właściwe” zasady postępowania. Zasadniczą opozy-
cją jest „swój” – „wróg”. Literaturoznawca Michał Głowiński zwrócił uwagę na 
główne cechy narracji totalitarnej: 

Przeciwstawienie my – wy, nasz – wasz może być wypełnione różnymi treściami, może być 
nasycone różnymi konkretami, o istocie sprawy decyduje to, że nam, czyli tym, którzy posiedli 
słuszność, przeciwstawiany jest wyraźnie nazwany przeciwnik (wyraźnie nazwany także wów-
czas, gdy jest tworem fi kcyjnym czy półfi kcyjnym)287. 

W perspektywie semiotycznej rozbicie przestrzeni na „swoją” i „obcą” prze-
kłada się na opozycję „porządek” – „chaos”, a także „święte/słuszne” „grzesz-

284  J. Sadowski, Między Pałacem Rad a Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej, Kraków 2009, s. 47.
285  Tamże.
286  А. Артизов, О. Наумов (red.), Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) 

– ВКП(б) – ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике, 1917–1953 гг., Москва 2002.
287  Cyt. za: J. Sadowski, Między Pałacem Rad..., s. 53.
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ne/szkodliwe”. Interesujący jest fakt, że integracja semiosfery odbywa się po-
przez wykreowanie wroga, który przebywa nie tylko poza granicą systemu, lecz 
również w jego obrębie i nieustannie musi być identyfi kowany i zwalczany. 
Mimo woli nasuwają się tu na myśl słowa poematu Aleksandra Błoka: „Na-
przód w rewolucyjnym pochodzie! Wróg nie śpi, drogę ci zachodzi!”288. 

Dążenie do jednoznaczności sprawia, że język o cechach totalitarnych jest 
pozbawiony humoru wskutek eliminacji dwuznaczności słów. Narzuca jego 
użytkownikowi określony obraz świata, który może być interpretowany dwu-
znacznie jedynie poprzez odbiorców spoza systemu. Jurij Łotman i Borys 
Uspienski porównali go do systemu składającego się wyłącznie z imion włas-
nych, a Sadowski proponuje metaforę języka totalitarnego jako zbioru znaków 
drogowych, które zawierają nakazy, zakazy i ostrzeżenia, lecz nie pozwalają na 
refl eksję i wyrażanie myśli: 

Język kultury totalitarnej to system semiotyczny o bardzo wysokim stopniu zamknięcia, czyli 
system pokrewny np. językowi znaków drogowych. Znak zakazu przekraczania prędkości to 
przecież wzór z jedną zmienną. Niezależnie od tego, jaką wartość wpiszemy w jasne pole, oto-
czone czerwoną obwódką, istota komunikatu się nie zmieni: nie wolno przekraczać wskazanej 
prędkości jazdy289. 

Niemożność stworzenia komunikatu wieloznacznego sprawia, że środkiem 
twórczego wyrazu indywidualnej jednostki staje się poezja będąca poza syste-
mem języka totalitarnego; w poetyckich sformułowaniach jest miejsce na dwu-
znaczność, grę słowną i możliwości różnego odczytania sensów w zależności 
od odbiorców. Język totalitarny nie stwarza takiej szansy: 

Jeżeli wyobrazimy sobie język składający się z imion własnych (język, w którym nazwy po-
spolite pełnią funkcję nazw własnych) i znajdujący się poza nim świat jednostkowych obiek-
tów, to staje się jasne, że w takim uniwersum nie ma miejsca dla synonimów. Mitologiczne 
utożsamienie w żadnym wypadku nie jest synonimią. Synonimia zakłada obecność dla tego 
samego przedmiotu kilku wzajemnie wymienialnych nazw, i co za tym idzie, względną swo-
bodę w ich użyciu. Jednak mitologiczne utożsamienie ma zasadniczo pozatekstowy charakter, 
jego podstawą jest nieoddzielenie nazwy od rzeczy. Poza tym może tu chodzić nie o zmianę 
ekwiwalentnych nazw, lecz o transformację samego przedmiotu. Wszystkie nazwy odnoszą 
się do określonych momentów transformacji i w konsekwencji nie mogą one w jednym i tym 
samym kontekście wzajemnie się zastępować. Dlatego nazwy oznaczające rozmaite postacie 
zmieniającej się rzeczy nie mogą zastępować się wzajemnie, nie są synonimami, zaś bez syno-
nimów poezja jest niemożliwa290. 

288  Oryginał w j. rosyjskim wraz z przekładem na j. polski por. A. Błok, Dwunastu, przeł. S. Pollak, 
Warszawa 1986, s. 17.

289  J. Sadowski, Między Pałacem Rad..., s. 53.
290  B. Uspienski, J. Łotman, Mit – imię – kultura [w:] B. Uspienski, Historia i semiotyka, przeł. B. Żyłko, 

Gdańsk 1998, s. 77–78.
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Językowy obraz świata totalitarnego powstaje na bazie kluczowych słów 
pozostających w opozycji, bez sfery neutralnej. W radzieckim państwie „socja-
lizm”, a w Islamskiej Republice Iranu „islam” to słowa-klucze, słowa-symbole 
stanowiące swoiste centra dla wszystkich innych słów kojarzonych pozytywnie 
w ich kontekście. Na przeciwległym biegunie znajdują się odpowiednio „im-
perializm” i „ateizm”, które, z kolei, są obudowane pojęciami konotowanymi 
negatywnie. Postrzeganie świata w kategoriach dualistycznych rodzi postawę: 
„Kto nie jest z nami, ten jest przeciw nam”. Od użytkownika języka i „miesz-
kańca” danej rzeczywistości totalitarnej wymaga się potwierdzenia przynależ-
ności, opowiedzenia się po „właściwej” stronie poprzez uczestniczenie w sze-
regu rytuałów: pochody i manifestacje, wybory władz itp. Brak takiej deklaracji 
automatycznie sytuuje go w obozie wroga. Claude Lévi-Strauss zwrócił uwagę 
na podobieństwo języka totalitarnego do języka mitu, gdzie każde działanie 
wywołuje określony skutek. Przypomnijmy, że jest to również cecha świato-
poglądu prawosławnego i muzułmańskiego – każdy czyn przybliża do Boga 
i zbawienia lub oddala od nich; nie istnieją czyny moralnie obojętne. Wykorzy-
stanie języka, by w swoisty sposób stwarzać świat i wywoływać określony sku-
tek w świecie doczesnym, nie mieści się, oczywiście, w ramach światopoglądu 
religijnego, który zakłada ufność i poddanie się woli Boga w oczekiwaniu na 
nagrodę po śmierci; to cechy myślenia magicznego291. W ślad za nim idzie rytu-
alizacja życia, również w sferze politycznej. Jak zauważył Głowiński, 

Z wyrazistością najprostszych podziałów dychotomicznych wiąże się bezpośrednio właści-
wość dyskursu totalitarnego: dominują w nim wartościowania jednowymiarowe, kształtowane 
tak, jakby były bezapelacyjne i z góry wykluczały wszelkiego typu inną aksjologię. Dyskurs 
totalitarny narzuca odbiorcy pewien system wartości – i jest to jeden z jego najważniejszych 
wyznaczników292. 

Powtórzmy: skoro postępowanie jest wyraźnie określone w świetle jedynej 
słusznej hierarchii wartości, to każdy akt powinien być potwierdzeniem tego, 
co jawi się jako „dobre”. A zatem rytuały wyborcze w systemach totalitarnych 
służą potwierdzeniu tego, co istnieje, nie zaś tworzeniu nowej rzeczywistości 
społecznej czy politycznej poprzez dokonywanie wyboru między dwiema war-
tościami293.

Analiza języka kultury totalitarnej przy zastosowaniu łotmanowskiej kon-
cepcji podziału sposobów obrazowania na typy semantyczny, syntaktyczny, se-
mantyczno-syntaktyczny i asemantyczno-asyntaktyczny prowadzi do wniosku, 
że jest to język zaliczający się do typu semantycznego – kultura „myśli” obra-
zami; chociaż nie mamy tutaj do czynienia z racjonalizmem, co sugerowałoby 

291  Por. C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 2000, s. 185–208.
292  M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1962, s. 39.
293  Por. J. Sadowski, Między Pałacem Rad..., s. 60.
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użycie czasownika myśleć: „Dla kultury totalitarnej nie jest charakterystyczne 
tłumaczenie zjawisk, wnikanie w ich wewnętrzną dynamikę, lecz ich rozpozna-
wanie, weryfi kacja na podstawie mitologicznego szablonu i nadawanie im nazw, 
czyli – nominacja”294.

Ochronie językowego obrazu świata tworzonego przez grupę, która zdomino-
wała semiosferę i narzędzia wymiany informacji, służy rozbudowany system 
represji: cenzura, więzienia, fi zyczne unicestwienie nosicieli innych obrazów 
świata. Na podstawie licznych świadectw dotyczących funkcjonowania języka 
rzeczywistości ZSRR oraz IRI można zgodzić się z Sadowskim, który twierdzi: 

Zaprzeczenie totalitarnemu opisowi świata jest herezją, a podstawą konstrukcji świata staje 
się dogmat. Prawda dogmatu – jak wiadomo – nie podlega interpretacji, wszystko zaś, co go 
podważa, stanowi herezję. System semiotyczny języka kultury totalitarnej dąży do szczelne-
go samozamknięcia, do pełnej jednoznaczności wszystkich możliwych do skonstruowania 
komunikatów. Funkcję dekodera komunikatu pełni całkowicie spolaryzowany, czarno-biały 
kod mitologiczny, wspólny dla nadawcy i odbiorcy. Jego dwubiegunowość gwarantuje wysoką 
skuteczność – komunikat jest odczytywany niemal mechanicznie i bezbłędnie295. 

Wskutek działania tych mechanizmów semiosfera zbliża się do systemu 
z jednym językiem. Jak zauważył Łotman, jest to sytuacja niepożądana, gdyż 
nie stwarza możliwości dialogu i rozwoju semiosfery; umożliwia jedynie wyda-
wanie rozkazów296.

Brak pamięci o poprzednim okresie życia kultury lub też niewłączenie infor-
macji o nim w struktury poznawcze jakiejś grupy społecznej sprawia, że kod ję-
zykowy używany przez tę właśnie grupę komunikuje wyłącznie teraźniejszość, 
a więc jest prosty i nieobciążony ukrytymi treściami. W tej sytuacji „nadawca 
i odbiorca, całkowicie ze sobą identyczni, będą się dobrze rozumieli, ale nie 
będą mieli sobie nic do powiedzenia. Ideałem informacji okaże się w rzeczy-
wistości przekazywanie komend...”297. To sytuacja modelowa i sztuczna, w nor-
malnym akcie komunikacji mamy do czynienia z, co najmniej, dwoma językami, 
a więc nie ma identyczności nadawcy i odbiorcy. Warto jednak postawić pytanie 
o rodzaj relacji, jaki zachodził między rosyjskimi rewolucjonistami-agitatorami 
a chłopami, którzy przybyli do Petersburga czy Moskwy w poszukiwaniu pra-
cy, lub między muzułmańskimi duchownymi a bezrobotnymi masami irańskich 
miast. Z pewnością nie był to dialog. A zatem, jeśli przedmiotem dociekań 
badawczych uczynimy język w potocznym rozumieniu, to, owszem, mamy do 
czynienia co najmniej z dwoma językami. Można natomiast mówić o identycz-
ności, gdy traktujemy „język” jako obraz świata z określoną strukturą aksjolo-
giczną. W przypadku nadawcy i odbiorcy identyczność zachodzi na poziomie 

294  Tamże, s. 67.
295  J. Sadowski, Między Pałacem Rad..., s. 77.
296  Ю. Лотман, Система с одним языком [w:] Ю. Лотман, Семиосфера. Культура и взрыв..., s. 14.
297  J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 32.
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aksjologii i konstruowanej na jej podstawie prawdy o świecie. W przypadku agi-
tatorów – ulemów czy rosyjskich, irańskich rewolucjonistów mamy w gruncie 
rzeczy do czynienia z wydawaniem komend kierowanych do struktur poznaw-
czych odbiorców, zakorzenionych głęboko w podświadomości: „Precz z ca-
rem!” i „Szach musi odejść” nie różnią się od siebie – to rozkaz do usunięcia 
zła, przeszkody na drodze do sprawiedliwości, w imię dobra. Komendy, ope-
rujące obrazami, są najskuteczniejszymi sposobami wywołania mimezis – naśla-
downictwa.

Fundamentalne znaczenie języka w kulturze wynika z kilku czynników. 
Przede wszystkim problem języka kultury jest pytaniem o jej istotę. Europejska 
kultura przeżyła kryzys w wieku XVII–XVIII, gdy religijny światopogląd ustą-
pił racjonalistycznemu, a następnie załamanie się idei postępu doprowadziło 
do duchowej pustki i niemożności znalezienia odpowiedzi na pytanie o sens 
życia i jego ostateczny cel. Rosyjska kultura weszła w fazę postępującego kry-
zysu w wieku XIX, natomiast w Iranie dezintegracja językowego obrazu świata, 
zwłaszcza wśród elity intelektualnej, najsilniej dała o sobie znać w wieku XX, za 
panowania Pahlawich. Śledzenie kryzysów rodzi konstatację, iż funkcja porząd-
kująca i poznawcza języka nie wyczerpują zadań języka w kulturze; musi istnieć 
jeszcze jedna, odpowiadająca na pytanie człowieka o znaczenie jego życia i sens 
podejmowanych działań, a zatem – wykraczająca poza rzeczywistość material-
ną i biologiczny byt jednostki, wkraczająca w sferę wartości uniwersalnych.

W kolejnych częściach niniejszej rozprawy, kontynuując rozważania na te-
mat islamu, prawosławia, nurtów społeczno-politycznych, w niewielkim stop-
niu będziemy się odwoływać do tych zagadnień jako zbioru doktryn; potrak-
tujemy je raczej jako symboliczne struktury znaczeniowe, odzwierciedlające 
wyobrażenia na temat rzeczywistości. Modlitwa, ta’zije, dysputy w madrasach 
to niektóre z kulturowych przejawów szyizmu, składające się ze struktur sym-
bolicznych, które, z kolei, tworzą językowy obraz rzeczywistości, wyrastającej 
ze światopoglądu religijnego szyickiego islamu. W tej perspektywie islam nie 
jest postrzegany jako zbiór doktryn, lecz jako język służący porozumiewaniu 
się, tworzeniu wspólnej płaszczyzny komunikacji, przekonywaniu rozmówcy 
do własnych racji oraz strukturyzowaniu świata emocji i odczuć; nazywanie zja-
wisk pozwala oswajać rzeczywistość. Tak rozumiany język może być używany 
na różne sposoby, w zależności od sytuacji. W Iranie istnieją co najmniej cztery 
style wykorzystania szyizmu jako języka: 

...popularna religia wsi i bazarów; religia wykładana w madrasach lub koledżach, gdzie szkoli 
się religijnych przywódców; mistyczna kontrkultura sufi zmu i prywatna, sprowadzona do roli 
etyki, religia wyższych klas. Można byłoby dodać piąty styl, który jest kombinacją drugie-
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go i czwartego, a który, jak przekonywał Ali Szariati i jego następcy, jest ideologią rewolucji 
1977–1979298.

Podobne obserwacje można poczynić, odwołując się do prawosławnej litur-
gii i cerkiewnej obrzędowości. Nacisk na doświadczanie obecności Boga w cer-
kwi rodzi potrzebę pojmowania i odczytywania symboli, języka pozaracjonalne-
go, który stanowi swoiste „drzwi” do innego świata. 

Język symboli i uczuć odróżnia się od języka sądów i myśli tym, że ten 
pierwszy w wielu przypadkach jest „bramą” do świata niematerialnego, Bożej 
rzeczywistości, podczas gdy ten drugi pozwala porządkować wiedzę o świecie 
doczesnym i komunikować się z innymi ludźmi. W języku symboli funkcja ko-
munikacyjna ustępuje miejsca funkcji autotranscendencji, dźwignięcia się czło-
wieka na wyższy poziom, przybliżenie się do Boga. A zatem już na wstępie 
rozważań widzimy, że przyjdzie nam się mierzyć z dwojaką rolą języka w kultu-
rze: opisową – gdy komunikujemy emocje i myśli, organizując i reorganizując 
otaczającą nas rzeczywistość, oraz mitotwórczą – gdy poprzez słowo „stwarza-
my” rzeczywistość.

1.2.2. Rosyjscy i irańscy reformatorzy języka wobec
wyzwań swoich czasów
Namysł nad reformami języka wymaga odwołania się do ośmiu kluczowych 
elementów procesu przemian: postaci samych reformatorów, ich doraźnego 
celu, potencjalnych odbiorców proponowanych przez nich zmian, celu głów-
nego, warunków, w jakich przychodzi działać owym pionierom reform języka, 
środków, którymi się posługują, by cel swój osiągnąć, sposobu podejmowania 
decyzji oraz skutków reform, które niekiedy są bardzo rozbieżne z oczekiwa-
niami ich inicjatorów299.

W przypadku Rosji przedmiotem troski reformatorów stało się stworzenie 
języka powszechnie zrozumiałego, a następnie opracowanie języka literackie-
go, który mógłby sprostać wyzwaniom epoki i zastąpić cerkiewnosłowiański. 
W rezultacie pojawiła się konieczność przedyskutowania charakteru współza-
leżności języka mówionego, potocznego, i pisanego oraz sposobu i stopnia ich 
wzajemnej adaptacji. Zagadnienia: język mówiony versus język pisany oraz kon-
cepcje uporządkowania języka versus pozajęzykowe czynniki wyznaczają dwa 
główne wektory naszych rozważań nad poczynaniami reformatorów języka ro-
syjskiego na tle wyzwań ich czasów.

298  M. Fischer, Iran. From Religion Dispute, s. 4.
299  Por. R. Cooper, Language Planning and Social Change to Revolution, Cambridge 1989, s. 98; „Jacy 

aktorzy (...) próbują wpływać na jakie zachowania (...) i czyje (...), w jakim celu (...), w jakich okolicznoś-
ciach (...), za pomocą jakich środków (...), przez jakie decyzje (...), z jakim skutkiem”.
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Terminologia stosowana w badaniach nad językiem jest niejednoznaczna. 
Lingwiści z różnych szkół używali tych samych lub podobnych terminów z od-
mienną semantyką, w zależności od swojego sposobu pojmowania języka. Na 
potrzeby niniejszej rozprawy sięgniemy do terminologii pioniera badań nad ję-
zykiem Ferdynanda de Saussure’a oraz jego rozróżnienia na la langue i la parole, 
a także do koncepcji pierwotnych i wtórnych systemów modelujących Jurija 
Łotmana. Przez pojęcie la langue Saussure rozumiał abstrakcyjny system, pod-
czas gdy la parole stanowiła konkretną realizację owego abstrakcyjnego systemu. 
W teorii badacza język mówiony ma charakter pierwotny, natomiast jego repre-
zentacja jest wtórna: „Język i pismo są dwoma różnymi systemami znaków; to 
drugie istnieje wyłącznie w celu odzwierciedlania pierwszego”300. Późniejsze 
badania dowodzą, że obydwa komponenty należy traktować raczej jako kom-
plementarne, w równym stopniu istotne dla rozwoju kultury, spełniające w niej 
odmienne funkcje. Język pisany stanowi narzędzie rozpowszechniania kultury 
i zapewnia jej wzorcom stosunkowo długą trwałość w czasie. Podstawowe róż-
nice wyglądają następująco: 

Mowa ma charakter tymczasowy, jest dynamiczna, ulotna – stanowi część interakcji, w której, 
zazwyczaj, obydwoje uczestników jest obecnych, a mówiący kieruje swoje słowa do konkret-
nej grupy. Pisanie ma charakter przestrzenny, jest statyczne i trwałe – stanowi skutek sytuacji, 
w której, zazwyczaj, nadawca i odbiorca są od siebie oddaleni, a często nawet nie znają się301. 

Kluczowe funkcje języka pisanego to przekazywanie informacji w czasie, 
rozprzestrzenianie jej na rozległym terytorium oraz upowszechnianie tak, aby 
dotarła do jak największej grupy odbiorców302. 

Łotmanowska koncepcja pierwotnych i wtórnych systemów modelujących 
również odzwierciedliła korelację języka mówionego i języka pisanego. Zależ-
ność ta była jedną z podstawowych kwestii w dyskusjach reformatorów rosyj-
skich i irańskich nad kształtem i rolą języka. Łotman wykroczył poza perspek-
tywę synchroniczną przemian języka, wskazując na historyczne uwarunkowania 
znaczenia słów i związane z tym faktem konsekwencje: „Język to kod plus jego 
historia”303.

Znaczenie języka literackiego i tekstów zmieniały się w zależności od kon-
tekstu historycznego i społeczno-politycznego. Świadomość ich wagi rosła 

300  F. de Saussure, Course in General Linguistic, C. Bally, A. Scheaye (red.), przeł. W. Baskin, New York 
1966, s. 23.

301  D. Crystal, The Cambridge Encyclopedia of  Language, Cambridge 1997, s. 181.
302  W ujęciu Bolingera funkcje języka pisanego przedstawione zostały następująco: „Komunikacja 

w czasie (co, aż do czasów wynalezienia urządzeń nagrywających nie było możliwe), komunikacja na 
duże odległości (co również nie było możliwe, dopóki nie pojawił się telefon), i komunikowanie się 
z dużą grupą ludzi (co było niedostępne dla mowy, dopóki nie wynaleziono radia)”. D. Bolinger, Aspects 
of  language, New York 1968, s. 158.

303  Ю. Лотман, Семиосфера. Культура и взрыв..., s. 15.
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szczególnie w tych epokach, w których gwałtowne zmiany w sferze kultury 
wymuszały redefi niowanie kluczowych pojęć językowego obrazu świata oraz 
sięganie do źródeł tożsamości narodowej. Warto przy tym podkreślić, że dzie-
więtnastowieczni reformatorzy nie stawiali sobie za cel stworzenia teorii lin-
gwistycznych, powstawały one przy okazji porządkowania aparatu pojęciowego 
oraz całego spektrum zagadnień związanych z językiem w ogóle, a więc grama-
tyki, ortografi i, syntaktyki, zasobu leksykalnego itp.

Reformy języka zwykle angażują, w różnym stopniu, trzy typy działaczy: 
jednostki, zainteresowane czysto teoretyczną stroną zagadnienia, różne grupy 
społeczne oraz państwo. W dziewiętnastowiecznej Rosji oraz w Iranie reforma-
torami byli często ludzie, którzy działali na granicach tych grup, a proponowane 
innowacje wynikały ze świadomości reformatorów, iż język stanowi ważne na-
rzędzie wywierania wpływu na społeczeństwo, komunikowania się z inną kul-
turą i ogólnego postępu.

Głębokie przemiany w sferze społeczno-politycznej, instytucjonalnej oraz 
transformacja w łonie elity intelektualnej prowadziły do zmiany typu kultu-
ry. Odczuwany najpierw przez wąską grupę ludzi wykształconych, a później 
przez ogół społeczeństwa rozdźwięk między „starym” i „nowym”, poczucie 
bezpowrotnego kresu pewnej epoki prowadziło do aktualizacji problemu poj-
mowania zachodzących procesów. Jak zauważył Hans Gadamer, problem rozu-
mienia tego, co się dzieje „pojawia się zawsze (...), kiedy wychodzi na jaw brak 
wspólnego języka, a kluczowe pojęcia, które funkcjonowały w ogólnym obiegu, 
zaczynają działać jako bodziec jedynie nasilający sprzeczności i napięcia”304. Nie 
dziwi nas zatem fakt, że w przełomowych momentach pojawiali się reforma-
torzy języka, a kwestia ustalenia semantyki kluczowych, w danej epoce histo-
rycznej, pojęć jawiła się jako pierwszoplanowa. W konfrontacji z Zachodem 
zainteresowanie własnym językiem myślicieli irańskich i rosyjskich wynikało 
z pragnienia napełnienia istniejących już słów nowymi treściami, uproszczenia 
języka i współuczestniczenia w ten sposób w obcej kulturze, która pod wielo-
ma względami jawiła się jako atrakcyjna i wzbogacająca. Jednocześnie reformy 
języka służyły zachowaniu tożsamości narodowej, odzwierciedlały przemiany 
zachodzące w sferze społeczno-politycznej i porządkowały zjawiska ze sfery 
pozajęzykowej. Język pełnił dwie funkcje: poznawczą w sporach intelektual-
nych toczonych wokół problematyki postępu, modernizacji, wolności itp. oraz 
integrującą, gdy pozwalał jego użytkownikowi włączyć się w symboliczną prze-
strzeń współodczuwania.

Przegląd epok historycznych oraz tworzonych wówczas koncepcji języka 
i programów reform wskazuje na modernizację jako czynnik inicjujący zmiany. 
Nasza opinia jest zbieżna z przekonaniem Joshuy Fishmana, który stwierdził: 

304  Х. Гадамер, Актуальность прекрасного, Москва 1991, s. 43.
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Modernizacja, jeśli ma mieć szeroki zasięg, a nie być ograniczona wyłącznie do elity i ciągle 
inicjowana odgórnie, musi w końcu stanąć twarzą w twarz z powszechną potrzebą socjokul-
turowej, fenomenologicznej ciągłości, stabilności i legitymizacji, bez względu na to jak wiele 
zaszło zmian o charakterze ekonomiczno-technologicznym305. 

Język jako nośnik wzorów kultury, a nie jedynie określony zbiór fonemów 
i odpowiadających im znaków, zmienia się w takim stopniu, w jakim moder-
nizuje się społeczeństwo. Modernizacja w tym przypadku nie ogranicza się 
do aspektu ekonomiczno-technologicznego, lecz obejmuje cały zbiór wyob-
rażeń o świecie. Język jest pewnym instrumentem w procesach komunikacji 
społecznej, nie może jednak zostać sprowadzony wyłącznie do roli narzędzia 
manipulacji. Pozajęzykowe czynniki, takie jak tożsamość narodowa, religijna 
i przynależność etniczna, polityczne aspiracje, możliwości instytucjonalizacji 
wpływów określonego reformatora czy grup reformatorów, warunkują kształt 
języka w danej epoce. 

W epoce nowożytnej w Rosji, gdy w wieku XVI–XVII zachodziła zmiana 
typu kultury wskutek utraty znaczenia i wpływów Cerkwi, pojawiająca się nowa 
elita intelektualna stanęła przed problemem przygotowania kanonu tekstów 
modelujących. Pierwszym problemem, z którym zderzyli się reformatorzy, był 
status języka cerkiewnosłowiańskiego (jako wtórnego systemu modelującego 
z ugruntowanym kanonem tekstów) oraz języka ruskiego, ustnego, istniejące-
go pod postacią wielu dialektów i odmian lokalnych. Granica między językiem 
ludowym a językiem narodowym oraz stopień wykorzystania pierwszego do 
stworzenia tekstów jednoczących poddanych cara w naród stała się kwestią 
pierwszoplanową już za czasów Piotra I.

Główne etapy w rozwoju języka wiązały się z kształtowaniem i przemianami 
rosyjskiej państwowości. Poszukiwania form konsolidacji oraz defi nicji narodu 
stały się siłą napędową i przyczyną reform językowych. Z kolei niektóre postu-
laty zmian w dziedzinie języka były przejawem procesów, które dokonały się 
w kulturze.

W ewolucji języka, podobnie jak w rozwoju całej rosyjskiej kultury, można 
wyróżnić etapy związane z osobą panującego i jego wizją państwa lub z waż-
nymi wydarzeniami historycznym, które stanowiły początek albo kres jakiejś 
epoki. Na Rusi Moskiewskiej czasów Iwana IV Groźnego zaistniały zjawiska, 
które antycypowały transformację języka; były to: „zbieranie ziem ruskich”, 
upadek Bizancjum oraz otwarcie się na Zachód. Konsolidacja terytorium spra-
wiała, że pod berłem panującego znalazły się różne grupy etniczne posługują-
ce się odmiennymi dialektami języka ruskiego, stąd stworzenie jednego języka 
państwowego było rzeczą nieodzowną chociażby ze względu na sprawy admi-

305  J. Fishman, Modeling rationales in corpus planning. Modernity and tradition in images of  the good corpus [w:] 
J. Cobarrubias, J. Fishman (red.), Progress in Language Planning. International Perspectives, Berlin 1983, s. 110.
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nistracyjne. Z kolei upadek Bizancjum i wygaśnięcie wpływów starej stolicy 
chrześcijaństwa wschodniego prowadziły do osłabienia roli prawosławnego 
duchowieństwa wraz z całym proponowanym przezeń dorobkiem kulturo-
wym. Jednocześnie nasilała się rola elit urzędniczych, co stwarzało podatny 
grunt dla wpływów z Zachodu, początkowo z Polski przez Ukrainę, a następnie 
z Niemiec, Francji i Anglii. Nie była to jednak zwykła zmiana wektora polityki 
i wpływów kulturowych. Zachód odgrywał ważną rolę w kształtowaniu oblicza 
politycznego i kulturowego Rusi Moskiewskiej, zarazem jednak zaistniała sy-
tuacja, w której Moskwa musiała przejąć cywilizacyjną misję Bizancjum, stając 
się ostoją prawosławia – Trzecim Rzymem. W ślad za tymi wydarzeniami histo-
rycznymi następowały przemiany w sferze wyobrażeń, co znajdowało odzwier-
ciedlenie w poczynaniach reformatorów języka.

Już podczas pierwszych prób sekularyzacji sfery urzędowej w państwie mo-
skiewskim dało się zauważyć współistnienie języka cerkiewnosłowiańskiego 
i ruskiego, z tym, że ten drugi zaczynał zdobywać prymat. Przyczyną zmian 
były nie tylko intencjonalne działania cara i urzędników, lecz także, wspomnia-
na wyżej, zmiana wektora polityki: słabną wpływy grecko-bizantyjskie, nato-
miast nasilają się prądy płynące z Europy Zachodniej. Na początku XVII wieku 
język urzędowy, ruski, nie zawierał już słów cerkiewnosłowiańskich. Używano 
go do pisania rozporządzeń i aktów prawnych, umów, a także prowadzenia ko-
respondencji, pamiętników, poradników na temat urządzenia gospodarstwa do-
mowego306. Problem, który się pojawił, rozdzielenia funkcji obydwu języków: 
literackiego cerkiewnosłowiańskiego i urzędowego, ruskiego, bliższego mowie 
potocznej, odzwierciedlał rozdział kultury na sferę państwową, która ulega-
ła stopniowej sekularyzacji, oraz sferę religijną, nad którą pieczę sprawowało 
prawosławne duchowieństwo wraz z tworzonymi przez siebie tekstami mode-
lującymi. Bardzo silną tendencję do sakralizacji władcy i władzy w tym okresie 
należy tłumaczyć faktem, że duchowieństwo było jedyną wpływową w owym 
czasie grupą posiadającą duży zbiór tekstów modelujących, których symbolika 
była zakorzeniona w kulturze od czasów przyjęcia chrześcijaństwa. Jednak ten 
stan rzeczy powoli się zmieniał, między innymi za sprawą języka.

W wieku XVI dokonała się gramatyczna normalizacja języka pisanego Rusi 
Moskiewskiej, który odtąd stał się ofi cjalnym językiem państwowym. Za naj-
ważniejsze zjawisko tego okresu należy uznać rozdzielenie języków cerkiew-
nosłowiańskiego oraz ruskiego, a zjawisko to odzwierciedlało marginalizację 
elity prawosławnego tradycyjnego duchowieństwa na rzecz urzędników oraz 
nowych elit. Odtąd leksyka i symbolika religijna, wchodząc w obszar nowej 
koncepcji państwa, odpowiednio do niej transformowała swoje treści. Według 
Borysa Uspienskiego dążenia do europeizacji nie tylko nie osłabiały, lecz wręcz 

306  В. Виноградов, Избранные труды. История русского литературного языка, Москва 1978, s. 28.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej128

wzmacniały religijne elementy w portretowaniu carów: „Bizantynizacja nie tyl-
ko współżyje z europeizacją, ale w tym, co dotyczy sakralizacji władzy carskiej, 
nawet wzrasta”307.

Na przełomie wieku XVII i XVIII język ruski wzbogacił się o nowe znacze-
nia pod wpływem kultury łacińskiej. Jak zauważył Wiktor Winogradow, 

Proces kształtowania się rosyjskiego języka narodowego był związany z ‘zeświecczeniem’ 
kształcenia. Słowiańsko-ruski język ulega semantycznemu wzbogaceniu pod wpływem języ-
ków zachodnioeuropejskich i jeszcze bardziej zbliża się do języka potocznego, a te style i od-
miany, które przenikały klerykalny duch stopniowo (koniec XVII – początek XVIII wieku), 
są wypierane ze strategicznych wyżyn życia kulturalnego308. 

Wejście Moskwy na arenę międzynarodową z jednej strony stymulowało se-
kularyzację języka, z drugiej prowadziło do sakralizacji idei państwa i stojącego 
na jego czele władcy. 

U schyłku wieku XVII na krótko następuje rozkwit języka cerkiewnosło-
wiańskiego, a wkrótce po nim upadek tego systemu modelującego, związanego 
ze średniowiecznym typem kultury. Na znaczeniu traci też język grecki; jak za-
uważył Winogradow: „Kulturowo-społeczne znaczenie języka greckiego, któ-
rego znajomość uznaje się za nieobowiązkową i nawet niezbyt potrzebną dla 
inteligenta XVIII wieku, upada”309. Powstają dzieła, które odzwierciedlają zmie-
szanie stylów, jak Żywot protopopa Awwakuma, napisany przez niego samego (Житие 
протопопа Аввакума им самим написанное, 1672–1675), lecz należą one 
do rzadkości i stanowią raczej potwierdzenie schyłku epoki średniowiecza niż 
zapowiedź żywotnej tendencji. Walka „starego” z „nowym” przybiera formę 
rozłamu w Cerkwi prawosławnej i przynosi wyłonienie się dwóch nurtów: re-
formatorskiego, który stopniowo będzie zbliżał się do kursu politycznego mo-
skiewskiego cara, oraz tradycyjnego, który ulegnie marginalizacji. Warto przy 
tym nadmienić, że walka o język była w swej istocie śmiertelnym bojem o wizję 
świata. Uspienski stwierdził, że rozłam w Cerkwi prawosławnej w XVII wieku, 
chociaż był interpretowany jako konfl ikt natury teologicznej i spór o dogma-
ty, w istocie był problemem natury semiotycznej i fi lologicznej310. Jego bezpo-
średnią przyczyną był fakt historyczny: zmiana obrzędów i poprawianie ksiąg 
cerkiewnych za patriarchy Nikona. Pomimo że zmiany dotyczyły nie treści, lecz 
formy, „to spotykały się z niezwykle gwałtowną reakcją, ponieważ forma i treść 
były zasadniczo utożsamiane w tradycyjnej tożsamości kulturowej”311. W nie-
których przypadkach zmieniano sam tekst po uzgodnieniu go z księgami grec-

307  B. Uspienski, W. Żywow, Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, przeł. H. Pa-
procki, Warszawa 1992, s. 34–35.

308  В. Виноградов, Избранные труды..., s. 30.
309  Tamże, s. 27.
310  B. Uspienski, Religia i semiotyka, s. 69.
311  Tamże, s. 69–70.
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kimi, jednak w większości przypadków zmiany dotyczyły formy, „na przykład 
zmianom podlegała ortografi a i akcentuacja ksiąg cerkiewnych, konstrukcję 
z przymiotnikami dzierżawczymi zastępowano znaczeniowo ekwiwalentną kon-
strukcją z dopełniaczem przynależności (Genetivus possesivus) i tym podobne”312. 
Niemniej jednak w semantycznym (symbolicznym) typie kodu kulturowego 
każdy znak zawierał w sobie istotną treść, dlatego jego usunięcie traktowano 
jako zafałszowanie świętego przekazu. W tym kontekście zrozumiała staje się 
deklaracja Diakona Fiodora: „Nam (...) wszystkim prawosławnym przystoi 
umrzeć za jeden az (czyli za literkę a), który wróg jego przeklęty (patriarcha Ni-
kon) wyrzucił z Wyznania Wiary”313. Słowa: „przystoi nam umrzeć za jeden az”. 
należy traktować z całą powagą w świetle praw kultury tekstu, w której słowo 
jest aktem stworzenia i jako takie ma znaczenie absolutne; jego zmiana bądź 
usunięcie z tekstu są równoznaczne z ingerencją Antychrysta, wdarciem się 
nie-kultury w obszar kultury. Analogiczny mechanizm kulturowej oceny zmian 
w tekście przez muzułmanów działa w przypadku Koranu. Wierzącemu czło-
wiekowi zmiana formy jawiła się jako tragedia, ponieważ oznaczała dla niego 
utratę możliwości dotarcia do najgłębszej treści ukrytej w Bożym przekazie 
i połączenia się z Bogiem.

Moda na europeizację pojawiła się jeszcze przed reformami Piotra I. W wie-
ku XVIII zyskała jedynie rozmach oraz podstawy prawne, a podążanie za nią 
stało się przymusem z rozkazu panującego. Zakrojone na szeroką skalę zmiany 
wymagały stworzenia nowych tekstów, a te z kolei potrzebowały języka zdol-
nego antycypować i odzwierciedlić zmiany w językowym obrazie świata. Warto 
przy tym podkreślić, że sam Piotr I zakazał używania słów obcego pochodzenia 
w dokumentach urzędowych; wydał ukaz, by „relacje pisać po rosyjsku, nie uży-
wając obcych słów i terminów, ponieważ nadużycie ich powoduje, że istoty rze-
czy zrozumieć się nie da”314. W literaturze przedmiotu przyjęło się przedstawiać 
Piotra Wielkiego jako cara, który przemocą europeizował poddanych. Mniej 
eksponowany jest fakt, że istniała elita zafascynowana europejskimi wpływami 
i pragnąca pozostawić za sobą spuściznę średniowiecza. Nadmiar słów obcego 
pochodzenia: polskich, francuskich, niemieckich, włoskich, holenderskich, był 
też wyrazem pojawienia się nowych wyobrażeń na temat społeczeństwa i próby 
wyrażenia treści, które w średniowiecznej kulturze rosyjskiej były nieobecne 
i nie posiadały swoich reprezentacji w warstwie leksykalno-semantycznej.

Inicjatorem pierwszej reformy rosyjskiego alfabetu był sam Piotr I, a wszel-
kie zmiany dokonywały się pod jego nadzorem. Wasyl Trediakowski, współ-

312  Tamże, s. 72.
313  Por. R. Mathiesen, The Infl ectional Morphology of  the Synodal Curch Slavonic Verb, Ph. D. Dissertation 

(Columbia University) 1972, s. 45–46.
314  Cyt. za: В. Виноградов, Избранные труды..., s. 35.
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czesny Piotrowi uczony i poeta, poświęcił obronie i pochwale nowego alfabetu 
cały utwór, pisząc: 

Piotr I nie zaniedbał i tego, by osobiście dołożyć starań i zadbać o kształt naszych liter. Wi-
dząc tak piękny druk w książkach europejskich, zapragnął również nasz takim uczynić. Piękny 
był ów pierwszy druk: okrągły, miarowy, czysty. Słowem, całkowicie zbliżony jest do tego, 
który stosuje się w typografi ach francuskich i holenderskich315. 

Językowa polityka Piotra I była integralną częścią zapoczątkowanego przez 
cara procesu rozgraniczenia starych i nowych podstaw kultury. Reforma alfa-
betu, stworzenie alfabetu państwowego (гражданского шрифта)316 w opozycji 
do pisma cerkiewnego odzwierciedlało podział tekstów drukowanych na dwie 
grupy: świeckie i religijne. Zainicjowana w ten sposób opozycja świeckiego – 
świętego, profanum – sacrum, języka państwowego – języka cerkiewnego antycy-
powała rozłam kultury na dwie, nieprzystające do siebie, sfery. Nowy alfabet 
stał się matrycą dla tekstów obejmujących sferę życia państwa, przede wszyst-
kim historii, aktów prawnych, podręczników. Na pierwszym wydaniu alfabetu 
z 29 stycznia 1710 roku Piotr I napisał: „Tymi literami drukować historyczne 
i techniczne książki. A to, co jest zmazane (tj. litery z cyrylicy zakreślone przez 
Piotra – M.A.), tych w wyżej wspomnianych książkach nie używać”317. Ukaz 
był końcową formą wcześniejszego rozporządzenia Piotra z 1 stycznia 1708 
roku, w którym car nakazywał, aby książki świeckie drukować nowym alfa-
betem. Język cerkiewnosłowiański i stary alfabet zostały zarezerwowane dla 
dawnej kultury, sprzed epoki reform Piotra I, podczas gdy nowy alfabet stał 
się fundamentem kultury świeckiej. Reforma alfabetu wyrażała się w zmianie 
kształtu liter oraz składu alfabetu: zlikwidowane zostały niektóre litery oraz 
znaki diakrytyczne318. W konsekwencji alfabet imperium Piotra I coraz bardziej 
różnił się od alfabetu greckiego, marginalizując wiele symboli i słów, a wraz 
z nimi semantykę, charakterystyczną dla kultury grecko-bizantyjskiej. Likwida-
cja zewnętrznych znaków kultury i obrzędowości greckiej szła w parze z mar-
ginalizacją wpływów religii i prawosławnego duchowieństwa w sferze państwo-
wej. Orientacja cara na Zachód i kulturę łacińską, która pośrednio wyraziła się 

315  Cyt. za: Л. Якубинский. Избранные работы. Язык и его функционирование, Моcква 1986, s. 61.
316  А. Шицгал, Русский гражданский шрифт (1708–1958), Москва 1959, s. 29.
317  Pierwsza książka napisana nowym alfabetem: Геометрия славенски землемерие, wyszła 17 marca 

1708 r. Szerzej zob. Р. Брандт, Петровская реформа азбуки [w:] Двухсотлетие гражданского шрифта. 
1708–1908: Доклады, сделанные 8 марта 1908 г. на общем собрании Русского Библиографического Общества 
при Императорском Московском университете и обзор устроенной тогда же выставки, Москва 1910.

318  Znaki diakrytyczne (надстрочные знаки) – w języku cerkiewnosłowiańskim specjalne znaki 
zapożyczone z języka greckiego dla oznaczenia, które umieszczano nad linijką w celu zaznaczenia 
różnych typów akcentu i przydechu, a także tzw. titło (титло) – znak nad słowem, zapisanym w formie 
skróconej, albo literą używaną w znaczeniu liczby. Por. Д. Розенталь М. Теленкова, Словарь-справоч-
ник лингвистических терминов. Изд. 2-е, Москва 1976; http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1696 
(dostęp: 20.12.2012).
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właśnie w eliminacji elementów greckich z alfabetu, pośrednio odzwierciedliła 
wzrost znaczenia łacińskiego wzorca kultury, poprzez zachowanie spośród par 
liter, oznaczających jeden i ten sam dźwięk (np. „i” oraz „и”, „s” oraz „з”), 
wariant zbliżony do wzorca łacińskiego319. Nie należy jednak przypuszczać, że 
owo odwołanie wskazywało na zwrot ku zachodniemu chrześcijaństwu, była 
to raczej orientacja na imperialną tradycję starożytnego Rzymu. Po raz pierw-
szy napis w nowym alfabecie pojawił się na łuku triumfalnym zbudowanym 
z okazji wjazdu Piotra do Moskwy 9 listopada 1703 roku. Opis tej uroczystości 
przetrwał do naszych czasów i niewątpliwie świadczy o tym, że triumf  Piotra 
był świętowany na wzór imperatorów pogańskiego Rzymu, a wybór wzorca 
był świadomy. Łaciński kształt słowiańskich liter był odpowiedni dla rzymskiej 
oprawy całej uroczystości. W ten sposób oczywisty związek rosyjskiego alfa-
betu państwowego z łacińskim przy pierwszym jego użyciu podkreślał wagę 
związku nowej Rosji z imperatorskim Rzymem. W zarysowanej perspektywie 
reformę języka należy postrzegać jako integralną część kształtowania kultury 
władzy, niezakorzenionej w prawosławiu. Odwołanie do wzorca antycznego 
władcy, nie tylko za pomocą zmian w alfabecie, lecz również symboliki poezji 
tworzonej na zamówienie Piotra, pociąga za sobą wprowadzenie na grunt kul-
tury rosyjskiej elementu antagonistycznego wobec prawosławnej matrycy cara 
jako obrońcy wiary prawosławnej.

Rozprzestrzenianie się idei oświeceniowych w formie kultu nauki i techniki 
stworzyło konieczność dokonania przekładu literatury technicznej, a ten fakt, 
z kolei, wymusił reformę języka literackiego. Język cerkiewnosłowiański nie był 
w stanie wyrazić treści związanych ze sferą materialnego postępu i moderniza-
cji państwa. Pragnienie Piotra, by stworzyć język dostępny dla szerokich rzecz 
społeczeństwa, które pragnął jak najszybciej wykształcić tak, by wspierało go 
w jego dziele rozwoju państwa, wzmogło dążenia reformatorskie. W poszu-
kiwaniu wzorca, którego nie mógł dostarczyć język cerkiewnosłowiański, car 
i jego doradcy sięgnęli do urzędowego języka Rusi Moskiewskiej. Spełniał on 
podstawowe warunki: był zrozumiały dla szerokich kręgów odbiorców, nie tyl-
ko dla duchowieństwa; nie zawierał symboliki cerkiewnosłowiańskiej, a więc nie 
stał w sprzeczności ze świeckim kierunkiem przemian; znajdował się w trakcie 
procesu transformacji, ponieważ już za Iwana IV Groźnego używano go jako 
języka administracji państwowej. Jednak droga od kancelaryjnego języka Mo-
skiewskiej Rusi do rosyjskiego języka literackiego była bardzo długa. Przede 
wszystkim koncentrował się on na sferze działalności państwowej, co czyniło 
go przydatnym dla omawiania spraw związanych z zarządzaniem imperium. 

319  Szerzej zob. Т. Григорьева, Б. Осипов, Русское письмо от старой азбуки до нового альфавита; 
http://www.mion.novsu.ac.ru/gev/projects/cur/Grigorieva.pdf  (dostęp: 20.01.2013).
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Nie obejmował jednak całego spektrum zjawisk z życia codziennego poddane-
go rosyjskiego cara. Jak zauważył Łukasz Jakubiński, 

Wyrósł on w środowisku moskiewskich kancelarii, w ustawodawczej praktyce władzy mo-
skiewskiej i był przystosowany do obsługi określonych, specyfi cznych stron życia społeczne-
go – wszelkiego rodzaju spraw urzędowych. Wynika z tego znaczne ubóstwo, jednostronność 
jego leksyki, a także jednostajność i monotonia jego składni. Natomiast nowy język literacki 
był przeznaczony do wyrażenia niezwykle różnorodnej treści – i naukowej, i fi lozofi cznej, 
i literacko-artystycznej. Nowy język literacki powinien zostać wzbogacony dużą ilością słów, 
zwrotów, konstrukcji składniowych, aby stać się prawdziwie giętkim i wszechstronnym narzę-
dziem wyrażania myśli320. 

Droga do stworzenia języka powszechnego, literackiego, o jakim marzył 
Piotr I, była długa i stała się centralnym problemem w dyskusjach myślicieli 
XIX wieku. Warto w tym miejscu przypomnieć, że dla Piotra stworzenie języka 
zrozumiałego dla ogółu było pojmowane w ograniczony sposób – miał to być 
język zrozumiały dla nowej inteligencji technicznej, a nie dla wszystkich warstw 
społecznych. Postawa cara wynikała z ducha czasów; działał on w sposób, któ-
ry uznał za najbardziej skuteczny i praktyczny. Włączenie w modernizację ca-
łego społeczeństwa było brane pod uwagę jako perspektywa bardziej odległa. 
Podkreślał ową konieczność Teofan Prokopowicz, pisząc: „Jest powszechna 
potrzeba, by istniały jakieś, krótkie i dla prostego człowieka zrozumiałe i jasne 
książki, w których zawierałoby się wszystko, co dla pouczenia narodu wystar-
czające jest”321. Piotr I, zwracając się do Synodu w sprawie przygotowania ka-
techizmu, nakazywał, aby „prosto pisać, tak, żeby i osiedleniec wiedział, albo 
na dwoje: dla osiedlonych prostym językiem, a w miastach ładniejszym, dla 
rozkoszy słuchania”322.

Język epoki Piotra I zachował w swoim zestawie dużą ilość słów cerkiew-
nosłowiańskich, jednak pozbawione były one swojego kontekstu, z powodu 
zaistniałej marginalizacji znaczenia religii, i stopniowo traciły właściwą im se-
mantykę. Podobną pozycję miały słowa zapożyczone z języków zachodnioeu-
ropejskich – przenikały one do języka rosyjskiego, jednak nie tworzyły z nim 
semantycznej całości; były rozpoznawane jako elementy obcego obrazu świata. 
W perspektywie gramatyki i fonetyki język literacki epoki Piotra również stano-
wił zbiór bardzo różnych, niepasujących do siebie form. Formę przejrzystego 
systemu nadał mu dopiero Michał Łomonosow.

Jak wspomnieliśmy wyżej, w 1708 roku została przeprowadzona reforma 
alfabetu, która stała się symbolicznym aktem sekularyzacji języka państwowego 
i wyparcia ideowego prymatu cerkwi nad językiem literackim. W ten sposób ję-

320  Л. Якубинский. Избранные работы...
321  Cyt. za: Л. Якубинский, Избранные работы...
322  „Чтобы просто написать, так чтоб и поселянин знал, или на двое: поселянам простяе, 

а в городах покрасивее для сладости слышащия”; cyt. za: Л. Якубинский, Избранные работы...
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zyk cerkiewnosłowiański tracił swoją uprzywilejowaną pozycję języka literackie-
go, stając się wyłącznie narzędziem religijnego kultu. Rozłam kultury na sferę 
świecką, której przewodziło państwo wraz z nową inteligencją, oraz religijną, 
kształtowaną przez prawosławne duchowieństwo, będzie się odtąd pogłębiał, 
prowadząc do powstania dwóch kultur z różnymi systemami modelującymi 
i odmienną semantyką symboliki. Od tego momentu możemy mówić o istnie-
niu dwóch subsemiosfer: tworzonej na bazie języka cerkiewnosłowiańskiego 
oraz zbudowanej na podstawach języka świeckiego – ruskiego. W praktyce owo 
rozgraniczenie dokonywało się bardzo długo.

Pierwszym, który dostrzegł znaczenie i wagę stworzenia języka państwowe-
go, był Wasyl Trediakowski, który pisał: 

I tak, wszyscy członkowie tego samego społeczeństwa powinni i Bogu obietnice składać, 
i carowi przysięgać wierność, i senatorów uniżenie prosić... i na placu rozmawiać i komedii 
słuchać i u kupca targować się (...) i na sługi krzyczeć i dzieci uczyć; wszystko to czynić w ję-
zyku narodowym (природным языком)323. 

W tamtym okresie dwór rosyjski nie dysponował jeszcze spójnym stylem wy-
powiedzi, czego dowodem jest fakt, że język Trediakowskiego zawierał elementy 
stylu urzędowo-administracyjnego oraz języka duchowieństwa „zabarwionego 
seminaryjno-scholastyczną edukacją”324. Jeszcze za czasów Piotra I istniał dale-
ko posunięty synkretyzm języka cerkiewnosłowiańskiego i ruskiego – urzędo-
wego, wzbogacany na bieżąco słowami pochodzenia polskiego i łacińskiego. 
Wśród reformatorów epoki badacze wymieniają nazwiska Stefana Jaworskiego, 
Teofana Prokopowicza, wskazując na ich pisma jako odzwierciedlenie różno-
rodnych wpływów językowych325.

Próbę uporządkowania języka w ścisłym związku ze zjawiskami sfery spo-
łeczno-politycznej podjął Michał Łomonosow. Reformator zastał chaos wyni-
kający z pomieszania języka potocznego z elementami cerkiewnosłowiański-
mi oraz form składniowych i leksykalnych pochodzących z różnych źródeł. 
Narzędziem uporządkowania stała się teoria trzech stylów, wyłożona w Przedmo-
wie o pożytku ksiąg cerkiewnych w języku rosyjskim (Предисловие о пользе книг 
церьковных в Российском языке, 1757), która wytyczyła kierunki dalszej 
ewolucji języka rosyjskiego.

Gdy stawiamy pytanie o główne wyzwania, jakie stanęły przed reformatora-
mi epoki Piotra I i jego następców, to uświadamiamy sobie, że najważniejszym 
było wtargnięcie racjonalizmu w sferę dotychczas organizowaną wokół seman-
tycznego kodu kulturowego. Porządkując zjawiska ze sfery językowej, Łomo-
nosow, a także jego następca, Aleksander Sumarokow, włączali europejską na-

323  В. Виноградов, Избранные труды..., s. 41.
324  Tamże.
325  Tamże, s. 29.
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ukę i osiągnięcia myśli Oświecenia w rosyjską przestrzeń kulturową, budowali 
świadomość narodową – opartą na wielkości imperium i mądrości panujących, 
a jednocześnie sięgali do zasobu leksykalnego języka staroruskiego i cerkiewno-
słowiańskiego w trosce o zachowanie ciągłości kulturowej. Łomonosow przy-
znawał prymat stylowi wysokiemu, w którym należało pisać poematy bohater-
skie, ody oraz uroczyste przemówienia, styl średni służył wyrażeniu treści sztuk 
teatralnych, listów poetyckich, satyr, a także utworów prozatorskich opisujących 
wiekopomne czyny oraz osiągnięcia nauki. Styl niski znajdował zastosowanie 
w opisie codziennych spraw i kontaktach międzyludzkich, niewymagających 
podkreślania podniosłej atmosfery. Przejrzysty podział reguł języka i jego za-
stosowania nie budził sprzeciwów. Świadectwem epoki, a zarazem przykładem, 
w jaki sposób reformatorzy języka odpowiadali na wyzwania swoich czasów, są 
ody Łomonosowa. Na długo przed dekabrystami ten wszechstronnie wykształ-
cony myśliciel tworzył poezję obywatelską, porzucając wątki osobiste. W odach 
pochwalnych326 umiejętnie łączył wątki poezji klasycznej i poglądy starożytnych 
fi lozofów z eksponowaniem własnych idei, kreśląc obraz człowieka czynu, oby-
watela zaangażowanego w sprawy państwa, oraz uznając prymat przymiotów 
wewnętrznych nad czysto zewnętrzną urodą. W odzie Rozmowa z Anakreontem 
(Разговор с Анакреоном, 1756–1761) pod pretekstem rozmowy o portrecie 
ukochanej Łomonosow kreśli spersonifi kowany obraz matki-Rosji. Ze strof  
ody wyłania się wizerunek Rosji jako potężnego państwa, które może dać świa-
tu mądre prawa i zakończyć spory: „Odziej, ach, odziej Ją w purpurę/ Daj ber-
ło i nałóż wieniec/ To ona ma nadać światu prawa/ I sporom położyć koniec./ 
O, jaki wierny wizerunek/ piękny, szlachetny, prawy!/ Powiedz słowo wielka 
Matko/ I nakaż wojnom, by ustały”327.

Rozsławieniu Rosji i jej władców służył wysoki styl oraz gatunek ody. Wy-
zwania epoki, wynikające z kierunku przemian wytyczonego przez Piotra I, 
również były tematem wielu ód. Postać i osobowość cara zostały opisane za 
pomocą symboliki z mitologii greckiej – Marsa i Neptuna, a dynamika utworu, 
paralelna z tempem przemian w epoce Piotra, wyrażała się w pytaniach reto-
rycznych, wykrzyknieniach i apelach. Poetycka spuścizna Łomonosowa zawiera 
też ody pochwalne pisane z okazji nadzwyczajnych wydarzeń związanych z oso-
bą panującego i wydarzeniami politycznymi: zwycięskimi wojnami, traktatami 
pokojowymi.

326  М. Ломоносов, Стихотворения, сост., подгот. текста, вступ. статья и примеч. Е.Н. Лебедева, 
Москва 1984. Серия „Поэтическая Россия”; http://az.lib.ru/l/lomonosow_m_w/text_0080.shtml  
(dostęp: 4.04.2013) (w przekładzie M.A.).

327  (W oryginale: Одень, одень Ее в порфиру/ Дай скиптер и возложи венец/ Как должно 
ей законы миру/ И распрям предписать конец./ О коль изображение сходно/ Красно, любез-
но, благородно!/ Великая промолви Мать/ И повели войнам престать). М. Ломоносов, Разговор 
с Анакреонтом; http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo8/lo8-761-.htm (dostęp: 20.01.2013).
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Kult silnego monarchy i potężnego państwa, pochwała nauki i osiągnięć 
ludzkiego rozumu, rozległość terytorialna państwa i jego bogactwo, wezwa-
nie do działań prowadzących do dalszego rozkwitu Rosji to najczęściej poja-
wiające się tematy poezji Łomonosowa. Tematyka ód, wynikająca z przemian 
w rzeczywistości społeczno-politycznej, spowodowała zmiany w sferze leksyki 
i stylu; wyrażenie nowych treści wymagało zastosowania nowych środków. Bu-
dowa ody według ustalonego szablonu: zachwyt poety, wezwanie do muz, wizja 
szczęśliwego życia Rosjan, pean na cześć aktualnego cara, wskazanie na potęgę 
Rosji zwyciężającej wrogów, pozwala wyróżnić dominujące elementy rodzącej 
się, na gruzach średniowiecza, nowej kultury – była to potęga imperium oraz 
kult nauki w świetle jej aspektów praktycznych, możliwości wykorzystania zdo-
bytej wiedzy do eksploatacji bogactw naturalnych.

Drugą kategorię tworzą ody religijne, w których znalazł odzwierciedlenie 
deistyczny światopogląd Łomonosowa, będący przejawem cezury, jaka już 
wówczas istniała między średniowieczem i tradycyjnym prawosławnym ducho-
wieństwem a początkiem nowożytnej historii Rosji i związanej z nią nową elitą: 
wykształconą, zaangażowaną politycznie, nastawioną proreformatorsko.

W epoce Katarzyny II zarysował się problem rozdźwięku między oświeco-
nym absolutyzmem a oświeceniową wizją człowieka. Od tego właśnie momen-
tu możemy mówić o dwóch obliczach modernizacji: jeden jej aspekt dotyczył 
w gruncie rzeczy spraw powierzchownych, chociaż same reformy był zakro-
jone na szeroką skalę i realizowane z ogromnym rozmachem; drugi natomiast 
dotykał głębokiej struktury kultury – warstwy, w której idea silnej, absolutnej 
władzy zderzała się z wolnością jednostki i poszanowaniem godności ludzkiej. 
Nieujęty w sztywne ramy język dotyka tych tematów tabu, a zwłaszcza jednego 
z nich, zawartego w pytaniu: dlaczego w państwie rządzonym przez oświeconą 
monarchinię istnieje tak przerażające zjawisko jak wyzysk i nędza chłopów pań-
szczyźnianych. W sferę tego, co uświadamiane, wdzierają się zagadnienia, które 
interes absolutnego monarchy nakazuje przemilczeć i nie zauważać. Ten etap 
w rozwoju języka wyznaczają nazwiska Denisa Fonwizina, Gabriela Dierżawi-
na, Mikołaja Nowikowa i Aleksandra Radiszczewa. Ich twórczość nie mieści 
się w ramach teorii trzech stylów, lecz odzwierciedla przewagę żywego języka 
nad kwestiami formalno-stylistycznymi: opis rzeczywistości wraz z jej złożo-
ną problematyką jest dla twórców ważniejszy niż przestrzeganie formy dzieła 
i odpowiadających jej środków leksykalnych. Zbliżenie sposobu obrazowania 
w literaturze z realnym życiem bierze początek w poezji Dierżawina. Jak pisał 
w wieku XIX Wissarion Bieliński, 

Od Dierżawina zaczyna się nowy etap rosyjskiej poezji. W jego wierszach nierzadko można 
znaleźć opisy rdzennie rosyjskiej przyrody, wyrażone z całą oryginalnością rosyjskiego umysłu 
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i mowy. Poezja Dierżawina była pierwszym krokiem ku przejściu rosyjskiej poezji od retoryki 
do życia328.

W wieku XVIII w rosyjskiej kulturze zachodziły równocześnie dwa procesy: 
postępujące marginalizowanie znaczenia prawosławia i języka staro-cerkiewno-
-słowiańskiego oraz europeizacja związana z przejmowaniem wzorców euro-
pejskich w postaci nowej leksyki wraz z odpowiadającą jej semantyką. Twór-
czość Aleksandra Radiszczewa stanowiła z jednej strony kontynuację reform 
Dierżawina, Nowikowa i Fonwizina, a z drugiej – była zapowiedzią nowego 
systemu modelującego, którego centralne elementy stanowiły słowa wolność, 
godność i szczęście. Stały one w opozycji zarówno do subsemiosfery tworzo-
nej niegdyś przez prawosławie, jak i do podstawowych wartości imperium. 
Zanim jednak pojawił się Radiszczew i jego Podróż z Petersburga do Moskwy 
(Путешествие из Петербурга в Москву, 1790), rosyjski język zyskał nowy 
kształt w sporze „szyszkowistów” z „karamzinistami”. Rozpoczęty proces for-
mowania nowego języka rosyjskiego szedł w parze z walką przeciw starej tra-
dycji literackiej, nacechowanej wpływami cerkiewnosłowiańskimi oraz przeciw 
„specjalistyczno-technicznym i urzędowo-kancelaryjnym tendencjom”, które 
brały początek w epoce Piotra I329. Troską reformatorów skupionych wokół 
Mikołaja Karamzina było stworzenie jednego języka literackiego, wspólnego 
dla prostego ludu i dla wykształconej, zeuropeizowanej elity. Cel ich działań 
wypływał z idei narodu jako ogółu ludzi skupionych pod berłem potężnego 
i sprawiedliwego cara. Rosja włączyła się w sferę kultury europejskiego oświe-
cenia, absorbując nowe zjawiska i opisujące je pojęcia. Naturalną konsekwencją 
zmian była utrata jedności systemu semantycznego rosyjskiego języka, który 
to problem Karamzin wyartykułował bardzo wyraźnie. Dylemat europeizacji 
– rosyjskości i starego – nowego znalazł wyraz w pojawieniu się dwóch, wspo-
mnianych wyżej, antagonistycznych grup reformatorów. Aleksander Szyszkow, 
zwolennik cerkiewnej kultury literackiej, w Traktacie o starym i nowym stylu języka 
rosyjskiego (Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка, 1803) 
wskazał na granice semantyczne między językiem rosyjskim a zachodnioeuro-
pejskimi, słusznie zarzucając stylowi Karamzina sztuczność i wybiórcze sięga-
nie do słów języka potocznego. Szyszkow podkreślał, że prosty lud rozumie 
język staro-cerkiewno-słowiański: „Każdy z naszych niepiśmiennych chłopów 
zmusza swojego piśmiennego syna, by ten czytał mu Prolog, Czetji Minei i inne 
księgi duchowne, rozumiejąc je i słuchając ich z przyjemnością”330.

328  В. Белинский, Сочинения Державина, 1843 [w:] В. Белинский, Сочинения в 3 томах, Ф.М. Голо-
вещенко (red.), Москва 1948; http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_1120.shtml (dostęp: 20.01.2012).

329  В. Виноградов, Избранные труды..., s. 38.
330  Cyt. za: А. Чапаева, Славянофилы и западники в русской культурно-языковой ситуации 1830–1840-х 

годов, Москва 2007, s. 52.
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Z kolei reforma Karamzina, przy całej jego trosce o stworzenie języka, który 
mógłby wyrazić ducha narodowego, nosiła piętno kultury salonów i carskiego 
dworu. Dopiero dekabryści, którzy też odnieśli się krytycznie do niektórych 
aspektów języka karamzinistów, połączyli w idei narodu imperium i prosty lud. 
Zarazem jednak dochodzili oni do wniosku, że język rosyjski nie posiada słów 
odpowiednich dla wyrażenia uczucia patriotyzmu, który przepełniał ich serca. 
Pod tym względem stali na przeciwstawnym, do karamzinowskiego, biegunie331. 
Wilhelm Küchelbecker opisywał styl Karamzina następująco: 

Z mowy ruskiej, bogatej i potężnej, karamziniści próbują wyabstrahować ograniczony, przy-
zwoity, sztucznie prosty, zrozumiały dla niewielu język. Bez litości rugują z niego wszystkie 
wyrażenia i zwroty słowiańskie i wzbogacają go... baronami (баронами), żałobami (траурами), 
germanizmami, galicyzmami i barbaryzmami (...). A niechby powstała, na chwałę Rosji, poezja 
czysto rosyjska! Latopisy, pieśni i twórczość ludowa to najlepsze, najczystsze, najprawdziwsze 
źródła naszego piśmiennictwa332.

Na początku wieku XIX reformy języka i pytania o charakter nowego języka 
literackiego były ściśle związane z ideą nowoczesnego narodu i narodowości. 
Jedną z charakterystycznych cech tego okresu stała się, zapoczątkowana jeszcze 
w poprzednim wieku przez Iwana Kryłowa i jego bajki, tendencja do sięgania 
do skarbnicy symboli ludowych. Problem języka prostego ludu będzie powra-
cał wielokrotnie: w poezji Puszkina, u dekabrystów i w kolejnych pokoleniach 
rosyjskich reformatorów. Zjawisko to miało dwojaką przyczynę: było kontynu-
acją wcześniejszych dążeń do zachowania spuścizny kulturowej oraz wynikało 
ze zrodzonej w dekabryzmie idei narodu obejmującej wszystkich poddanych 
cara. Lud ze swoim językiem, obyczajami, wyobrażeniami stawał się podmio-
tem przemian historycznych, a jednocześnie ogromną grupą społeczną, z którą 
należało znaleźć wspólny język. Przypomnijmy, że mowa tu o języku rozumia-
nym szeroko; nie tylko jako twór leksykalno-gramatyczny, lecz przede wszyst-
kim jako zbiór symboli i wyobrażeń z charakterystycznymi dla nich środkami 
wyrazu.

Według Winogradowa zadanie stworzenia języka narodowego w wieku XIX 
przypadło Aleksandrowi Puszkinowi, który słusznie jest uważany za twórcę 
współczesnego języka literackiego. Jednak w perspektywie wyzwań swojego 
czasu Puszkin odpowiedział tylko na jedno z nich, wyrażając za pomocą ję-
zyka literackiego doświadczenia i tęsknoty swojej warstwy społecznej: zeuro-
peizowanej szlachty. Wykorzystanie przez niego wątków ludowych i prostego 
stylu nie było równoznaczne ze stworzeniem wspólnego języka literackiego dla 
warstwy szlacheckiej i chłopów. Puszkin zdawał sobie sprawę z istnienia zja-

331  O inspiracji dekabrystów poezją polską zob. A. Lipatow, Polska i Rosja: konfrontacja i grawitacja, 
Toruń 2003, s. 65.

332  Cyt. za: В. Виноградов, Избранные труды..., s. 37.
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wisk, które, jako obce, nie miały rosyjskich nazw. W Eugeniuszu Onieginie (Ев-
гений Онегин, 1833) pisał: „Но панталоны, фрак, жилет. Всех этих слов 
на русском нет”333. Spór o kształt języka toczył się wówczas między dwoma 
ugrupowaniami literacko-ideowymi: Biesiadą miłośników rosyjskiego słowa (Беседа 
любителей русского слова, 1811) oraz Arzamasem (Арзамас, 1814). Skupie-
ni wokół Szyszkowa członkowie Biesiady stali na stanowisku, że nadal należy 
wzorować się na teorii trzech stylów Łomonosowa i utrzymywać w ten spo-
sób zróżnicowanie języka literackiego, które, według zwolenników Szyszkowa, 
świadczyło o bogactwie języka rosyjskiego, odróżniało go od jednostajności 
francuszczyzny i pomagało zachować ciągłość kulturową poprzez utrzymanie 
związku języka rosyjskiego z cerkiewnosłowiańskim. Zdaniem Szyszkowa wy-
powiedź powinna pasować do kontekstu, a dobór słów i stylu wypowiedzi – 
odzwierciedlać charakter sytuacji. Szyszkow pisał: 

Nie można powiedzieć w (zwykłej – M.A.) rozmowie: „Ruszaj, Suworowie, nadziejo nasza, 
zwycięż wrogów!” (...). Z drugiej strony, jak śmiesznie w piśmie pochwalnym do jakiegoś 
dowódcy brzmiałyby, zamiast: „Bohaterze! Wszechświat zamarł w podziwie”, słowa: „Szla-
chetny panie! Wszechświat wam się dziwi!”334. 

Bardzo krytycznie odnosił się do naśladowania języka francuskiego pod 
względem leksyki, stylu i składni, poczytując wszelkie zapożyczenia za zagroże-
nie dla czystości języka rosyjskiego. W swoim puryzmie językowym był niezwy-
kle konsekwentny i surowy. Uważał, że zjawiska z życia pozaliterackiego mogą 
zostać opisane za pomocą rodzimych słów, a jeśli takowe zostały zapomniane, 
to należy je odszukać w księgach cerkiewnosłowiańskich lub wyprowadzić od 
ich cerkiewnosłowiańskich korzeni. Z powodu językowego puryzmu i odwołań 
do wzorca, który w wieku XIX uznany został za przestarzały, Biesiada stała się 
przedmiotem ironicznych pamfl etów i krytyki ze strony członków Arzamasu 
(Wasilij Żukowski, Konstanty Batiuszkow, Piotr Wiaziemski i in.). Walka ustała 
w 1817 roku, kiedy główny teoretyk Arzamasu Żukowski został wychowawcą 
dzieci rodziny carskiej, a w przestrzeni społeczno-politycznej coraz silniej za-
częły zaznaczać się nastroje rewolucyjne, stymulowane przez rodzący się ruch 
dekabrystów. Rezultatem sporu był wniosek, że rosyjski język literacki nie może 
rozwijać się bez zachowania swoich podstaw, a więc konieczne jest sięgnięcie 
do języka ludowego; nie może też rozwijać się w izolacji od Europy Zachodniej 
i jej dziedzictwa kulturowego. Owa konkluzja stała się jednocześnie począt-
kiem kolejnego wyzwania, przed jakim stanęli reformatorzy języka, a miano-

333  А. Пушкин, Евгений Онегин. Роман в стихах, rozdz. I, część 26; http://ilibrary.ru/text/436/p.2/
index.html (dostęp: 20.01.2012).

334  Н. Мещерский, История русского литературного языка, Ленинград 1981, s. 117 (w oryginale 
cytowane zwroty brzmią: „гряди, Суворов, надежда наша, победи врагов!”; „Герой! Вселенная 
дивится тебе!”; „Ваше превосходительство! Вселенная вам удивляется!”).
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wicie harmonijnej syntezy „swojego” z „obcym”. Problem ten z całą ostrością 
wyłonił się w latach czterdziestych XIX wieku, na tle ideowego sporu słowia-
nofi lów z okcydentalistami. Dyskusja toczyła się wokół zagadnień charakteru 
języka rosyjskiego, jego specyfi cznych cech wyrażających ducha narodowego 
i odzwierciedlających mentalność, a także zapożyczeń z języków obcych. Na tle 
rozgraniczenia europejskości i swoistości rosyjskiej kultury, „obcego” i „swo-
jego” ponownie zarysował się problem źródeł rosyjskiego języka narodowego. 
Jak zauważyła Aleksandra Czapajewa, „Idea języka narodowego jako »kamień 
węgielny« rozwoju kulturowo-językowego znajduje odzwierciedlenie w bada-
niach fi lologicznych lat trzydziestych–czterdziestych wieku XIX, w publicysty-
ce, literaturze pięknej, prywatnej korespondencji, dyskusjach i sporach na ła-
mach czasopism”335. Ponownie stworzenie języka literackiego uznano za jedno 
z najważniejszych zadań epoki. W poszukiwaniach wzorca dla języka, który 
byłby zrozumiały dla wszystkich warstw, sięgano i do tradycji ludowej, i do ję-
zyka warstwy wykształconej. Kierunki poszukiwań odróżniały kontynuatorów 
myśli Karamzina od zwolenników rozwiązań zaproponowanych przez Szysz-
kowa. Mikołaj Nadieżdin sprzeciwiał się wzorowaniu języka narodowego na 
języku jednej tylko warstwy społecznej, argumentując, że literatura jako „głos 
narodu” powinna jednoczyć i wyrażać języki wszystkich warstw. Poszukując 
rozwiązań praktycznych, Nadieżdin proponował, by wstępnie wyodrębnić dwie 
części składowe języka: materię, substancję, czyli leksykę, oraz formy lub obraz, 
czyli składnię336. Według reformatora to właśnie składnia jest przejawem naro-
dowej specyfi ki: 

Składnia języków bezspornie ma początek w ich duchu; dlatego jej osnowa we wszystkich ję-
zykach ma takie samo pochodzenie, z jednej rodziny, i powinna być taka sama. Jednak rozwój 
i kształtowanie szczegółowych form odbywa się pod wpływem niezliczonych uwarunkowań, 
które nadają mowie każdego narodu charakterystyczne oblicze, dlatego różne języki słowiań-
skie mają różną strukturę syntaktyczną337. 

Leksyka jest bardziej podatna na zmiany i może, do pewnego stopnia, włą-
czać obce elementy. Idee Nadieżdina rozwijał później Włodzimierz Dal, który 
widział możliwości rozwoju języka narodowego w przezwyciężeniu rozłamu 
między językiem warstw wyższych i niższych oraz stworzeniu neutralnego 
„średniego stylu”.

W latach trzydziestych–czterdziestych wieku XIX powstały dwa dzieła 
systematyzujące wiedzę o rosyjskiej gramatyce autorstwa Aleksandra Wosto-

335  А. Чапаева, Славянофилы и западники..., s. 51.
336  Cyt. za: А.Г. Чапаева, Славянофилы и западники..., s. 61.
337  Tamże, s. 62.
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kowa338 i Mikołaja Grecza339. Problemy języka przyciągały uwagę nie tylko ję-
zykoznawców, lecz także publicystów, między innymi krytyka Wissariona Bie-
lińskiego. Na łamach redagowanych przez niego czasopism „Mołwa” (Молва) 
i „Otieczestwiennyje zapiski” (Отечественные записки) pojawiały się artykuły 
i recenzje dotyczące zagadnień języka, jego gramatyki, leksyki i składni. Sam 
Bieliński przygotował obszerne omówienie gramatyki języka rosyjskiego: Pod-
stawy rosyjskiej gramatyki dla nauczania początkowego, przygotowane przez Wissariona 
Bielińskiego. Część pierwsza. Gramatyka analityczna (etymologia) (Основания русской 
грамматики для первоначального обучения, составленные Виссарионом 
Белинским. Часть первая. Грамматика аналитическая [этимология]), wyda-
ną w 1837 roku340. Praca nad podręcznikiem trwała trzy lata, o czym świadczy 
korespondencja Bielińskiego z Pawłem Piotrowem, jednak podręcznik nie zo-
stał przez władze dopuszczony do użytku. Niemniej jednak został wysoko oce-
niony przez współczesnych Bielińskiemu myślicieli-reformatorów: Konstanty 
Aksakow nazwał go „wyjątkowym zjawiskiem w naszej literaturze naukowej”341. 
Bieliński twierdził, że nie nadszedł jeszcze właściwy moment, by tworzyć ogól-
ne reguły gramatyki; najpierw należy zebrać wszystkie fakty dotyczące rodzime-
go języka. Dalekosiężne plany, dotyczące gramatyki, krytyk kreślił w liście do 
Dymitra Iwanowa: 

...piszę drugą część i obmyślam plan dużego dzieła pod tytułem Pełny kurs literatury dla począt-
kujących (Полный курс словесности для начинающих). Będzie składał się on z kilku części; 
wydana przeze mnie Gramatyka to będzie pierwsza część, druga będzie obejmować prostszą 
składnię lub teorię różnych rodzajów zdań, zależności i porządku słów; trzecia będzie zawie-
rać złożoną składnię – teorię łączenia zdań w akapity jako wyrażenia wniosku lub sylogizmu: 
o porządku zdań, przejrzystości itp.; czwartą część będzie tworzyć retoryka albo omówienie 
upiększonego języka (tropy, fi gury) różnego rodzaju utworów prozatorskich. W oddzielnej 
części zostanie szczegółowo omówiona prozodia, która obejmie teorię poezji w ogóle, a ro-
syjskiej w szczególności342. 

338  А. Востоков, Русская грамматика А.X. Востокова по начертанию его же сокращенной грамматики, 
полнее изложенная, Санкт-Петербург 1831.

339  Н. Греч, Пространная русская грамматика, Санкт-Петербург 1827; Н. Греч, Практическая 
русская грамматика, Санкт-Петербург 1827.

340  В. Белинский, Основания русской грамматики для первоначального обучения, составленные Висса-
рионом Белинским. Часть первая. Грамматика аналитическая (этимология), Москва 1837.

341  К. Аксаков, О грамматике вообще [w:] К. Аксаков, Полное собрание сочинений, Москва 1875, t. 2, 
cz. 1, s. 5; К. Аксаков, О грамматике вообще (по поводу грамматики г. Белинского, 1838) [w:] К. Аксаков, 
Сочинения филологические, t. 2, cz. 1, Москва 1875; http://www2.unil.ch/slav/ling/textes/Aksakov
75Bel.html (dostęp: 20.12.2012).

342  В. Белинский, Основания русской грамматики [w:] В. Белинский, Статьи и рецензии 1836–1838, 
Москва 1953, t. 2; http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_3880oldorfo.shtml (dostęp: 20.12.2012).
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Chociaż nie udało się Bielińskiemu w całości zrealizować swojego zamysłu, 
nie tylko włączył się w spory na temat języka, ale nadał im kierunek343. Już 
w pierwszych słowach swojego podręcznika Bieliński dał wyraz przekonaniu 
o nierozerwalnym związku języka ze specyfi ką życia narodowego; podkreślił też 
racjonalny charakter gramatyki, wynikający z właściwości ludzkiego umysłu. Na 
tle wyzwań epoki jawi się jako propagator oświeceniowej koncepcji człowieka 
– istoty rozumnej – i formułowanej na jej fundamencie teorii języka. W jego 
Gramatyce czytamy: 

Człowiek został obdarzony zdolnością myślenia i wyrażania swoich myśli za pośrednictwem 
słowa lub języka, innym słowy, człowiek myśli i mówi. Zdolność myślenia nazywamy rozumem, 
i dlatego myślenie jest działaniem lub aktem rozumu; dzieło albo owoc owego działania ro-
zumu nazywamy osądem (суждением); zdolność wyrażania osądu umysłu tj. komunikowania 
go innym za pośrednictwem różnych zmian głosu i połączenia dźwięków, albo myślenia na głos 
a nie dla siebie, nazywamy słowem lub językiem. W konsekwencji myśl odnosi się do słowa tak 
jak dusza odnosi się do ciała; to znaczy, że słowo jest okryciem, ubraniem. Formą wyrażenia 
myśli, a myśl jest sensem, rozumem, znaczeniem słowa. Nauka o myśleniu to logika, nauka 
o słowie albo języku to gramatyka. A więc, gramatyka to nauka o ludzkim słowie, albo syste-
matyczne objaśnienie praw słowa. Jako że słowo jest ściśle związane z myślą, to i gramatyka 
znajduje się w ścisłym związku z logiką i na niej powinna się opierać344. 

W sporach epoki lat czterdziestych XIX wieku wyraźnie widać zależność 
między pierwotnym systemem modelującym – w tym przypadku językiem lu-
dowym, a wtórnym systemem modelującym – językiem literatury i publicysty-
ki. Bieliński uważał, że doskonalenie języka literackiego powinno odbywać się 
poprzez jego zbliżenie do języka mówionego. Podstawową trudnością, z którą 
zetknął się i sam Bieliński, i jemu współcześni, było zdefi niowanie pojęcia lu-
dowości i narodowości, języka ludowego i narodowego. Codzienna mowa ro-
syjskiego ludu nie była językiem narodowym, ale nie był nim też język używany 
przez wyższe warstwy rosyjskiego społeczeństwa. Krytyk przeciwstawił język 
ludowy literackiemu ze względu na ich odmienny charakter i rolę; 

Język ludowy jest bogatszy od literackiego, ale tylko w swojej sferze, i jest przeznaczony do 
wyrażania „pospolitych idei (простонародных идей), niewielu przedmiotów i potrzeb ogra-
niczonego bytowania prostego ludu”, podczas gdy język literacki służy do wyrażenia całej 
„różnorodności i wszystkich odcieni idei wykształconego towarzystwa”345. 

Wskazuje tym samym na rozdźwięk między dwiema warstwami społecz-
nymi, a pośrednio też na ich charakter: język literacki jest sztuczny i sztywny, 
a ludowy – żywy; „język towarzystwa” nieustannie się zmienia wraz z napływem 
nowych elementów, idei, natomiast język ludu pozostaje statyczny, wyraża tre-

343  Więcej na temat wkładu Bielińskiego w dyskusję nad kształtem rosyjskiego języka zob. С. Бу-
лич, Очерк истории языкознания в России, Санкт-Петербург 1904.

344  В. Белинский, Основания русской грамматики [w:] В. Белинский, Статьи и рецензии.
345  А. Чапаева, Славянофилы и западники..., s. 64.
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ści, które nie ulegają zmianie. Sygnalizowana biegunowość, a jednocześnie prag-
nienie krytyka, by znaleźć wspólną płaszczyznę istnienia języka ludowego i lite-
rackiego, będą stanowiły dla niego poważny problem. Interesujący jest fakt, że 
Bieliński nie stawia następującego pytania: czy jego rozważania dotyczą dwóch 
odległych wariantów tego samego, rosyjskiego języka, czy też są to dwa całko-
wicie różne języki. Zakodowany w nich obraz świata i człowieka, abstrahując 
od leksyki i składni, różnił się pod wieloma względami. W poszukiwaniu na-
rzędzi daleko idącej syntezy „języków” Bieliński powołuje do istnienia „szkołę 
naturalną” – jest to pierwsza na gruncie rosyjskiej kultury próba modelowania 
rzeczywistości poprzez włączanie do treści tekstów opisów życia ludu. Pomimo 
usilnych starań krytykowi nie udało się pogodzić sprzeczności, które stanowiły 
nie tyle realny problem językowy, ile część składową jego światopoglądu: 

W lingwistycznych rozważaniach Bielińskiego zderza się i nakłada kilka antynomii: książkowy 
język literacki jest przeciwstawiony ustnemu, mówionemu, przez który z jednej strony pojmu-
je (Bieliński – M.A.) język ogólnonarodowy, obejmujący wszystkie warstwy, zrozumiały dla 
wszystkich, a z drugiej – język warstwy wykształconej. Z kolei język „warstwy wykształconej” 
jest przeciwstawiony językowi niewykształconego, prostego ludu. Bieliński to rozszerza poję-
cie ludu (народа) do narodowości (национальности), (…) to zawęża go do czysto klasowego 
wyobrażenia o narodzie jako chłopach i mieszczaństwie346.

Słowianofi le, z kolei, widzieli w prostym ludzie skarbnicę wszelkich wzor-
ców, w tym też językowych, ale i oni zdawali sobie sprawę z faktu, że istnieje 
różnica między potocznym językiem rosyjskiego chłopa a językiem narodo-
wym. Pochwała języka prostego ludu była próbą stworzenia koncepcji kultury 
narodowej opartej na prawosławiu i bliżej niesprecyzowanej przez jej twórców 
idei rosyjskości pojmowanej jako ruskość. Nie była ona zbieżna z rzeczywistoś-
cią historyczną i społeczną, co zauważył Mikołaj Polewoj, pisząc w Programie 
rosyjskiego języka i piśmiennictwa (Программа русского языка и словесности, 
1857): 

G. Gałachow błędnie pojmuje znaczenie i granice gramatyki, jeśli chce się jej uczyć z gwary 
prostego ludu. Niech wskaże dokładnie, gdzie jest ów, tak przez niego wychwalany język naro-
dowy, w jakich stronach, w jakiej części Rosji? (...) Gałachow myli z językiem ducha, geniusza 
ludu, który wyraża się nie w jednym języku, lecz we wszystkich działaniach, we wszystkich 
zabytkach ludu, a nawet w otaczających go przedmiotach347.

W latach czterdziestych–pięćdziesiątych XIX wieku przybiera na sile dys-
kusja nad rolą języka i zadaniami pisarza348. Jednocześnie lud jako punkt od-

346  А. Чапаева, Славянофилы и западники..., s. 67.
347  Cyt. za: А. Чапаева, Славянофилы и западники..., s. 53–54.
348  Por. Н. Гоголь, Выбранные места из переписки с друзъями [w:] Сочинения Н. Гоголья, Н. Тихонра-

вов (red.), С. Петербург 1900, t. 7, s. 6; В. Белинский, Письмо к Гоголю [w:] В. Белинский, Статьи 
и рецензии 1843–1848, В.И. Кулешова (red.), Москва 1948, s. 711.
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niesienia dla wszelkich reform, w tym również w dziedzinie języka, zostaje po-
stawiony w centrum rozważań inteligencji. Jak zauważył Winogradow, „Język 
ludowy i folklor, według słów Gogola, to »skarbnica ducha i charakteru« rosyj-
skiego narodu”349. Analiza tekstów z tego okresu pozwala stwierdzić, że „lud”, 
ze wszystkimi konotacjami znaczeniowymi tego słowa, staje się ideą nadającą 
kierunek reformom języka. Fakt ten staje się zrozumiały, gdy zauważymy, iż 
w czasie gwałtownych przemian lud, w przeciwieństwie do inteligencji i szlach-
ty, zachował w języku podstawową symbolikę, obrazy kultury. Przechowanie ję-
zyka ludowego było równoznaczne z ochroną tożsamości narodowej. A zatem 
próby wprowadzenia języka ludowego do sfery literatury były uświadomieniem 
sobie jego znaczenia dla podtrzymania stabilności rosyjskiej kultury w epoce 
gwałtownych przemian. W związku z utratą znaczenia języka cerkiewnosło-
wiańskiego język ludu stawał się atrakcyjny chociażby z tego względu, iż nie 
kolidował ze świeckim kierunkiem przemian. 

Lata sześćdziesiąte XIX wieku przynoszą nowe wyzwania związane 
z przegraną Rosji w wojnie krymskiej, pojawieniem się raznoczyńców jako 
grupy kulturotwórczej oraz ludu – realnego odbiorcy idei. Słabnie cenzu-
ra i pojawia się nowy odbiorca, co skłania reformatorów do modyfi kacji sty-
lu języka, jego uproszczenia. Miejsce literatury pięknej zajmuje publicystyka. 
W związku z zainteresowaniem problematyką społeczno-polityczną i kwestia-
mi ekonomicznymi w powszechny obieg wchodzą nowe pojęcia: proletariat, 
humanitaryzm (гуманность), pauperyzacja (пауперизм), rzeczywistość w formie 
diejstwitielnost’ (действительность) zamiast wcześniejszego suszczestwitielnost’ 
(существенность)350. Słownictwo z zakresu nauk społecznych wchodzi do po-
wszechnego użycia. W miarę absorbowania przez język zjawisk spoza kultury 
pojawiają się postulaty stworzenia odpowiadającej im aparatury pojęciowej. Po-
stawy Bielińskiego i Gogola wskazywały na dwie tendencje w stosowaniu języka 
do opisywanej rzeczywistości: styl Bielińskiego, dobór słów i tematyki to dąże-
nie do opisu rzeczywistości i wyjaśniania zjawisk, podczas gdy Gogol stoi na 
stanowisku oszczędnego użycia słów w myśl przekonania, iż „język powinien 
móc nie opisywać, a odzwierciedlać przedmiot jak w lustrze”351. W latach sześć-
dziesiątych wyraźny jest kierunek zapoczątkowany przez Bielińskiego. Oczywi-
ście, tworzą wówczas wybitni pisarze: Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, Iwan 
Turgieniew, i wielu innych, jednak obszar dyskusji nad językiem został zdomi-
nowany przez nurty rewolucyjno-demokratyczne z ich koncepcją użyteczności 
języka i praktycznym podejściem do kwestii lingwistycznych. Jest to symptom 
nowych czasów: szlachta i jej obraz świata zostały wyparte z centrum kultury, 
a ich miejsce zajęli raznoczyńcy – z własnym językiem i zakodowanym w nim 

349  В. Виноградов, Избранные труды..., s. 41.
350  Tamże, s. 43.
351  Tamże.
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obrazem świata, który próbują wyrazić pod postacią tekstów. Mikołaj Dobrolu-
bow, Mikołaj Czernyszewski, Aleksander Sałtykow-Szczedrin należą do nowe-
go pokolenia reformatorów języka. Narastanie nastrojów rewolucyjnych w spo-
łeczeństwie wzbogaca język o słowa obcego pochodzenia, takie jak agitować 
(агитировать), inteligencja (интеллигенция), postęp (прогресс), racjonalizować 
(рационализировать), międzynarodówka (интернационал), a jednocześnie przy-
nosi zmianę semantyki słów cerkiewnosłowiańskich, które przetrwały liczne 
reformy: „Te słowa i wyrażenia, które zachowały związek z tradycją cerkiewno-
-literacką przyjmowały zupełnie nowe odcienie znaczeniowe w zależności od 
stylu, tematu i ideologii tej lub innej grupy społecznej”352. Istnienie tych słów 
w języku nie wskazuje jednak na związek z tradycją; pozbawione kontekstu są 
one jedynie zbiorem leksykalnych i frazeologicznych „szczątków”. Ironiczne 
użycie takich wyrazów w języku rewolucyjnych demokratów wskazuje na coraz 
bardziej rozprzestrzeniającą się ideologię materializmu i ateizację rosyjskiej in-
teligencji. W drugiej połowie XIX wieku zwiększa się liczba używanych słów353, 
a jednocześnie zaciera się ich semantyka: język przyjmuje coraz więcej słów, 
których treść nie ma jednoznacznej reprezentacji w sferze symboli rosyjskiej 
kultury.

Rewolucja październikowa (1917) przyniosła gwałtowną zmianę w dziedzi-
nie języka, jego ujednolicenie i uproszczenie. W zapomnienie odchodzą zwro-
ty związane z kulturą szlachecką – ten obszar dorobku kulturowego rosyjskiej 
elity zostaje wyeliminowany ze sfery języka. Zmienia się również semantyka 
słów, zwłaszcza tych, które dotyczą sfery społecznej i relacji między różnymi jej 
warstwami; słowa takie jak „pan” (господин, барин) mają wydźwięk pejoratywny. 
Reformatorzy tego okresu, podobnie jak przedstawiciele poprzednich pokoleń, 
przyjmują na siebie zadanie stworzenia semantyki narodu. Obecnie fundamen-
tem są idee marksistowsko-leninowskie. Rolę języka określił Maksym Gorki: 
„Walka o czystość, dokładność pojęciową, wyrazistość języka jest walką o oręże 
kultury. Im ostrzejsze jest owo oręże, im precyzyjniej nakierowane, tym bar-
dziej zwycięskie”354. Język zostaje nasycony neologizmami, głównie z dziedziny 
marksistowskiej nauki o społeczeństwie: walka klas (борьба классов), dialektyka 
(диалектика), przeżytki kapitalizmu w świadomości (пережитки капитализма 
в сознании), siły produkcyjne (производительные силы), kolektywizacja gospodarki 

352  Tamże, s. 45.
353  „Pogłębia się i rozszerza nie tylko system znaczeń i odcieni, ale zwiększa się też objętość lite-

rackiego zasobu słów. Znamienne jest także porównanie liczb: „Słownik Rosyjskiej Akademii (Словарь 
Академии Российской, 1806–1822) zawiera 51 388 słów; Słownik języka cerkiewnosłowiańskiego i rosyj-
skiego (Словарь церковнославянского и русского языка, 1847) już 114 749 słów, a Słownik objaśniający 
(Толковый словарь) W. Dala przekraczał liczbę 200 000”. Por. В. Виноградов, Избранные труды..., s. 45.

354  „Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие 
культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено, тем оно победоносней”. Por. 
В. Виноградов, Избранные труды..., s. 47.
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(коллективизация хозяйства) itp. Tworzenie nowego języka odbywa się w napię-
ciu między dwoma biegunami wyznaczającymi nową rzeczywistość: „klasami 
robotniczo-chłopskimi” i „pasożytniczą klasą wyzyskiwaczy”. Słowotwórstwo, 
leksyka i frazeologia ulegają zmianom pod wpływem ideologii partii i imperaty-
wu tworzenia nowej rzeczywistości, w której istnieją takie zjawiska, jak „rada” 
(совет), komsomoł (комсомол), pięciolatka (пятилетка), kołchoz (колхоз), sa-
mokrytyka (самокритика), czystka (чистка) i ruch stachanowców (стахановское 
движение).

Ideologiczny język partii wywarł głęboki wpływ na język i styl literatury. 
Opierał się on częściowo na dorobku rewolucyjnych demokratów z drugiej po-
łowy XIX wieku, z ich ironicznym stosunkiem do religii, zagadnienia piękna, 
metafi zyki. Rozwój materializmu i ateizmu sprzyjał umocnieniu tych tendencji 
i sprawiał, że leksyka cerkiewnosłowiańska w tekstach została ograniczona do 
minimum i była używana w znaczeniu pejoratywnym. Nastąpiła synteza języka 
literackiego i mówionego kosztem wysokiego poziomu tego pierwszego. Ofi -
cjalna literatura wchłaniała ogromną liczbę słów i zwrotów z języka potoczne-
go, a leksyka, przyswojona w rezultacie rozwoju techniki, wchodziła w codzien-
ne użycie355.

W próbie podsumowania powyższego omówienia postaw reformatorów 
wobec języka na tle wyzwań epoki dochodzimy do wniosku, że głównym ini-
cjatorem zmian i ich wykonawcą było państwo. Reforma alfabetu z 1708 roku 
jest faktem historycznym, który pozwala rozgraniczyć dwie epoki i wskazać 
początek reform języka jako narzędzia realizacji idei imperialnej. Spór szyszko-
wistów z karamzinistami stanowił wydarzenie zamykające wczesny etap prze-
mian, koncentrujący się na ortografi i, gramatyce i leksyce. Późniejsze dyskusje 
nad kształtem i rolą języka były ściśle wplecione w ideowo-społeczny kontekst 
epoki. Jeśli sięgniemy do początkowego akapitu niniejszego rozdziału i podej-
miemy próbę udzielenia odpowiedzi na postawione pytania, to zauważymy, że 
inicjatorem reform był car i jego otoczenie, zmiany służyły postępowi rozu-
mianemu jako umacnianie potęgi militarnej państwa, ich odbiorcą była elita, 
wiernie służąca imperium, narzędziem wprowadzania zmian były odgórne uka-
zy, natomiast skutkiem – uporządkowanie języka urzędowego, usprawnienie 
jego funkcji administracyjnych. W wieku XIX pojawiła się grupa reformatorów 
nie tyle stojących w opozycji do ofi cjalnego kursu reform, ile posiadających 
odmienne cele: byli to spadkobiercy myśli europejskiego oświecenia, stawiali 
sobie za zadanie wyrażenie nowoczesnej idei narodu, ich odbiorcami w dalszej 
perspektywie miało być całe społeczeństwo, z ludem włącznie, narzędziem roz-
powszechniania reform były czasopisma, natomiast skutkiem – wprowadzenie 
do świadomości elity wykształconej nowych pojęć i podjęcie roli mediacyjnej 

355  Por. В. Виноградов, Избранные труды..., s. 47.
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między różnymi warstwami społecznymi i ich wyobrażeniami na temat rzeczy-
wistości. Epokę dyskusji nad rolą języka jako narzędziem kształtowania idei 
narodu równoznacznej z imperium przeciwstawionej idei narodu pojmowanej 
jako ogół obywateli równych wobec prawa zamyka rewolucja październikowa 
i kolejna reforma alfabetu. Stanowiła ona wstęp do tworzenia nowego meta-
tekstu kultury, dlatego zostanie omówiona przy okazji dyskusji nad treścią kul-
tury radzieckiej.

Przystępując do omawiania koncepcji irańskich reformatorów języka, już 
na wstępie zauważamy istotne różnice w porównaniu z warunkami, w jakich 
działali rosyjscy myśliciele: w Rosji inicjatorem reformy alfabetu był Piotr I, 
a dyskusje nad rolą języka w kształtowaniu tożsamości narodowej nastąpiły już 
po oddzieleniu cerkiewnosłowiańskiego i jego sfery wpływów w kulturze od 
języka świeckiego – urzędowego i literackiego. W Iranie porządek zmian był 
odwrotny: od połowy wieku XIX świeccy reformatorzy toczyli dyskusje nad re-
formą alfabetu, a odgórne reformy języka miały miejsce dopiero za panowania 
Rezy Szacha Pahlawiego356. Inne było również postrzeganie roli języka w kon-
tekście europeizacji: w Rosji była to kwestia drugorzędna, chociaż zaliczana do 
ważniejszych celów reform, podczas gdy w Iranie zbliżenie rodzimej kultury do 
cywilizacji europejskiej odgrywało rolę pierwszoplanową.

Kilka wieków po podboju Iranu przez Arabów w VII wieku ofi cjalne pis-
mo Imperium Sasanidów, pahlavi, zostało zastąpione pismem arabskim, pod-
czas gdy językiem mówionym nadal pozostawał perski. Przyczyny zmian miały 
charakter zewnętrzny w stosunku do samego języka: wynikały z aspiracji po-
litycznych islamu, które wymagały szerokiego zastosowania języka arabskiego 
jako narzędzia administrowania podbitymi terytoriami oraz z ambicji natury 
intelektualnej – arabski w krótkim czasie stał się językiem fi lozofi i i nauki357. 
Jeśli chodzi o refl eksję fi lologiczną, właściwie – fi lozofi czną – nad istotą języka 
i jego funkcjami w kulturze, to miała ona miejsce stosunkowo wcześnie. Już 
w IX wieku dwie szkoły, w Basrze i w Kufi e358, rozpoczęły spór dotyczący istoty 
języka i jego relacji do rzeczywistości. Uczeni z Basry stali na stanowisku, że 
język jest swoistym lustrem, w którym wiernie odbijają się przedmioty, pojęcia, 

356  Por. R. Perry, Language reform in Turkey and Iran [w:] T. Atabaki, E. Zürcher (red.), Men of  Order. 
Authoritarian Modernization under Atatürk and Reza Shah, London 2004, s. 246–258.

357  Nie bez znaczenia były również inne, czysto praktyczne względy, jak chociażby ten, że pismo 
arabskie było łatwiejsze do przyswojenia w porównaniu z 14-literowym alfabetem pahlawijskim, gdzie 
występował duży niedobór znaków grafi cznym dla istniejących dźwięków. Por. F. Hashabeiky, Persian 
Orthography. Modifi cation or Changeover? (1850–2000), Uppsala 2005, s. 17.

358  Wśród irańskich reformatorów warto wymienić żyjącego w X wieku lekarza i fi lozofa Awicennę 
(Abu Alego Hosejna ibn abd Allaha ibn Sinę) oraz Abu Rajhana Mohammada ibn Ahmada al-Birunie-
go (przełom X/XI w.). Pisząc traktaty naukowe, zastępowali terminologię arabską perskimi ekwiwalen-
tami. Por. J.R. Perry, Language reform in Turkey and Iran, s. 239. Artykuł J.R. Perry’ego został też opub-
likowany w „International Journal of  the Middle Eastern Studies”, 17 (1985), s. 295–311.
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zjawiska, i dlatego należy do jego badania stosować te same prawa co do zgłę-
biania natury i życia. Henry Corbin zauważył: 

Pokazanie wzajemnej relacji języka i rozumu to najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze zada-
nie gramatyków z Basry. Musieli cały język sprowadzić do kategorii racjonalnych i logicznych, 
pokazać jego prawa i udowodnić, że odstępstwa i odchylenia od nich są jedynie pozorne, mają 
motywację racjonalną359. 

Z kolei uczeni z Kufy, centrum rozwoju ideologii szyickiej, postrzegali język 
jako odzwierciedlenie tradycji z całą jej różnorodnością i bogactwem; nie od-
rzucali metody ujmowania zjawisk językowych w schematy i tworzenia dla nich 
reguł, niemniej jednak wyjątki miały w ich pojmowaniu języka równoprawne 
miejsce z regułami. Ponownie przywołajmy Corbina, który pisze: 

Gramatycy z Basry odrzucali każdą formę, w której anomalii nie dawało się uzasadnić racjo-
nalnie. Gramatycy z Kufy nie mieli tego wyboru w tradycji, którą przyjęli jako źródło grama-
tyki. Każda forma pochodząca ze starego języka arabskiego z okresu przedmuzułmańskiego 
i z literatury, na mocy faktu, że potwierdzała swoje istnienie, mogła być uznana za uzasadnio-
ną i zyskiwała walor normatywny. Każdy wyjątek stawał się zasadą (asl), albo raczej – pojęcie 
wyjątku traciło swoje znaczenie360. 

Interakcja języka arabskiego oraz perskiego w kontekście walki o zacho-
wanie tożsamości narodowej datuje się od pierwszych wieków podboju arab-
skiego361. Generalnie przyjmuje się, że język nowoperski zyskał dojrzały kształt 
w poezji, w X wieku, czego dowodem jest Szahname (Księga królewska) Fer-
dousiego. Jeśli chodzi o prozę, to w tym przypadku proces normowania się 
trwał dłużej, a przyśpieszeniu uległ w epoce Kadżarów. Nową perspektywę 
zmaganiom języka arabskiego i perskiego jako nośników tożsamości narodowej 
nadała modernizacja.

Ożywiona dyskusja na temat rozbieżności między alfabetem arabskim a wy-
mową perskich słów rozpoczęła się w połowie wieku XIX i była spowodowa-
na bezpośrednimi kontaktami Iranu z Europą Zachodnią. Niebagatelną rolę 
w namyśle nad językiem, jako narzędziem wyrażanie idei, odegrało pragnienie 
znalezienia możliwości wymiany myśli z Europą Zachodnią. Propozycje refor-
matorów oscylowały między modyfi kacją alfabetu a jego całkowitą zamianą na 
inny. Stawką w tych zmaganiach była możliwość wyrażenia i przedyskutowania 
nowych idei, które w przeciwnym przypadku nie mogły wejść do pamięci kultu-
ry jako teksty. Rodzące się pokolenie intelektualistów, poprzez porównanie sy-
tuacji w Iranie z warunkami życia w Europie Zachodniej, wysuwało, częściowo 
słuszny, wniosek, że przyczyną analfabetyzmu w Iranie, a w konsekwencji rów-

359  H. Corbin, Historia fi lozofi i..., s. 130–131.
360  Tamże, s. 131–132.
361  Szerzej na ten temat zob. Sz. Meskub, Howwijat-e irani wa zaban-e farsi (Tożsamość irańska i język 

perski), Teheran 1373 (1994).
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nież zacofania w sferze społeczno-politycznej, jest skomplikowany alfabet. Do 
prekursorów reform również z zakresie języka należeli, między innymi, Qa’em 
Maqam Farahani, Mirza Fath Ali Achundzade (Achundow), Mirza Malkom-
-chan, Ali Akbar Dehchoda. Potrzeba wprowadzenia radykalnych zmian jawiła 
się ówczesnym myślicielom na tyle istotną, że Ahmad Kasrawi pisał: „Nie ulega 
wątpliwości, że nasz alfabet musi ulec zmianie”362. Nie była to jednak wyłącz-
nie kwestia praktyczna, ponieważ alfabet, a więc i język jako taki, wpisywał się 
w szerszy kontekst problematyki tożsamości, zachowania spuścizny kulturowej, 
walki różnych grup społecznych o sfery wpływów. Wiele reform zostało uda-
remnionych z powodu braku narzędzi do ich realizacji, tj. odpowiedniego usta-
wodawstwa i instytucji zdolnych do wprowadzenia zmian. Nie będzie przesadą 
stwierdzenie, że wszystkie propozycje zmian w zakresie pisma, gramatyki, stylu, 
leksyki itp. zostały wywołane czynnikami natury pozajęzykowej.

Wysiłki szachów dynastii Kadżarów, zmierzające do centralizacji władzy 
królewskiej, stymulowały poszukiwania wzorców dla języka urzędowego. Cel, 
który przyświecał wczesnym reformatorom, był tożsamy z tym, który stawiali 
sobie reformatorzy rosyjscy: ujednolicenie i uproszczenie języka ofi cjalnych do-
kumentów stanowiło pierwszy i konieczny krok na drodze do efektywnego za-
rządzania imperium. Teheran jako siedziba szacha przyciągał oświeconych ludzi 
epoki, którzy pragnęli włączyć się w rządzenie państwem. Kolejne wydarzenia, 
takie jak założenie Dar al-Fonun i sprowadzenie zagranicznych nauczycieli, tłu-
maczenie podręczników i literatury pięknej z języków obcych, przenikanie ob-
cych słów, a także zwrotów z mowy potocznej do tekstów pisanych stopniowo 
zmieniały charakter języka perskiego, stawiały pod znakiem zapytania użytecz-
ność języka arabskiego w obliczu nowych zadań, przed którymi stawały irańskie 
elity. Przyjrzyjmy się postaciom wybitnych reformatorów języka i warunkom, 
w jakich przyszło im działać. Wśród prekursorów modernizacyjnych przemian 
w Iranie, w sferze języka, należy przypomnieć, wspomnianych wyżej, Qaem 
Maqama Farahaniego i Abbasa Mirzę363. Kolejny etap reform języka obejmuje 
okres rewolucji konstytucyjnej. Jego zrozumienie jest niemożliwe bez uwzględ-
nienia szerokiego spektrum problemów określonych mianem modernizacji.

362  A. Kasrawi, Gamha-je dar rah-e alefba bar chahim daszt [w:] Zaban-e pak (Czysty język), Teheran 2537 
(1974), s. 57–64; cyt. za: F. Hashabeiky, Persion Orthography..., s. 18.

363  Postać księcia Abbasa wiąże się założeniem pierwszej w Iranie drukarni typografi cznej; chociaż 
badacze dowodzą również, że pionierem w tej dziedzinie był nie Abbas Mirza, lecz Zein al-Abedin 
Tabrizi lub Mirza Saleh Szirazi (jeden ze stypendystów wysłanych przez Abbasa Mirzę do Anglii). Por. 
Y. Aryanpur, Az Saba ta Nima: tariche 150 sal adab-e farsi (Od Saby do Nimy: historia 150 lat literatury perskiej), 
Saarbrücken 1988, t. 1, s. 230–231; Y. Aryanpur, Az Nima ta ruzgar-e ma: tarich-e adab-e farsi-je mo’aser (Od 
Nimy do naszych czasów: historia współczesnej literatury perskiej), t. 3, Teheran 1374 (1995); H.M. Golpaygani, 
Tarich-e czap wa czapchane dar Iran (1050 qamari ta 1320 szamsi) (Historia druku i drukarni w Iranie – 1050 rok 
hidżry księżycowej do 1320 hidżry słonecznej), Teheran 1378 (1999), s. 11.
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Jedną z pierwszych osób, która podjęła problem reformy irańskiego alfabetu 
jako nieodzownego kroku na drodze do likwidacji zacofania Iranu, był Mir-
za Fath Ali Achundzade (Achundow) (1812–1878). Hamid Algar zauważył, że 
chociaż kwestie czysto lingwistyczne były przez myśliciela wysuwane na pierw-
szy plan, to miały one znacznie szerszy kontekst dotykający kwestii irańskiej 
tożsamości, którą reformator postrzegał jako różną od muzułmańskiej: 

Chociaż argumenty, które przytaczał (Achundow – M.A.) publicznie na rzecz reform mia-
ły przeważnie lingwistyczny charakter, wydaje się, że jego głównym celem było wymazanie 
głównego wyznacznika muzułmańskiej tożsamości kulturowej. Pisząc do zaufanej osoby, 
Mirzy Malkom-chana, Achundzade przewidywał, że sprawa islamu będzie przegrana po wy-
drukowaniu i rozpowszechnieniu Listów Kamala ad-Doulego, a wówczas jego reforma alfabetu 
zostanie automatycznie zaakceptowana364. 

Reformatorskie koncepcje przedstawił w formie literackiego tekstu w Ka-
mal ad-Doule Maktublari (Listy Kamala ad-Doulego, 1865), stanowiącego zbiór 
fi kcyjnej korespondencji między indyjskim księciem Kamalem ad-Doule oraz 
perskim księciem Dżalalem ad-Doule. Wyjątkowo ostra krytyka islamu i szyi-
ckiego duchowieństwa jako grupy ciemiężycieli, którzy wykorzystują religię, by 
utrzymywać lud w niewiedzy i powiększać swoje wpływy, odnosi się do zjawi-
ska szerszego niż ateizm autora. Wskazuje ona na fakt, że islam wraz z zawartą 
w nim koncepcją społeczno-polityczną jest niewystarczający w obliczu prze-
mian, a duchowni tracą rolę przywódców społecznych na rzecz inteligencji. 
W konsekwencji język arabski jako język tekstów modelujących również zostaje 
odrzucony. Achundzade uznał arabski alfabet za główną przyczynę zacofania 
Iranu i analfabetyzmu społeczeństwa, w tym też wyższych klas. We wrześniu 
1857 roku reformator opublikował traktat w języku perskim, w którym przed-
stawił wymyślony przez siebie alfabet (alefba-je dżadid). Składał się on z liter 
bez kropek, pisanych łącznie, chociaż jeszcze na podstawie schematu alfabetu 
arabskiego. We wstępie do traktatu Achundzade zamieścił opis początkowego 
etapu swojej edukacji, gdy musiał uczyć się czytania Koranu, a następnie Gole-
stanu Sa’diego – ten rodzaj doświadczeń, które uznał za wyjątkowo przerażające 
dla siebie, i dla dzieci w ogóle, obarcza winą za wysoki stopień analfabetyzmu, 
argumentując, że większość dzieci nie jest w stanie wytrzymać tak długiego 
etapu nauki (jemu zabrało to około 4 lat). Następnie omawia braki arabskiego 
alfabetu, wskazuje na wyjątkowo duże znaczenie alfabetu dla życia kulturalnego 
i rozwoju gospodarczego Iranu, uzasadnia potrzebę przeprowadzenia reformy 
pisma w świecie islamskim, a także szczegółowo przedstawia wynaleziony alfa-
bet365. Achundzade początkowo starał się ze wszystkich sił pozyskać dla swoich 

364  Por. H. Algar, Akhundzade [w:] E. Yarshater, Encyclopedia Iranica, London 1985, t. 1, s. 738.
365  M.F. Achundzade, Alefba-je dżadid wa maktubat, H. Mohammad, H. Arasli (red.), Baku 1963, 

s. 3–15.
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planów szyickie duchowieństwo i irańskich wezyrów; podkreślał, że propono-
wane przez niego zmiany nie stoją w sprzeczności z islamem366. W 1863 roku  
Achundzade udał się do Stambułu, by zaprezentować swój wynalazek tureckim 
władzom. Z Otomańskiego Imperium czerpał inspirację dla reform, dostrzegał 
pozytywne skutki wprowadzonych tam zmian, dlatego też sądził, że łatwiej niż 
w Iranie uzyska poparcie dla swojego projektu. Nadzieje te okazały się płonne. 
Został przywitany gościnnie jako gość rosyjskiego rządu, minister Fo’ed Pasza 
osobiście przedstawił go Tureckiemu Towarzystwu Naukowemu, którego prze-
wodniczącym był inny zwolennik reform alfabetu Mehmet Munif  Pasza, lecz 
projekt alfabetu odrzucono. Jak pisze Lewis, „Towarzystwo, w sprawozdaniu, 
przyznało, że problem istnieje, jednak nie mogło polecić przyjęcia propozycji 
Fath Alego jako jego rozwiązania”367. W 1868 roku Achundzade wysłał zmo-
dyfi kowaną wersję alfabetu do irańskiego ministra edukacji Mirzy Alego Ho-
sejn-chana Sepahsalara. Odpowiedź, jaką otrzymał, zawierała dużą dozę ironii: 
reformatorowi zaproponowano, by spróbował raczej przedstawić swoje idee 
Turkom, którzy chcą reformować swój alfabet, niż Irańczykom, którzy żadny-
mi zmianami nie są zainteresowani i nie potrzebują ich. Nieustannie modyfi ku-
jąc alfabet, Achundzade ponownie wysłał go do Alego Paszy, lecz i tym razem 
bezskutecznie. Porzucając pomysł zreformowania alfabetu arabskiego, myśli-
ciel przygotował całkowicie nowy projekt pisma, oparty na piśmie łacińskim 
i cyrylicy. Nowy alfabet zawierał 24 znaki dla spółgłosek, 10 dla samogłosek, 
8 dla liter arabskiego pochodzenia i jeden specjalny znak dla oznaczenia hamzy, 
a jego twórca uznał go za odpowiedni dla zaspokojenia potrzeb wszystkich 
narodów świata islamskiego, bez względu na charakter ich języka mówionego. 
Można bez przesady stwierdzić, że przygotowanie i rozpropagowanie alfabetu 
stało się dla Achundzadego celem jego życia. Jak pisze Forogh Hashabeiky, 

Achundzade, który wierzył w swoją sprawę, nigdy się nie poddał i poświęcił każdą minutę ży-
cia, by przekonać innych ludzi do potrzeby zmiany alfabetu. Napisał setki listów do tureckich 
i irańskich władz i intelektualistów. Duża część jego listów do przyjaciół również dotyczy 
alfabetu368. 

We wspomnianej wcześniej korespondencji z Malkom-chanem często po-
jawiała się kwestia reformy języka i jej znaczenia dla modernizacji w Iranie. 
Wbrew nadziejom Achundzadego, nawet publikacja Listów Kamala ad-Doulego 
nie wpłynęła w znaczący sposób na pozycję języka arabskiego w Iranie. Warto 
natomiast podkreślić fakt, który zauważył wspomniany wyżej Hamid Algar, że 

366  Por. M.F. Achundzade, Alefba-je dżadid [w:] Maqalat-e Mirza Fath Ali Achundzade (Artykuły Mirzy 
Fath Alego Achundzadego), M. Baqer (red.), Teheran 1351 (1972), s. 178.

367  B. Lewis, The Emergence of  Modern Turkey, s. 427.
368  F. Hashabeiky, Persian Orthography..., s. 93.
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dążenia Achundzadego do reformy alfabetu zapowiadały walkę o tożsamość 
Iranu w oderwaniu od korzeni islamskich, a także – przedislamskich.

Mirza Fath Ali Achundzade (Achundow) również podkreślał znaczenie al-
fabetu jako użytecznego narzędzia w rozpowszechnianiu wiedzy i postępu. We 
wstępie do Alefba-je dżadid i maktubat (Nowy alfabet i pisma) Fath Ali Achun-
dzade pisze, że Iran jest zrujnowany, a następnie, w formie pytań i odpowiedzi, 
przedstawia przyczyny opłakanego stanu kraju i jego mieszkańców, kreśli pro-
pozycje rozwiązania problemów i wskazuje drogi wyjścia z impasu: 

Pytanie: Z jakiego powodu? Odpowiedź: Dlatego, że jego mieszkańcy nic nie posiadają i są 
biedni. Pytanie: Dlaczego jego ludzie są biedni i nic nie posiadają? Odpowiedź: Dlatego, że nie 
mają żadnej wiedzy na temat warunków i zasad rozwoju (rah-o-rasm-o-szorud) rolnictwa, handlu, 
itp. Pytanie: Dlaczego nie mają pojęcia (...). Odpowiedź: Dlatego, że mieszkańcy Iranu nie 
mają książek, które objaśniałyby im ten rodzaj wiedzy369. 

Autor dodaje, że Irańczycy nie mają ani dzieł oryginalnych na ten temat, ani 
tłumaczonych, ponieważ w świecie muzułmańskim nie są one przedmiotem 
zainteresowania. Brak wykształcenia wynika z trudności w jego zdobywaniu, 
a główną przyczyną jest trudny alfabet. Achundzade proponuje oprzeć system 
szkolnictwa na modelu pruskim370. Widać tu wyraźne inspiracje doświadcze-
niami carskiej Rosji i okresem reform Piotra I; Achundzade z fascynacją czytał 
życiorysy wybitnych postaci i władców-reformatorów, poszukując wzorów do 
naśladowania371. Radził, by okres między 9. a 15. rokiem życia dziecka całko-
wicie poświęcić na naukę. Uproszczony alfabet jawił mu się jako podstawowe 
narzędzie przyswajania wiedzy. Achundzade proponował, by „Nowy alfabet 
należy zbudować następująco: spółgłoski trzeba wydzielić, znaki diakrytycz-
ne włączyć do zasobu spółgłosek i zlikwidować kropki liter, zmienić kierunek 
pisma (od lewej do prawej, a nie jak dotąd od prawej do lewej – M.A.) na po-
dobieństwo pisma europejskiego”372. Podkreślał też, że nowa jakość pisma nie 
stoi w sprzeczności z islamem, a „nawet jeśli byłoby sprzeczne z szariatem, 
to należy podążać tą drogą, ponieważ jest ona dobra dla kraju”373. W liście do 
Fa’eda Paszy zwracał uwagę na nieprzekładalność języków i błędy wynikające 
z tłumaczenia tekstów europejskich na języki muzułmańskie; zaznaczał, iż po-
jęcia związane z procesami sekularyzacji nie mają odpowiedników w kulturach 
przyjmujących, ponieważ w tych kulturach nie wykształciły się wcześniej po-
dobne zjawiska; pisze: 

369  M.F. Achundow, Moqaddame [w:] Maqalat-e Mirza Fath Ali Achundzade, M. Baqer (red.), Teheran 
1351 (1972), s. 189.

370  Por. M.F. Achundow, Moqaddame, s. 190.
371  Por. Э. Ахмедов, Великий азербайджанский философ-материалист [w:] М.Ф. Ахундов, Избранные 

философские произведения, Ш. Мамедова (red.), Баку 1982, s. 10.
372  M.F. Achundow, Moqaddame, s. 190.
373  Tamże.
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A zatem czy zalecacie dla przystępności obcych zwrotów pochodzących z innego języka do-
dać owe wyrażenia do obecnego muzułmańskiego zasobu słów z tą myślą, by obecny alfabet 
islamski nie zmienił się, jak też księgi objaśniające islam, a ogół nowych ksiąg został zapisany 
nowym alfabetem? Jedynie podczas pisania tych nowych zwrotów i obcych słów (estelahat 
wa akalamat-e mellal-e edżnabije’i) będzie się używać nowego alfabetu (ba horuf-e alefba-je dżadid), 
aby ich interpretacja i wymowa (qera’at wa talaffoz) były możliwe i zrozumiałe374. 

Kontynuuje myśl o rozdzieleniu przedmiotu dyskusji i odpowiadających im 
sposobów wypowiadania treści za pomocą określonego zasobu słów w artykule 
Chatt-e dini wa chatt-e elmi (Alfabet religijny i alfabet naukowy): 

Nasz stary alfabet powinien pozostać do dyspozycji ulemów i duchowieństwa, do omawia-
nia spraw religijnych, natomiast nowy alfabet będzie używany wyłącznie do rozpowszechnia-
nia nauk europejskich i wykorzystany dla omawiania spraw narodu i państwa (omur-e melli wa 
doulati)375. 

Wnioski, że Achundzade czerpał inspirację z reform, które ponad półtora 
wieku wcześniej przeprowadził Piotr Wielki, znajdują potwierdzenie w słowach 
samego autora Chatt-e dini: „Tak jak Piotr Wielki pozostawił w rękach ducho-
wieństwa staro-cerkiewno-słowiański, a wprowadził nowy alfabet, na sposób 
europejski”376. 

Problem alfabetu był też przedmiotem rozważań innego irańskiego refor-
matora, współczesnego Achundzademu Mirzy Malkom-chana (1833–1908)377. 
W dwóch traktatach: Rouszanai (Oświecenie) oraz Szejch wa wazir (Szejch i wezyr) 
myśliciel wyraził swoje idee reform. Szejch i wezyr ma formę rozmowy między 
postępowym ministrem a konserwatywnym szyickim duchownym. Reformator 
próbuje przekonać oponenta, że modyfi kacja alfabetu jest konieczna i że ten 
krok nie jest wymierzony w islam. Głównym argumentem wezyra jest wysoki 
stopień rozwoju Europy Zachodniej, który został osiągnięty dzięki łatwemu 
dostępowi do wiedzy. Wyliczając słabe strony perskiej ortografi i, reformator – 
zarówno bohater traktatu, jak też sam Malkom-chan – przedstawia własne pro-
pozycje, wśród których wymienia pisanie liter osobno, wprowadzenie znaków 
diakrytycznych oraz zmianę kształtu liter378. Nie była to radykalna zmiana, lecz 
daleko idące modyfi kacje, które ułatwiały, między innymi, zastosowanie alfabe-
tu w druku. Achundzade, chociaż wyraził uznanie dla koncepcji Malkom-chana, 
skrytykował pomysł pozostawienia kropek nad literami i pisania z prawej stro-

374  M.F. Achundow, Be dżenab-e moharrar-e ruzname-je haqajeq (Do szanownego redaktora gazety „Haqajeq”) 
[w:] Maqalat-e Mirza Fath Ali Achundzade, M. Baqer (red.), Teheran 1351 (1972), s. 198.

375  M.F. Achundow, Chatt-e dini wa chatt-e dini (Alfabet religijny i naukowy) [w:] Maqalat-e Mirza Fath Ali 
Achundzade, M. Baqer (red.), Teheran 1351 (1972), s. 202.

376  Tamże.
377  Z. Behruz, Chatt wa farhang (Pismo i kultura), Teheran 1363 (1984), s. 13.
378  Mirza Malkom-chan, Resaleha-je Mirza Malkom Nazem ad-Doule (Traktaty Mirzy Malkon-chana Na-

rema ad-Doulego), H. Asil (red.), Teheran 1388 (2009), s. 371–401.
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ny do lewej379. Malkom-chan zaprezentował swój nowy alfabet Nemune-je chatt-e 
adamijat (Przykład pisma ludzkości) i razem z traktatem Rouszanai opublikował 
go w Londynie w 1886 roku. W tym samym roku wydał fragmenty Golestanu 
oraz wybrane teksty pierwszego imama Alego, pisane nowym alfabetem380.

Malkom-chan rozpoczął omówienie perskiego alfabetu od podstawowych 
znaków – liter, zaznaczył jednak, że sens proponowanej przez niego reformy 
nie ogranicza się do zmiany kształtu liter. Grafi czne odzwierciedlenie dźwięku 
łączy się z melodią języka, dlatego też należy dokonać przeglądu znaków istnie-
jącego perskiego alfabetu, wyeliminować zbędne, zapożyczone z obcego języka 
(arabskiego) i w ten sposób zharmonizować to, co istnieje na płaszczyźnie gra-
fi cznej, ze stanem dźwięków języka. Jeśli natomiast chodzi o kształt liter to, we-
dług Malkom-chana, powinny one znacząco odróżniać się od siebie kształtem, 
tak aby łatwo było je drukować, unikając błędów wynikających z podobieństwa 
p, b, t. Kolejne zagadnienie dotyczy syntaktyki, składni: słowa w zdaniu łączą 
się z sobą poprzez ezafety381, które nie są odzwierciedlane na piśmie i utrudniają 
zrozumienie przekazu.

W reformowaniu naszego pisma każda ingerencja, drobna i całkowita, której dokonujemy, 
powinna zostać przeprowadzona w taki sposób, że z jednej strony pismo przybliży nas do 
(nowych) reguł i uczyni ich naśladowcami, a z drugiej strony mistrzowie pisma będą mogli, 
wyjaśniając owe ingerencje, bez uczenia się na nowo, czytać to pismo poprawnie382. 

Kolejne kroki reformy alfabetu dotyczą oddzielenia poszczególnych liter 
w druku, gdyż łączenie powoduje, że tracą one swoistość jako znaki odzwier-
ciedlające dźwięki.

Podstawowym celem reformy alfabetu Malkom-chana było ułatwienie dru-
kowania tekstów w języku perskim oraz uczenia się i rozumienia języka. Porów-
nując istniejący alfabet z nowym, który proponuje, wskazuje na korzyści tego 
drugiego: 

W naszym starym piśmie jeden ustęp tekstu można rozumieć na sto sposobów. W „piśmie 
Malkoma” nie można zrozumieć ustępu inaczej jak tylko na jeden sposób. W naszym starym 
piśmie niektóre litery mają kilka odpowiadających im różnych dźwięków. Tak jak w poniż-
szych słowach: wali, ruh, worud, wasul (...). Wszystkie te słowa piszemy, używając jednego „w”; 
w „piśmie Malkoma” te „w” nie mylą się z sobą383.

379  M.F. Achundzade, Alefba-je dżadid wa maktubat, s. 115–118.
380  J. Aryanpur, Az Nima ta rezegar-e ma..., s. 41.
381  „Ezafet jest konstrukcją składniową służącą do łączenia wyrazu określającego z wyrazem okre-

ślanym. Jest to zatem determinacja, w której człon określany (podstawa determinacji), poprzedza człon 
określający (determinant). Obie te części determinacji łączą się poprzez łącznik e/je”. B. Składanek, 
Wprowadzenie do gramatyki języka perskiego, Warszawa 1997, s. 60.

382  Mirza Malkom-chan, Nemune-je chotut-e adamijat (Przykłady alfabetów ludzkości) [w:] Resale-je Mirza 
Malkom-chan..., s. 404.

383  Mirza Malkom-chan, Ma’jebe chatt-e malkomi [w:] Resale-je Mirza Malkom-chan..., s. 428.
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Koncepcja reformy alfabetu Malkom-chana zrodziła się w atmosferze prag-
nienia postępu; zacofanie narodów islamskich na tle rozwoju Europy stanowi 
dla irańskiego myśliciela kontekst dla następującego stwierdzenia: 

Co jest przyczyną braku postępu narodów islamskich? Nie wchodząc w szczegóły, zdecydo-
wanie i głośno można odpowiedzieć: stan alfabetu krajów islamskich jest opłakany, z taki-
mi alfabetami narody islamskie nie mogą i nie będą mogły kroczyć drogą postępu. Niektó-
rzy uczeni mężowie dziwią się, pytając, jaki jest związek między stanem alfabetu a postępem 
kraju384. 

Wyjaśnia, że postęp narodu wiąże się z rozpowszechnieniem nauk, a ten cel 
może zostać zrealizowany wyłącznie dzięki dostępności tego środka przekazu, 
jakim jest pismo; ułatwia ono naukę czytania i pisania, powołanie instytucji 
kształcenia i stopniowy rozwój ludzkości. Porównując Europę i kraje islamu, 
wskazuje na analfabetyzm tych drugich, jako przeszkodę na drodze do rozwoju: 

Źródłem siły narodów europejskich jest fakt, że ogół społeczeństwa potrafi  czytać i pisać 
i dzięki temu ludzkość może czerpać z osiągnięć nauk. Natomiast wśród krajów islamskich 
brakuje wielkich uczonych oraz wiedzy, która jest potrzebna dla osiągnięcia postępu. W po-
równaniu do krajów europejskich jest ich zdecydowanie zbyt mało. Dlaczego? Z tego powo-
du, że tradycja kształcenia i narzędzie zdobywania wiedzy pośród ludów islamskich jest co 
najmniej cztery razy bardziej skomplikowane od tego, z którego korzystają obce kraje385.

Rozdzielne pisanie liter było, według Malkom-chana, pierwszym krokiem na 
drodze do udanej reformy alfabetu i tego pomysłu nigdy nie porzucił, podej-
mując, podobnie jak Achundzade, wiele kroków, by wprowadzić w życie swo-
je koncepcje za pośrednictwem intelektualistów tureckich. Próbował założyć 
w Istambule drukarnię i wydawać tam gazetę w przygotowanym przez siebie 
alfabecie, jednak władze Turcji nie wyraziły zgody na ten krok386. W przypad-
ku alfabetów Achundzadego i Malkom-chana, które spotkał podobny los od-
rzucenia, przyczyną niepowodzeń reformatorów nie były niedoskonałości ich 
projektów, lecz skomplikowana sytuacja społeczno-polityczna i brak gotowości 
elit rządzących do wprowadzenia fundamentalnych zmian o charakterze kul-
turowym. Podczas gdy rozwój techniczny i ekonomiczny był pożądany, trans-
formacja świadomości szerokich rzesz społeczeństwa w najlepszym przypadku 
jawiła się jako niepożądana387.

Koncepcje reformatorskie w dziedzinie pisma rozwijał przyjaciel obydwu 
wspomnianych wyżej myślicieli, Mirza Jusuf-chan Mostaszar ad-Doule Tabrizi 

384  Mirza Malkom-chan, Moqaddame-je golestan-e Sa’di. Bajan (Wprowadzenie do Golestanu Sa’diego. Objaś-
nienie) [w:] Resale-je Mirza Malkom-chan..., s. 416.

385  Tamże, s. 417.
386  Por. F. Hashabeiky, Persian Orthography..., s. 95.
387  F. Nurai, Tahqiq dar afkar-e Mirza Malkom-chan Nazem ad-Doule (Badania mysli Mirzy Malkom-chana 

Nazema ad-Doulego), Teheran 1352 (1973), s. 105–106.
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(1845–1927). W przeciwieństwie do prekursorów nie postrzegał reformy alfa-
betu jako sprawy fundamentalnej dla dzieła postępu w Iranie, za taki czynnik 
uważał raczej skodyfi kowane prawo, lecz mimo to poświęcił reformie pisma 
wiele wysiłków. W 1866 roku spod jego pióra wyszedł traktat pt. Eslah-e chatt-
eslam (Reforma pisma islamu) poświęcony w całości zagadnieniom modyfi kacji 
alfabetu arabskiego. Przebywając na wygnaniu w Meszchedzie, od 1879 roku, 
Mirza Jusuf-chan próbował uzyskać poparcie szyickich duchownych, przeko-
nując ich, by wydali fatwę stwierdzającą, że reforma alfabetu nie stoi w sprzecz-
ności z islamem. Odniósł w tej kwestii sukces. Jak pisze Arjanpur, „Podczas 
pobytu w Meszchedzie, poprosił (Mirza Jusuf-chan – M.A.) szanowanych modż-
tahedów miasta, by wydali orzeczenie (estefa/fatwa) na temat reformy alfabetu. 
Modżtahed Mirza Naserallah wydał następującą fatwę: 

Modyfi kowanie obecnego pisma lub wynalezienie nowego alfabetu jest całkowicie dozwolone 
i nie ma ku temu przeciwwskazań natury prawnej. Bardziej pożądane jest ułatwienie czytania, 
pisania i nauki. Jeśli ktoś sądzi, że to byłoby naśladowanie obcych, jest w błędzie. Ten sposób 
naśladowania nie jest zabroniony, albo trzeba byłoby zabronić używania samowaru388. 

Rok później fatwa i artykuł dotyczący reformy alfabetu został opublikowa-
ny w czasopiśmie „Achtar”, wychodzącym w Stambule389. Na tle Achundza-
dego i Mirzy Malkom-chana Mirza Jusuf-chan wyróżniał się przekonaniem, że 
szyickie duchowieństwo jest decydującą siłą społeczną. W świadomości autora 
Eslah-e chatt-e eslam zmiana pisma nie pociągała za sobą fundamentalnej trans-
formacji kultury; uproszczony alfabet jawił mu się raczej jako narzędzie po-
mocnicze w promowaniu idei prawa.

W Iranie końca XIX wieku istniały dwie siły potencjalnie zdolne do re-
formowania kraju na poziomie instytucjonalnym. Nie oddając się w tej chwili 
rozważaniom na temat tego, czy zmiany biorą początek w świadomości jedno-
stek, czy też zaczynają się na poziomie instytucji i są wprowadzane odgórnie, 
zauważmy, że przywołani reformatorzy w większym lub mniejszym stopniu na-
leżeli do irańskiej elity rządzącej. Wyjątku nie stanowił również kolejny z myśli-
cieli podejmujących problem reform w Iranie, Mirza Ali-chan Amin ad-Doule 
(1834–1904). Podejmował on próby reform w wielu dziedzinach, między in-
nymi systemu podatków i ogólnie fi nansów, administracji i edukacji. Podobnie 
jak w przypadku innego, działającego z równie szerokim rozmachem ministra-
-reformatora, Mirzy Taqi-chana Kabira Amir Kabira Farahaniego, i dla Mirzy 
Alego-chana ad-Doulego podjęte działania nie zakończyły się pomyślnie. In-
trygi kręgów dworskich, które przyzwyczaiły się do życia ponad stan kosztem 

388  J. Aryanpur, Az Nima ta ruzegar-e ma, s. 41–42.
389  Por. C. Balay, Pejdajesz-e roman-e farsi (Powstanie perskiej poezji), przeł. z j. francuskiego na perski

M. Qavimi i N. Khattat, Teheran 1377 (1999), s. 26.
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społeczeństwa, doprowadziły do obalenia ministra390. Pełniąc funkcję premie-
ra (1897–1898), Amin ad-Doule sprzyjał rozwojowi szkolnictwa świeckiego: 
założył Andżoman-e ma’aref  (Towarzystwo Edukacji) i szkołę Roszdije, a także 
promował nowe metody nauczania. Jak zauważył Adżudani, nigdy wcześniej 
prasa nie cieszyła się taką wolnością, jak w krótkim, bo zaledwie czternasto-
miesięcznym okresie, gdy Mirza Ali-chan był premierem391. Chociaż sam nie 
był twórcą alfabetu, modyfi kacja i promowanie nowych rozwiązań w dziedzinie 
pisma jawiły mu się jako jeden z najważniejszych środków pomyślnego roz-
woju społeczeństwa. Utwierdzał się w tym przekonaniu, prowadząc ożywioną 
korespondencję z Mirzą Malkom-chanem. W jednym z listów odwołuje się do 
Nemune-je chatt-e adamijat, pisząc: „Nemune-je chatt-e adamijat staje się coraz lepszy. 
Gdyby nie jego dziwny, na pierwszy rzut oka, wygląd, który na początku utrud-
nia czytanie, powiedziałbym, że litery można rozpoznać nawet bez kropek”392. 
Mirza Ali-chan ad-Doule aktywnie poszukiwał sposobów, by rozpropagować 
alfabet Malkom-chana w Iranie i prosił swego londyńskiego przyjaciela o przy-
słanie mu wydrukowanego wzoru: 

Nadal nie jestem zadowolony. Chcę przede wszystkim wykorzystać te litery i zapoznać z alfa-
betem nasze biedne dzieci (...). Jest niewiele maszyn drukarskich, które zamierzam wykorzy-
stać do wydawania gazety nowym pismem (...) i rozpowszechnienia jej. Zawodne stare pismo 
zniknie z biegiem czasu. Nie zwyciężyliśmy jeszcze naszych oponentów, ale to pismo jest 
kluczem do wiedzy i nauki, i rozwiąże nasze problemy w przyszłości393.

Przegląd nazwisk, które pojawiają się w literaturze przedmiotu w związku 
z kwestią reform językowych, pozwala stwierdzić, że reforma alfabetu obej-
mowała nie tylko takie zjawiska, jak konkretne koncepcje zmiany kształtu liter, 
sposobu ich łączenia, liczby wariantów itp., lecz także wszelkie środki promo-
wania nowych rozwiązań poprzez eksponowanie roli języka w procesie moder-
nizacji394. Do tych ostatnich należał Abd al-Rahim Talebzade (Talebof), którego 
idee odegrały istotną rolę w podsycaniu rewolucji konstytucyjnej. W dwóch 
książkach: Ketab-e Ahmad (Książka Ahmada) oraz Masalek al-mohsenin (Droga 
czyniących dobro) wskazuje na niedoskonałości perskiej ortografi i, podkreśla-

390  Por. J. Aryanpur, Az Saba ta Nima..., t. 1, s. 274; N. Kermani, Tarich-e bidari-je iranian, Sa’edi 
Sirdżani (red.), Teheran 1357 (1978), t. 1, s. 158; N. Keddie, Roots of  Revolution. An Interpretive History of  
Modern Iran, New Haven–London 1981, s. 186.

391  M. Adżudani, Maszrute-je irani..., s. 264–265.
392  F. Nurai, Tahqiq-e dar afkar-e..., s. 107.
393  Tamże, s. 108.
394  Wśród innych reformatorów końca XIX i początku XX w. pojawiają się takie postacie jak Mirza 

Reza-chan Begshlu Qazwini, sekretarz przy ambasadzie irańskiej w Stambule, który wynalazł nowy al-
fabet i opisał go w traktacie Alefba-je behruzi (Alfabet pomyślności); Mirza Reza-chan Arfa ad-Doule, który 
w traktacie Resale-je roszdije (Traktat Roszdije) opisał przygotowany przez siebie nowy alfabet oparty na 
literach łacińskich i cyrylicy. Więcej por. F. Hashabeiky, Persian orthography..., s. 98; J. Aryanpur, Az Nima 
ta ruzgar-e ma..., s. 42; H. Taqizade, Maqalat-e Taqizade, s. 33.
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jąc konieczność modyfi kacji alfabetu395. W dialogu ojca z synem, bohaterów 
Ketab-e Ahmad, wyjaśnia, że trudny alfabet czyni naukę w szkole pozbawioną 
sensu; próby jego przyswojenia są stratą czasu: 

Gdyby nasz alfabet był chociaż w jednej dziesiątej tak łatwy, jak inne alfabety, pozwoliłbym ci 
chodzić do szkoły. Ale nasz alfabet jest tak trudny, a sposób uczenia w szkole tak niezdyscy-
plinowany, że nie puszczę cię do szkoły jeszcze przez trzy lata. (...) Dzieci w innych krajach 
uczą się swojego alfabetu przez gry, i z łatwością uczą się czytać i pisać jeszcze zanim pójdą do 
szkoły, podczas gdy nasze dzieci nie potrafi ą przeczytać poprawnie jednego słowa po pięciu 
latach w szkole396.

Postacie Mirzy Fath Alego Achundzadego, Mirzy Malkom-chana, Mirzy Ju-
suf-chana Mostaszara ad-Doule Tabriziego, Mirzy Alego-chana Amina ad-Do-
ulego i Abd al-Rahima Talebofa reprezentują całe spektrum koncepcji reforma-
torskich języka perskiego i arabskiego w pierwszym pokoleniu reformatorów. 
Wahają się one od drobnych modyfi kacji po radykalną zamianę liter, stanowiąc 
narzędzie różnie rozumianego postępu. Idea modernizacji stymulowała prag-
nienie reformy pisma i to ona znalazła się u źródeł rewolucji konstytucyjnej. 
Kolejne pokolenie reformatorów, kontynuując dzieło swoich poprzedników, 
stawiało sobie nieco inne cele. Przyczyną była odmienna sytuacja wewnętrzna 
– Iran miał już uchwaloną konstytucję, która była punktem wyjścia dla dalszych 
reform społeczno-politycznych – oraz zmieniony kontekst międzynarodowy: 
podczas pierwszej wojny światowej teoretycznie neutralny Iran pozostawał po-
dzielony na rosyjską i brytyjską strefę wpływów, co z jednej strony stymulowało 
uczucia nacjonalistyczne, a z drugiej – pobudzało do poszukiwania sojusznika, 
który nie budził przykrych skojarzeń, a stały się nim Niemcy397. Wówczas na 
pierwszy plan zaczęła się wysuwać kwestia tożsamości narodowej i miała ona 
pozostać w centrum uwagi również dla reformatorów języka. Część intelek-
tualistów wyemigrowała do Niemiec, gdzie założyli Andżoman-e adabi-je olman 
(Towarzystwo Literackie w Niemczech), którego członkami byli Hasan Taqi-
zade, Kazemzade Iranszahr, Mirza Fazlalai Tabrizi, Mohammad Qazwini, Mo-
hammad Ali Tarbijat, sejjed Mohammad Ali Dżamalzade398. Reformatorskie 
idee stowarzyszenia były publikowane na łamach czasopisma „Kawe”, które 
przez długi czas nadawało ton intelektualnym dyskusjom Irańczyków w Iranie 
i poza jego granicami. Behnam stwierdził, że członkowie stowarzyszenia doszli 
do wniosku, iż jedyną alternatywą dla Iranu jest przyjęcie zachodniej cywiliza-

395  F. Adamijat, Andiszeha-je Talebof  Tabrizi (Myśli Talebofa Tabriziego), Teheran 1363 (1984), s. 85.
396  A. Talebof, Ketab-e Ahmad, B. Mo’meni (red.), Teheran 2536 (1973), s. 22.
397  Proniemieckie sympatie można zauważyć w pismach Maleka asz-Szoa’ra-je Bahar, Mirzy Eszqie-

go oraz Adiba Piszawariego. Por. J. Behnam, Iran wa andisze-je tadżaddod (Iran i myśl postępowa), Teheran 
1375 (1996), s. 54.

398  M.A. Dżamalzade, Chaterat-e sejjed Mohammad Ali Dżamalzade, I. Afszar (red.), Teheran 1380 
(2001), s. 187.
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cji we wszystkich jej aspektach, z wyjątkiem języka i religii399. Problem języka 
perskiego stanowił dla emigrantów zagadnienie szczególnej wagi, gdyż wiązał 
się bezpośrednio z zagadnieniem tożsamości. Wśród autorów artykułów na 
ten temat na czoło wysunął się sejjed Hasan Taqizade (1878–1969). W 1928 
roku opublikował on manifest Moqqadame-je ta’lim-e omumi ja jeki az sarfaslha-je 
tamaddon (Wprowadzenie powszechnego obowiązkowego programu nauczania 
lub jeden z głównych kroków na drodze do cywilizacji), w którym zawarł tezy 
programu reformy alfabetu: 

Jedną z najważniejszych podstaw cywilizacji jest pismo, które stanowi narzędzie zapisu, prze-
kazywania i kultywowania idei i wiedzy. Jako że program umiejętności czytania i pisania jest 
jednym z głównych wymogów cywilizacji, łatwość pisma jest przedmiotem szczególnej troski 
i może zostać uznana za priorytet. Niestety, z powodu okrucieństwa historii wobec naszego 
narodu, pozostajemy w tyle nawet pod tym względem, a bramy powszechnej umiejętności 
pisania i czytania, które są nieodzownym warunkiem postępu, pozostają dla nas zamknięte400. 

Taqizade postrzegał język jako oddzielny element kultury, zapis dźwięków 
na jakimś nośniku: papierze, kamieniu itp., którego nie należy łączyć z kwestia-
mi tożsamości narodowej czy religii: 

Pismo nie ma wcale nic wspólnego z narodowością czy religią i jest wyłącznie narzędziem za-
pisu dźwięków języka w formie znaków na papierze, kamieniu itp. (...) Jeśli chcemy wkroczyć 
na drogę cywilizacji, nie mamy innej alternatywy jak wprowadzić powszechny, obowiązkowy 
program nauki czytania i pisania, i zrobić to od razu i lekko, a jeżeli chcemy uchronić mózgi 
naszej młodzieży od zmęczenia i znoszenia niepotrzebnego bólu, musimy zmienić nasz skom-
plikowany alfabet w narzędzie łatwego i poprawnego zapisu dźwięków języka (...), w którym 
nie będzie miejsca ani na nadmiar, ani na niedobór reprezentacji dźwięków401. 

Za odpowiedni wzór dla nowego pisma Taqizade uznał alfabet łaciński, 
przestrzegając innych reformatorów przed wzorowaniem się na starszych al-
fabetach, używanych na terenie Iranu, na przykład – na piśmie awestyjskim402. 
Ukierunkowanie na kulturę zachodnią sprawiało, że myśliciel poszukiwał ta-
kich rozwiązań, które pozwolą zbliżyć Iran do Europy, zamiast zwiększać dy-
stans. Należy jednak podkreślić, że Taqizade był przeciwnikiem bezkrytyczne-
go przyjęcia łacińskiego alfabetu – miał on stanowić jedynie punkt wyjścia dla 
stworzenia nowego wzoru zapisu języka perskiego. Z tego powodu krytykował 
rozwiązanie Achundzadego, ale również – Malkom-chana. Komentując alfabet 
Taqizadego, Forough Hashabeiky stwierdziła: 

Alfabet zaproponowany przez Taqizadego składał się z 31 elementów dla fonemów perskich 
oraz 8 dla zredukowanych elementów arabskich. Utrzymuje on (Taqizade – M.A.), że przy 

399  J. Behnam, Iran wa andisze-je tadżaddod, s. 54–55.
400  M.H. Taqizade, Maqalat-e Taqizade, s. 31.
401  Tamże, s. 31–32.
402  Tamże, s. 43–44.
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tych 31 elementach byłoby możliwe odzwierciedlenie mówionego języka perskiego w stopniu 
prawie idealnym. Dodatkowe 8 elementów służyło dokładnej transliteracji nazw i słów arab-
skiego pochodzenia403. 

Koncepcja Taqizadego ewoluowała wraz z transformacją ideową myśliciela 
i osłabieniem jego bezkrytycznego stosunku do Zachodu, wyrażonego wcześ-
niej w myśli o konieczności pełnego przyjęcia cywilizacji zachodniej. Dwadzieś-
cia lat później Taqizade uznał związek języka z problematyką tożsamości na-
rodowej: 

Dwadzieścia lat temu popierałem przyjęcie alfabetu łacińskiego dla języka perskiego i napi-
sałem na ten temat traktat Moqqadame-je ta’lim-e omumi. Ale później, gdy uświadomiłem sobie 
niedostatki i szkody, jakie może on przynieść naszemu dziedzictwu kulturowemu, porzuciłem 
ten pomysł i teraz proszę o wybaczenie404. 

Szerszy kontekst dla namysłu Taqizadego nad językiem stanowił, zapocząt-
kowany przez Rezę Szacha, proces oczyszczania języka ze słów pochodzenia 
arabskiego oraz wprowadzania starożytnych słów. Autor „Kawe” był krytyczny 
wobec reform szacha, czemu dał wyraz w artykule Ta’lim wa tarbijat (Edukacja 
i wychowanie).

Dzieckiem rewolucji konstytucyjnej był też Ahmad Kasrawi (1890–1945). 
Pochodził z rodziny duchownych z Tabrizu, jednak już jego ojciec zrezygno-
wał z bycia mułłą na rzecz pracy na bazarze, a Ahmad poszedł w ślady ojca. 
Pragnienie szeroko zakrojonych reform zrodziło się, paradoksalnie, w otocze-
niu przeciwników konstytucjonalizmu, a na bazie lektury pism Talebofa oraz 
Sijahatname-je Ebrahim Beig (Dziennik podróży Ibrahima Bejga) Zejn al-Abedina 
Maraqeiego405. Podobnie jak Taqizade, Kasrawi przeszedł ewolucję ideową, co 
wywarło wpływ na jego początkowe i późniejsze koncepcje języka perskiego. 
Historyczne i lingwistyczne badania, którym był oddany bez reszty do roku 
1933, nie angażując się zbytnio w działalność społeczno-polityczną i pomijając 
problematykę z tej dziedziny, przyniosły w rezultacie dwie obszerne prace: Ta-
rich-e pansad sale-je chuzestan. Azeri ja zaban-e bastan-e azerbejdżan (Historia pięciu-
set lat Chuzestanu. Azerski lub starożytny język Azerbejdżanu) oraz Namha-je 
szahr wa didha-je iran (Nazwy miast i obserwacje Iranu). Od 1933 roku datuje się 
zaangażowanie polityczne Kasrawiego. Myśliciel zaczął wówczas publikować 
miesięcznik „Pejman” (Pejman), a w 1942 roku na jego miejsce pojawiła się 
gazeta codzienna „Parczam” (Flaga), która później stała się miesięcznikiem. 
Powstała też duża liczba książek i traktatów na tematy polityczne i społeczne; 
były to między innymi: Tarich-e maszrute-je Iran (Historia ruchu konstytucyjnego 
Iranu), Tarich-e hidżdah sale-je azarbajdżan (Historia piętnastu lat Azerbejdżanu), 

403  F. Hashabeiky, Persian Orthography..., s. 102.
404  H. Taqizaqde, Maqalat-e Taqizade, t. 3, s. 137.
405  Por. A. Kasrawi, Zendegani-je man, Teheran 1323 (1943), s. 44–47.
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Baha’igari (Powstanie bahaizmu) oraz Szi’igari (Powstanie szyizmu)406. Na tle re-
formatorów swojego czasu Kasrawi wyróżniał się krytycznym stosunkiem nie 
tylko do tradycyjnych instytucji społecznych, wyrastających z ustroju autokra-
tycznego państwa oraz szyickiego islamu, ale także do cywilizacji europejskiej 
opartej, jego zdaniem, na fundamentach materializmu ze wszelkimi konse-
kwencjami tego faktu.

Język perski i reforma alfabetu były w centrum uwagi Kasrawiego z dwóch 
powodów: postrzegał alfabet, podobnie jak jego poprzednicy, jako środek po-
stępu oraz widział w stworzeniu od podstaw alfabetu sposób pokazania Eu-
ropie wyższości Iranu: „Niech przynajmniej raz oni naśladują nas”407 – pisał. 
Nowatorskie idee reform języka i uzasadniające je argumenty publikował na 
łamach „Pejman” i „Parczam”: 

Nie ma wątpliwości, że obecny alfabet jest niezadowalający i musimy go zmienić. (...) Niektó-
rzy mówią: „Jeśli zmienimy alfabet, nasza literatura zginie”. Mówię: „Nie wiem, co rozumiecie 
przez literaturę (...). Większość naszej literatury jest szkodliwa, a jedną zalet alfabetu jest ta, że 
możemy pozbyć się tych bezwartościowych i nieudanych książek”408.

Trzeci z reformatorów omawianego pokolenia, Sa’id Nafi si (1896–1966), 
znany jest przede wszystkim jako powieściopisarz i historyk literatury. Wycho-
wany w duchu europejskim, w rodzinie lekarza, kształcił się w Szwajcarii i we 
Francji, a po powrocie do Iranu w 1918 roku przyłączył się do towarzystwa Da-
neszkade (Uniwersytet). Skupiało ono pisarzy, poetów i ludzi pióra zaintereso-
wanych dyskusją na temat kwestii teoretycznych związanych z literaturą, a także 
roli dzieła literackiego i pisarza w życiu społecznym i politycznym. Założycie-
lem stowarzyszenia był działacz okresu konstytucyjnego Malek asz-Szoara-je 
Bahar, a wśród członków znaleźli się, między innymi, Raszid Jasami i Abbas 
Eqbal Asztijani. Dorobek literacki i publicystyczny Nafi siego jest imponujący, 
a koncepcje reformy języka i charakteru literatury były wyrażane na łamach 
gazet, w trakcie wykładów w Iranie i za granicą i w książkach409. Nafi si uważał, 
że przyszły alfabet będzie alfabetem łacińskim. W przeciwieństwie do swoich 
poprzedników, zwłaszcza tych z pierwszego pokolenia, Nafi si miał w ręku na-
rzędzie propagowania zmian: był przewodniczącym Andżoman-e eslahat-e chatt 
(Stowarzyszenie reformy pisma), które działało w Teheranie od 1945 roku. 
Na posiedzeniach dyskutowano o niedostatkach istniejącego alfabetu, przy-
gotowywano propozycje zmian, a także oceniano możliwości wprowadzenia 
ich w życie. Większość członków stowarzyszenia była świadoma, że wszelka 

406  Por. J. Aryanpur, Az nima ta ruzegar-e ma, s. 93–201.
407  A. Kasrawi, Bajad alefba digar gardad (Trzeba wynaleźć nowy alfabet) [w:] Neweszteha-je kasrawi dar 

zamine-je zaban-e farsi (Pisma Kasrawiego w dziedzinie języka perskiego), H. Jazdanian (red.), Teheran 2537, 
s. 451–452. Cyt. za: F. Hashabeiky, Persian Orthography..., s. 104.

408  Tamże.
409  Por. J. Aryanpur, Az nima ta ruzegar-e ma, s. 259–261.
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modernizacja musi mieć charakter ewolucyjny, gwałtowne zmiany wywołają je-
dynie opór, skutkując zahamowaniem reform410. Podsumowaniem poglądów 
Nafi siego na temat języka są jego słowa: „Ponieważ wierzę, że, aby zmierzyć 
się z problemami, Irańczycy muszą koniecznie wybrać inny alfabet niż obecny, 
cokolwiek piszę na ten temat, jest czasowe, dopóki nie będziemy w stanie uwol-
nić naszego języka od szkód, spowodowanych przez alfabet, który nie jest dla 
niego odpowiedni”411.

Otwarta dyskusja na temat języka rozpoczęła się w 1959 roku na łamach 
czasopisma „Sochan” (Przemówienie). Głos w dyskusji zabrał Sadeq Hedajat 
(1902–1951), pisząc: 

Reforma alfabetu jest ważna i decydująca dla języka perskiego. Bez tej reformy, a konkretnie, 
bez przyjęcia fonetyki alfabetu łacińskiego, dopasowanego do perskich dźwięków i znaków, 
jest zamknięta wszelka droga do badania języka perskiego. Zostało to już sprawdzone przez 
Kurdów, poza granicami Iranu, i przez Tadżyków, którzy mówią dwoma dialektami języka 
perskiego. Przyjęli oni fonetyczny alfabet łaciński i poczynili znaczne postępy412. 

Badacze intelektualnej biografi i Hedajata wyróżniają w jego życiu trzy okre-
sy. Pierwszy był nacechowany silnym nacjonalizmem, który przejawiał się w fa-
scynacji historią i kulturą starożytnej Persji oraz odrzuceniem wszystkiego, co 
arabskie i w jakikolwiek sposób powiązane z islamem. Drugi okres ewolucji 
ideowej Hedajata to ten, gdy nacjonalizm osłabł i został zastąpiony inklinacjami 
internacjonalistycznymi oraz zainteresowaniem cywilizacją zachodnią. Niechęć 
do Arabów nadal stanowiła istotny element światopoglądu myśliciela, a nacjo-
nalizm zachował się pod postacią zainteresowania kulturową spuścizną zoro-
astryzmu. I wreszcie etap trzeci, nacechowany narastającą depresją, wyczerpa-
niem się potencjału twórczego i niemocą pisarza413. Dwa pierwsze okresy były 
najbardziej produktywne pod względem koncepcji języka i obfi towały w wy-
bitne dzieła. Powstały wówczas takie teksty, jak Nejrangestan (Kraina oszustwa, 
1933), Alawije chanom (Pani Alawije, 1933), Buf-e kur (Ślepa sowa, 1936). Temat 
alfabetu i języka perskiego Hedajat podjął w artykule Chatt-e Pahlawi wa alefba-je 
souti (Pismo pahlawijskie i alfabet fonetyczny, 1945), w którym opowiadał się za 
przyjęciem alfabetu łacińskiego. Chociaż był zainteresowany potwierdzeniem 
tożsamości Iranu poprzez odwołanie do okresu przedislamskiego w historii 
państwa i początkowo popierał idee oczyszczenia języka perskiego z obcych 

410  Tamże, s. 48.
411  Cyt. za: F. Hashabeiky, Persian Orthography..., s. 106.
412  S. Hedajat, Hatt-e pahlavi wa alefba-je souti (Pismo pahlawijskie i alfabet fonetyczny) [w:] Neweszteha-je 

parakande (Pisma rozproszone), wstęp H. Qa’emijan, Teheran 1369 (1970), s. 613–614; cyt. za: F. Hasha-
bieky, Persian Orthography, s. 108.

413  Por. H. Katouzian, Sadeq Hedajat. The life and legend of  the Iranian writer, London–New York 
1991, s. 18–19; A. Khamehi, Czahar czehre. Chaterat wa tafakkorat dar bare-je nima juszidż, sadeq hedajat, abd 
al-hosejn nuszin wa zabih behruz (Cztery postacie. Wspomnienia i rozmyślania o Nimie Juszidżu, Sadequ Hedajacie, 
Abd al-Hosejnie Nuszim i Zabihu Behruzie), Teheran 1368 (1989), s. 167.
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elementów (sare-newisi), później przyjął postawę sceptyczną wobec tego ruchu, 
uznając, że próba pisania „czystym językiem perskim” jest zwykłą zabawą wobec 
problemów, które są istotne i domagają się rozwiązania w pierwszej kolejności. 
Odzwierciedleniem poglądu o nieprzydatności idei „czystej perszczyzny” (parsi-
je sare) dla prawdziwej reformy języka perskiego jest Wag wag sahab, gdzie autor 
w ironiczny sposób przedstawił tekst pisany w takim właśnie „czystym” stylu.

W latach 1918–1970 problem języka perskiego i reformy alfabetu miał na 
tyle szeroki zasięg, że stał się przedmiotem zainteresowania nie tylko pojedyn-
czych osób, jak miało to miejsce w przypadku prekursorów czy pierwszego 
pokolenia reformatorów, lecz także instytucji państwowych. Obok omówio-
nych wyżej koncepcji Hasana Taqizadego, Ahmada Kasrawiego, Sa’ida Nafi -
siego i Sadeqa Hedajata warto wymienić jeszcze Raszida Jasamiego, który był 
członkiem Farhangestan-e Iran (Akademia Irańska)414 i wydawcą gazety „Name-
-je farhangestan”; Abu al-Qasema Azada Maraqeiego, autora traktatu Alefba-
-je asan (Łatwy alfabet, 1945) i założyciela stowarzyszenia Tarafdaran-e alefba-
-je asan (Zwolennicy łatwego alfabetu). Nieco później powstało Stowarzyszenie 
Propagowania Języka Perskiego (Andżoman-e tarwidż-e zaban-e farsi, Teheran 
1964). Posiadało ono własny organ prasowy, czasopismo „Bonjad-e farhang” 
(Fundament kultury), na łamach którego został opublikowany alfabet nazwany 
Alefbaje-farsi be chatt-e dżahani (Alfabet perski jako pismo uniwersalne) oraz za-
mieszczona propozycja, by czytelnicy wyrazili swoją opinię o alfabecie. W tym 
samym roku zaczęły wychodzić dwa czasopisma, które służyły jako trybuna dla 
wyrażania powszechnych opinii i dyskusji na temat języka perskiego: „Sepid wa 
sijach” (Białe i czarne) oraz „Rousznafekr” (Intelektualista)415. Dyskusja toczyła 
się też na łamach dwóch innych gazet: „Sochan” i „Jagma”.

Przedmiotem sporu w gruncie rzeczy nie był sam język jako zwykły zbiór 
dźwięków i odpowiadających im znaków, lecz problem tożsamości i języka jako 

414  Farhangestan (Akademia Irańska) powstała na bazie wcześniej działających stowarzyszeń. Pierw-
sza Akademia została powołana do tworzenia nowych słów pod patronatem Ministerstwa Obrony; 
w 1932 r. powstało drugie stowarzyszenie pod nazwą „Towarzystwo Tworzenia Nowych Terminów 
Naukowych”, przy Koledżu Nauczycieli, i działało do 1940 r. W 1934 r. Minister Edukacji Publicznej 
(stał na czele ministerstwa pod nazwą Wezarat-e Ma’aref-e wa ouqaf  wa sanaje’-e mostazrafe, któ-
re przy dynastii Kadżarów nosiło nazwę Wezarat-e olum, a za Pahlawich Wezarat-e farhang) podjął 
decyzję o założeniu kilku stowarzyszeń skupiających uczonych z różnych dziedzin nauki. Pierwszym 
krokiem było założenie Akademii Medycznej (1934), gdzie odbywały się posiedzenia lekarzy i uczo-
nych, w czasie których dyskutowano kwestie społeczne. Na jednym z posiedzeń został przyjęty termin 
Farhangestan oraz spisany statut Akademii. Zawierał on, między innymi, postanowienie o tłumaczeniu 
i wydawaniu książek medycznych, tworzeniu nowych słów w miejsce obcych zapożyczeń w języku 
medycznym i przygotowanie leksykonu medycznego. Wkrótce zaczęły powstawać inne stowarzyszenia, 
a ruch oczyszczania języka perskiego z obcych wyrazów przybrał na sile. Reza Szach, za radą swoje-
go premiera postanowił przejąć kontrolę nad toczącymi się procesami, zakładając Akademię Irańską. 
Powstała ona w 1935 r., jej statut został przyjęty na posiedzeniu gabinetu ministrów 19 maja 1935 r. 
W pierwszym posiedzeniu Akademii wzięło udział 24 członków.

415  Por. J. Aryanpur, Az Nima ta ruzegar-e ma, s. 47–49.
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narzędzia jej kształtowania, potwierdzania i wyrażania. Negacja tożsamości is-
lamskiej, zarówno przez kręgi ofi cjalne przy dworze Pahlawich, jak również 
przez intelektualistów, którzy niekiedy mieli sceptyczny stosunek do polityki 
Rezy Szacha i jego następcy, Mohammada Rezy, kierowała poszukiwania refor-
matorów albo ku przedislamskiej historii Iranu, albo w stronę Europy Zachod-
niej. Nierzadko pojawiały się koncepcje połączenia najlepszych elementów 
z tych, które miała do zaoferowania Europa i Persja przedislamska. Koncepcje 
reform języka potwierdzały dążenia elit do określenia tożsamości Iranu w taki 
sposób, by podkreślić jego imperialną przeszłość i potęgę, a jednocześnie zbli-
żyć go do kultury Europy Zachodniej. Warto przy tym zauważyć, że owo zbli-
żenie miało mieć charakter aktywnej interakcji kultur: Iran miał czerpać od Eu-
ropy, będąc dla niej jednocześnie wzorem do naśladowania. Propozycje reform 
skupiały się wokół dwóch zasadniczych pytań: czy zmiany mają mieć charakter 
rewolucyjny, czy ewolucyjny? Fakt, że szyickie duchowieństwo zostało zmar-
ginalizowane w toczących się dyskusjach i w życiu politycznym Iranu w ogóle, 
spowodował, że reformatorzy stracili z oczu bardzo ważny element tożsamości 
Iranu, który można było przez pewien czas ignorować, ale jego całkowite wyeli-
minowanie nie było możliwe, co pokazały lata siedemdziesiąte i kolejne dekady.

Nieofi cjalne stowarzyszenia nie miały władzy wykonawczej, więc nie mo-
gły wprowadzać reform na poziomie ustaw i instytucji. Niemniej jednak ich 
znaczenie było bardzo duże, a wyrażało się w sygnalizowaniu zmian wcześniej 
zaistniałych w świadomości przedstawicieli elity intelektualnej, a także w anty-
cypowaniu zmian poprzez wprowadzanie nowych idei do świadomości kultury. 
Wszystkie one miały związek z modernizacją rozumianą jako pragnienie „no-
wego” w różnych dziedzinach życia społecznego i politycznego. Począwszy 
od koncepcji prekursorów reform języka, aż do rewolucji islamskiej w Iranie, 
„nowe” odnosiło się do wzajemnej relacji języka arabskiego i perskiego, Ira-
nu i Europy Zachodniej, fundamentów tożsamości Irańczyków jako nacji oraz 
tożsamości państwa. Rewolucja islamska przyniosła zasadniczą zmianę spo-
sobów pojmowania „nowego”, chociaż dyskusje nad istotą modernizacji, jej 
kierunkiem oraz narzędziami przybrały na sile. Rok 1979 i kolejne położyły 
kres tej koncepcji modernizacji i postępu, która wyrastała z idei humanizmu 
i liberalizmu i była następstwem rewolucji francuskiej (1789), i to zarówno w jej 
wersji zachodnioeuropejskiej, jak i rosyjskiej. Położyła też kres modernizacji 
rozumianej jako westernizacja i realizacja idei państwa z absolutnym władcą na 
czele. Po roku 1979 namysł nad językiem perskim przybrał dwie formy: upo-
litycznioną w Iranie, gdzie język został potraktowany jako narzędzie ideologii, 
oraz częściowo apolityczną poza granicami Iranu – tu reformatorzy podejmują 
problem własnej tożsamości na obczyźnie i sposobu jej zachowania poprzez 
aktywny udział w refl eksji nad kształtem i rolą języka perskiego.
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Rozdział I. Od Piotra I do dekabryzmu. 
Dwa oblicza postępu

2.1.1. Modernizacyjny projekt państwa Piotra Wielkiego 
na tle wcześniejszych wzorców władcy i władzy
Reformy Piotra I416 w dziedzinie wojskowości i administracji, projekty budo-
wy fl oty i dróg, dalekosiężne plany ekspansji terytorialnej na południe, liczne 
ukazy porządkujące sferę życia publicznego – wszystko to służyło nadrzędne-
mu celowi, jakim było stworzenie nowej kultury wzorowanej na europejskich 
pierwowzorach. Zmiany o charakterze czysto pragmatycznym miały, w zamyśle 
reformatora, otworzyć drogę do przemian kulturowych, a następnie sprzyjać 
ich utrwaleniu. Nie bez powodu w pamięci kultury Piotr I zapisał się jako „na-
uczyciel narodu”, a jego epoka jawiła się potomnym czasem „wielkiej narodo-
wej szkoły”, „szkoły, pojmowanej w najszerszym znaczeniu”417. Symbol Pio-
tra-nauczyciela i reformatora zderzył się z innym, równie nośnym, symbolem 
Piotra-Antychrysta, tyrana i despoty. Kulturowe innowacje nie były przypadko-
wym następstwem działań, lecz integralną i fundamentalną częścią Piotrowej 
polityki, która służyła edukowaniu społeczeństwa, pojmowanemu jako proces 
wychowawczy. Źródła programu edukacji (просветительские концепции) le-
żały w nowej wizji władzy państwowej. Modernizacyjny projekt państwa Pio-
tra I opierał się w ogromnej mierze na uczeniu Rosjan jak być Europejczykami, 
zachowując jednocześnie imperialną świadomość – zarówno na poziomie idei, 
jak również w wymiarze praktycznym. Powtórzmy ów istotny dla naszych dal-
szych rozważań wniosek: modernizacja w ujęciu Piotra I to przede wszystkim 
kształcenie społeczeństwa (просвещение), rozumiane jako jego wychowanie, 
na fundamencie nowej idei państwa. Filarami, które ową ideę wzmacniały, były: 
sekularyzacja i racjonalizacja polityki cara. Stały one w jaskrawej sprzeczno-
ści z dotychczasowym ukierunkowaniem kultury na transcendencję, prymatem 
tego, co wieczne, nad tym, co doczesne.

Aż do czasów Piotra I idea boskiego pochodzenia władzy oraz podporząd-
kowania się ziemskich władców celom eschatologicznym nie budziła wątpli-

416  Powstało wiele wartościowych opracowań na temat życia i działalności Piotra I, są to m.in. 
Достопамятныя сказания о жизни и делах Петра Великого 1672–1725, сост. ред. журнала „Русская 
старина”, Санкт-Петербург 1872; W. Serczyk, Piotr I Wielki, Wrocław 1977; H. Troyat, Piotr Wielki. 
Geniusz i szaleństwo, przeł. B. Przybyłowska, Warszawa 2005.

417  С. Соловьев, Публичные чтения о Петре Великом в 18 книгах (1863–1868) [w:] История России 
с древнейших времен, t. 17–18, Москва 1993, t. 9, s. 464–469.
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wości. Jej źródło znajdowało się w Biblii oraz tekstach przyniesionych na Ruś 
przez prawosławne duchowieństwo. Teksty religijne stały się punktem wyjścia 
dla tworzonych później politycznych koncepcji władzy carskiej oraz zadań pa-
nującego. Początkowo powstawały one głównie w klasztorach lub na dworze 
książęcym; były pisane przez duchownych. Odpowiadało to podziałowi społe-
czeństwa na klasę duchownych, wojowników i chłopów. Świeckie teksty, pisane 
przez osoby, które nie wywodziły się ze stanu duchownego, były bardzo nie-
liczne. Wszystkie one zachowują myśl, że naród jest podporządkowany przede 
wszystkim Bogu, i książę czy car, sprawując pieczę nad ziemskimi sprawami, 
jest zobowiązany do przestrzegania norm moralnych, wynikających z posłu-
szeństwa Bogu. Należy przy tym zauważyć, że teksty zawierają zarówno ide-
alny obraz władcy i sposobu sprawowania przezeń władzy, jak też przedsta-
wiają sprzeniewierzenie się panujących spoczywającym na nich obowiązkom; 
towarzyszy im surowa ocena moralna. Jak zauważył Włodzimierz Waldenberg, 
księgi Starego Testamentu wraz z Pięcioma Księgami Mojżesza były znane na 
Rusi już w XI–XII wieku, a zatem „Od samego początku pojawienia się my-
śli politycznej wskazane teksty mogły służyć jako temat dla rozważań lub być 
przywoływane w formie cytatów i egzemplifi kacji czy poparcia tworzonych 
teorii”418. Znane były również, nawet w większym stopniu niż Stary Testament, 
nowotestamentowe nakazy dotyczące charakteru władzy carskiej, praw i obo-
wiązków panującego. Wynikało z nich przede wszystkim, że każdy poddany 
ma obowiązek podporządkowania się władzy carskiej w wyznaczonych dla niej 
granicach – obowiązywała tu zasada „oddania cesarzowi, co cesarskie”. Jednak 
posłuszeństwo wobec władzy ziemskiej miało charakter bezwarunkowy jedy-
nie wówczas, gdy działania cara nie stały w sprzeczności z prawem boskim419. 
Skoro władza pochodziła od Boga, nie mogła mieć nieograniczonego charak-
teru, gdyż car również winien służyć Bogu. Ojcowie Kościoła rozwijali myśli 
o charakterze zależności władzy cara i prawa Bożego. Problemy te rozpatrywali, 
między innymi, Afanasij Wielki i Jan Złotousty, stojąc na stanowisku, że car 
powinien zajmować się sprawami państwa, natomiast sprawy Cerkwi należy po-
zostawić duchowieństwu420. Warto przy tym zauważyć, że Biblia i pisma Ojców 
Kościoła często nie pełniły samodzielnej funkcji tekstów modelujących, lecz 
były wykorzystywane jako element wspomagający przy tworzeniu nowych kon-
cepcji, bardziej przystających do kontekstu historyczno-politycznego. Wówczas 

418  В. Вaльденберг, Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки русской политической ли-
тературы от Владимира Святого до конца 17 века, Москва 2006, s. 31.

419  Por. В. Вaльденберг, Древнерусские учения..., s. 33.
420  Por. В. Цыпин, Церковное право; http://www.krotov.info/libr_min/23_ts/tsyp/in_5.htm (do-

stęp: 16.12.2012). Творения Василия Великого, Архиепископа Кесарии Каппадокийския. cz. 6, Свято-Троиц-
кая Сергиева Лавра 1901, s. 411–412; http://txt.drevle.com/lib/vasiliy_velikiy-tvoreniya-6-1901.html 
(dostęp: 16.12.2012); А.Н. Соболевский, Переводная литература Московской Руси, XIV–XVII веков, 
Санкт-Петербург 1903, s. 295.
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były zapożyczane fragmentarycznie i wybiórczo, z pominięciem kontekstu se-
mantycznego. Analizując ten mechanizm, Waldenberg pisał: 

Bardzo często zdarzało się tak, że myśliciel początkowo tworzył własną opinię o granicach 
carskiej władzy, a potem starał się wyszukać tekst, który uzasadniłby jego myśl. Czasem wy-
szukany tekst nie w pełni odpowiadał danej myśli, lecz autor, zafascynowany ideą, nie zauwa-
żał tego i wyciągał z tekstu potrzebną mu myśl poprzez odpowiednią interpretację. W tych 
przypadkach odwołanie miało charakter upiększenia, a nie dowodu421. 

Zaobserwowany mechanizm działał również w przypadku takiego teks-
tu kultury, jakim była symboliczna reprezentacja władcy: najpierw powsta-
wało wyobrażenie panującego uwzględniające cechy jego osobowości i cele 
polityczne, a następnie dokonywała się inkulturacja tych elementów poprzez 
uzasadnienie ich za pomocą istniejącego już w kulturze korpusu tekstów li-
terackich wraz z zawartą w nich reprezentacją symboliczną władcy i władzy. 
Realizacja celu, jakim była legitymizacja poczynań cara, wymagała dekonteks-
tualizacji zapożyczonych elementów. W analogiczny sposób wykorzystywano 
na Rusi zarówno teksty religijne, jak też źródła historyczne czy pisma poli-
tyczne na temat charakteru sprawowania władzy, praw i obowiązków władców 
Bizancjum422.

Na gruncie literatury staroruskiej jednym z najstarszych tekstów jest Ustaw 
św. Włodzimierza (Устав св. Владимира) znany z kilku redakcji. Autor wskazał 
na źródła władzy chrześcijańskiego księcia i wynikające z nich konsekwencje 
dla sposobu sprawowania rządów nad poddanymi oraz wobec Cerkwi. Do-
wiadujemy się z tekstu, że kijowski książę, po dokonaniu chrztu i zbudowaniu 
cerkwi Dziesięcinnej (Десятинной) sięgnął do Nomokanonu (Номоканон)423 i na 
podstawie jego lektury podjął decyzję o rozdzielności rodu książęcego i stanu 
duchowieństwa, a także wysnuł wniosek o konieczności oddzielenia spraw, któ-
re podlegają sądowi księcia, od tych, które należą do sądów cerkiewnych z racji 
ich duchowego charakteru. Uznał tym samym, że jego władza jest ograniczona 
prawem Boskim, co obliguje go do działania w określonych ramach. W rezulta-
cie część prawodawstwa i władzy wykonawczej nie znajduje się w gestii księcia, 
stanowiąc prerogatywy Cerkwi. Podjęte decyzje nie były wynikiem dobrej woli 
władcy, lecz naturalną konsekwencją faktu, że był on władcą chrześcijańskim. 
A zatem przyjęcie chrześcijaństwa na Rusi, wraz z właściwą dla niego sym-
boliką, stworzyło ramy interpretacyjne dla roli panującego. Odtąd teksty mo-
delujące, głównie o charakterze religijnym, kształtowały semiosferę, przenik-

421  Por. В. Вaльденберг, Древнерусские учения..., s. 38.
422 Ф. Терновский, Изучение византийской истории и ее тенденциозное приложение в Древней Руси, 

Киев 1875, s. 112–113; http://www.byzantium.ru/library/ternovskij.pdf  (dostęp: 16.12.2012); por. też 
И. Срезневский. Обозрение древних русских списков кормчей книги, Санкт-Петербург 1897, s. 6.

423  Nomokanon – zbiór praw cerkiewnych. Szerzej zob. bibliografi a: http://krotov.info/spravki/
history_temy/14_n/nomokanon.htm (dostęp: 16.12.2012).
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niętą symboliką eschatologiczną. Można stwierdzić, że tworzona kultura była 
kulturą religijną, ukierunkowaną wertykalnie. W gruncie rzeczy nawet sprawy 
czysto ziemskie nie były takimi, ponieważ ramy interpretacyjne dla wszelkich 
poczynań stanowiło prawo Boże, nakaz czynienia dobra oraz zakaz czynienia 
zła, w zgodzie z nauczaniem Biblii i Ojców Kościoła. Chrześcijański książę, 
według Ustawu, panował nad poddanymi, którzy byli chrześcijanami; niemniej 
jednak do jego obowiązków należała też dalsza chrystianizacja przy jednoczes-
nej obronie i umacnianiu wiary. Podporządkowywał się on normom, które są 
wieczne i nienaruszalne, potwierdzając tym samym swój status chrześcijańskie-
go władcy. Jak zauważa Waldenberg, 

...tę rzeczywistą czy wyobrażoną treść Nomokanonu św. Włodzimierz uznał za obowiązującą 
dla siebie. Mógł tego nie uczynić, ale wówczas nie byłby tym, kim był, tj. nie byłby chrześcijań-
skim władcą, w takim znaczeniu jak je rozumiał, ponieważ chrześcijańskiego władcę obowią-
zują postanowienia soborów i „carów chrześcijańskich”424. 

Zakazywał jednak swoim dzieciom, wnukom i potomnym po wsze czasy in-
gerować w sądy cerkiewne, potwierdzając rozdzielność sfery państwowej i cer-
kiewnej. Kolejni książęta staroruscy (syn Włodzimierza, Jarosław oraz książę 
Wsiewołod) powtarzali założenia Ustawu św. Włodzimierza, również odwołując 
się do Nomokanonu.

Jednym z ciekawszych zabytków doby staroruskiej traktujących o władzy 
książęcej jest homilia wygłoszona przez pierwszego metropolitę kijowskiego 
narodowości ruskiej, Słowo o prawie i łasce425 (Слово о законе и благодати, ok. 
1037–1050). Przeciwstawione już w tytule prawo (zakon) i łaska w zamyśle ka-
znodziei miały odzwierciedlać stosunek do Boga nacechowany przymusem, tak 
jak ma to miejsce w Starym Testamencie, przeciwstawiony nowotestamentowej 
koncepcji miłości do Boga jako skutku wolnego wyboru. Tekst ma kilka warstw 
interpretacyjnych; można odczytać go jako kazanie, skierowane do wiernych, 
posłanie do księcia Jarosława426, uroczystą mowę z okazji zakończenia budowy 
soboru św. Zofi i427 lub pochwałę sprawowania władzy książęcej na Rusi w kon-
tekście wiary chrześcijańskiej. Według Iwana Żdanowa Słowo o prawie i łasce głosi 
pochwałę ruskiego narodu, który zyskał wiele dobrodziejstw dzięki przyjęciu 
chrześcijaństwa; w dalszej perspektywie tekst homilii miał służyć jako uzasad-
nienie dla domagania się uznania Rusi za kraj równy innym krajom chrześci-

424  В. Вaльденберг, Древнерусские учения..., s. 76.
425  Слово о законе и благодати Митрополита Илариона; http://royallib.ru/read/ilarion_mitropolit/

slovo_o_zakone_i_blagodati.html#0 (dostęp: 16.12.2012).
426  В. Соловьев, История России с древнейших времен, t. 1, s. 264; http://lib.ru/HISTORY/

SOLOVIEV/solv01.txt (dostęp: 16.12.2012). 
427  Е. Голубинский, История Русской Церкви, Москва 2008, t. 1, s. 845; http://www.biblioclub.

ru/39283_Istoriya_Russkoi_Tserkvi_T_I_Chast_I.html (dostęp: 16.12.2012).
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jańskim428. Stosunkowo krótka historia chrześcijańskiej Rusi została w ten spo-
sób włączona w ogólną perspektywę eschatologiczną, a książę stał się nie tylko 
obrońcą wiary, lecz także wykonawcą Bożego Zamysłu429. Wyrażone myśli two-
rzyły fundament dla idei władzy państwowej i obrazu władcy. Opis Włodzimie-
rza rozpoczyna się od zaprezentowania jego przymiotów osobistych. 

On sławny, ze sławnych zrodzony, szlachetny – ze szlachetnych, książę nasz Włodzimierz 
i wyrósł, i umocnił się, wiek dziecięcy pozostawiwszy, i zmężniał, w mocy i sile doskonaląc się, 
a w męstwie i mądrości czyniąc postępy. I samodzierżcą stał się swojej ziemi, podporządkował 
sobie otaczające go ludy, jedne – drogą pokojową, a niepokorne – mieczem430. 

Następnie kaznodzieja przedstawił moment, gdy z łaski Boga Włodzimierz 
dostąpił oświecenia i pojął wyższość chrześcijaństwa nad pogaństwem: 

Kiedy tak przeżywał dni swoje sprawiedliwie, i niezłomnie i mądrze pasł ziemię swoją, nawie-
dził go światłem swoim Najwyższy, spojrzało na niego wszystkich miłujące oko przedobrego 
Boga. I zajaśniało w jego sercu światło wiedzy, aby mógł poznać marność pogańskiego kusze-
nia i szerzyć chwałę jedynego Boga, twórcy rzeczy widzialnych i niewidzialnych431. 

Przyjęcie chrztu i ochrzczenie Rusi postawiło Włodzimierza na równi z cesa-
rzem Konstantynem pod względem mądrości, miłości do Chrystusa i szacunku 
dla Jego kapłanów432. Marian Jakóbiec zauważył, że z twierdzenia o „wyższości 
chrześcijaństwa jako religii powszechnej”, a następnie przedstawienia kijowskie-
go księcia jako obrońcy i krzewiciela wiary Hilarion wywiódł „historiozofi czną 
koncepcję, mającą uzasadnić równouprawnienie Rusi w gronie narodów, które 
przyjęły wiarę chrześcijańską”433. Był to pierwszy krok na drodze do formal-
nego uniezależnienia się rosyjskiej Cerkwi od bizantyjskiej, a zarazem początki 
formowania się idei władcy jako przywódcy narodu posiadającego powierzo-
ną mu przez Opatrzność misję do wypełnienia. Można zgodzić się ze Żdano-
wem434, że w kazaniu Hilariona pojawia się istotna myśl polityczna, w której 
przejawia się nie tylko znajomość bizantyjskich źródeł władzy, lecz także wska-
zanie na to samo źródło pochodzenia władzy cesarza bizantyńskiego i ruskiego 
księcia: „a przecież i u nich, i u nas Chrystusa carem się nazywa”435. Obraz 
władcy jako tego, kto podlega Bożemu prawu i nie ingeruje w sprawy Cerkwi, 
lecz aktywnie wspiera ją w działaniach, rysuje się też na kartach zabytku z XII 
wieku, Powieści lat minionych (Повесть временных лет). Podobieństwo tekstu 

428  И. Жданов, Слово о законе и благодати и „Похвала кагану Владимиру” [w:] И. Жданов, Cочине-
ния, Санкт-Петербург 1904, t. 1, s. 60–61.

429  Por. В. Вaльденберг, Древнерусские учения..., s. 82.
430  Слово о законе и благодати Митрополита Илaриона.
431  Tamże.
432  Tamże.
433  M. Jakóbiec, Historia literatury rosyjskiej, Warszawa 1976, t. 1, s. 52.
434  И. Жданов, Слово о законе и благодати..., t. 1, s. 71.
435  Слово о законе и благодати Митрополита Илaриона.
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i opisu postaci księcia Jarosława Mądrego do Słowa o prawie i łasce pozwalają 
przypuszczać, że autorem był ktoś z otoczenia Hilariona. Dla naszych rozwa-
żań istotna jest konstatacja, że kontekst historyczny i polityczny nie zmieniły 
się na tyle, by konieczna była zmiana wizerunku władcy; w koncepcji władzy 
również nie zauważamy istotnych zmian. W Opowieści o rozpowszechnieniu chrześ-
cijaństwa na Rusi (Сказание о распространении христианства на Руси)436, 
która stanowi najstarszą część latopisu, obejmującą opowiadania cerkiewne, 
zawarta jest idea uniezależnienia się ruskiej Cerkwi od Bizancjum. Na kartach 
Powieści lat minionych obraz idealnego władcy nakreślony jest w opozycji do 
wizerunku księcia z czasów pogańskich oraz na zasadzie przeciwstawienia go 
władcom złym, którzy z racji własnych przywar lub za podszeptem złych do-
radców sprzeniewierzyli się powierzonemu im zadaniu postępowania zgodnie 
z wiarą prawosławną i sprzyjania jej rozwojowi. Z zestawienia cech osobo-
wości książąt staroruskich wyłania się obraz władcy walecznego, mądrego, 
sprawiedliwego i dobrego. Opis czynów władców niekiedy wychodził spod 
pióra członka drużyny księcia, najczęściej jednak był dziełem duchownego, 
któremu przyświecały określone cele ideowe. W pozytywnym wizerunku kro-
nikarze podkreślali cechy wojownika oraz cnoty chrześcijańskie. Do pierw-
szych należało zamiłowanie do surowego życia, niewywyższanie się ponad 
członków drużyny oraz szlachetność wobec wrogów i unikanie podstępu. 
W opowiadaniu Olga propaguje chrześcijaństwo (Одга распространяет христи-
анство) czytamy:

Gdy kniaź Jarosław wyrósł i zmężniał, począł wojów gromadzić mnogich a chrobrych. I lekko 
chodził jako pardus (lampart – M.A.), wojny mnogie tocząc. Chodząc wozów ze sobą nie wo-
ził, ni kotłów, ni mięs nie warzył, jeno cienko pokrajawszy bądź koninę, bądź zwierzynę, bądź 
wołowinę, na węglach upiekłszy, jadał. Ani namiotu nie miał, jeno podkład podścielał. Tacy 
też byli wszyscy jego wojownicy. I posyłał po krajach, mówiąc: „Chcę na was iść”437. 

Tradycję zapoczątkowaną przez ojca kontynuował Włodzimierz, posyłając 
wieść do swego brata Jaropełka: „Idźcie do brata mojego i powiedzcie mu: 
»Włodzimierz idzie na cię, przygotuj się do bitwy«”438. Otwarte działania od-
różniają prawych władców od niegodziwych i myśl tę kronikarz konsekwentnie 
wypowiadał, w różnych kontekstach, na wielu kartach Powieści. Zainteresowa-
nie rzemiosłem wojennym gwarantowało księciu i poddanym bezpieczeństwo 
i powodzenie w toczonych bitwach, dlatego również ta cecha jest wyekspo-

436  Tak nazwał tę najstarszą część tekstu Powieści... Dymitr Lichaczow, natomiast Aleksander 
Szachmatow nazywa go umownie Najstarszym zwodem kijowskim (Древнейший киевский свод). Por. 
F. Sielicki, Wstęp [w:] Powieść minionych lat, przeł. i oprac. F. Sielicki, Wrocław 1999, s. 17. Por. także 
А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах, Санкт-Петербург 1908, s. 2–5.

437  Powieść lat minionych, przeł. i oprac. F. Sielicki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 51–52.
438  Tamże, s. 60.
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nowana439. Rysy wojownika zostały wzmocnione i uszlachetnione przyjęciem 
przezeń chrześcijaństwa wraz z nauką Cerkwi. Franciszek Sielicki podkreślił 
ten fakt, pisząc: „A ponieważ nowa wiara nie mogła się krzewić bez znajomości 
ksiąg świętych, zwłaszcza używanych w liturgii, widzimy ciągłą troskę o na-
uczanie w tym zakresie. Sam tedy proces uczenia się był rozumiany jako akt 
religijny”440. Jarosław 

...lubił cerkiewne ustawy, popów lubił bardzo, a zwłaszcza mnichów, i do ksiąg przykładał się, 
i czytał je często we dnie i w nocy. (...) Jeśli bowiem w księgach pilnie mądrości poszukasz, 
to znajdziesz wielki pożytek dla duszy swojej. Kto bowiem księgi często czyta, ten rozmawia 
z Bogiem lub świętymi mężami441. 

Obraz Włodzimierza-poganina zdecydowanie różni się od wizerunku Wło-
dzimierza-chrześcijanina: „Był zaś Włodzimierz wielce chutliwy i były jego 
żony: Rogneda, którą posadził na Łybedzi, od niej zaś zrodził czterech synów: 
Iziasława, Mścisława, Jarosława, Wsiewołoda, i dwie córki; od Greczynki – 
Światopełka; od Czeszki – Wyszesława; a od drugiej – Światosława i Mścisława, 
a od Bułgarki – Borysa i Gleba, a nałożnic miał trzysta w Wyszogrodzie, a trzy-
sta w Białgrodzie, a dwieście na Berestwie w siółku”442. Ochrzczony, i w ten 
sposób uratowany od zguby, Włodzimierz postępował zgodnie z przykazaniem 
miłości bliźniego, przestrzegając nakazów miłosierdzia. W sprawach państwo-
wych radził się drużyny, natomiast w kwestiach wiary słuchał rad kapłanów: 

Włodzimierz kochał drużynę, z nią naradzał się o urządzeniu kraju i o wojnach, i o prawach 
krajowych. (...) Żył Włodzimierz w bojaźni Bożej. I namnożyło się rozbojów, i rzekli biskupi 
do Włodzimierza: „Oto namnożyli się rozbójnicy; czemu nie karzesz ich?”. On zaś rzekł do 
nich: „Boję się grzechu”. Oni zaś rzekli do niego: „Tyś postawion od Boga na karanie złych, 
a na łaskę dla dobrych. Powinieneś karać rozbójnika, jeno ze śledztwem”443. 

Dobry władca przynosił niezliczone błogosławieństwa ziemi ruskiej, nato-
miast zły był dla niej karą za grzechy: 

Jeśli tedy jaki kraj ukorzy się przed Bogiem, ten ustanawia mu cesarza, albo kniazia sprawied-
liwego, miłującego sąd i prawdę. (...) Jeśli bowiem kniaziowie sprawiedliwi bywają w kraju, to 

439  „I uszykowała się Ruś i była bitwa wielka, i zwyciężył Światosław, i zbiegli Grecy. (...) I zawołała 
cesarz dygnitarzy swoich do pałacu, i rzekł im »Co robić, wszak nie możemy oprzeć się jemu?«. I rzekli 
mu dygnitarze: »Poślij mu dary, wypróbujemy go, czy jest miłośnikiem złota czy pawłok«. I posłał mu 
złoto i pawłoki, i męża mądrego, mówiąc mu: »Badaj oczy i lica jego, i myśli jego!«”. Światosław kazał 
sługom schować dary, nie patrząc na nie. Cesarz ponowił próbę, tym razem posyłając oręż. Światosław 
broń „przyjąwszy, zaczął chwalić i lubować się i dziękować cesarzowi. (...) I rzekli dygnitarze: »Srogi to 
mąż będzie, gdyż nie dba o dostatki, lecz oręż bierze. Przystań na dań«”. Por. Powieść lat minionych, s. 57.

440  F. Sielicki, Wstęp [w:] Powieść lat minionych, s. XXXII.
441  Powieść lat minionych, s. 118.
442  Tamże, s. 64.
443  Tamże, s. 100.
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wiele się przebacza grzechów krajowi temu; jeśli zaś źli i fałszywi bywają, to jeszcze większe 
zło Bóg naprowadza na ten kraj, ponieważ kniaź jest głową kraju444. 

Waldenberg wysunął tezę, że główną cechą dobrego władcy jest miłość do 
prawdy rozumiana jako troska o sprawiedliwe sądy445. Wydaje się jednak, że myśl 
autora Powieści jest dużo szersza i obejmuje nie tylko sprawy doczesne, związane 
z państwem, lecz także wieczne. Działania księcia były interpretowane w per-
spektywie eschatologicznej: jego władza pochodziła od Boga, sposób sprawo-
wania rządów miał wpływ na całą podległą mu ziemię ruską, dobre – spra-
wiedliwe uczynki były nagradzane, a niesprawiedliwe, tj. niezgodne z Boskim 
prawem, które obejmowały też sprzeniewierzenie się zasadzie miłosierdzia i mi-
łości bliźniego – spotkały się z zasłużoną karą. Kronikarz wyjaśniał, że źródłem 
wypaczeń charakterów książąt i ich postępowania jest pycha wynikająca z braku 
świadomości, że ich władza pochodzi od Boga: „Zamyślił tak (Światopełk – 
M.A.) w wyniosłości swojej, nie wiedząc, że Bóg daje władzę, komu chce”446. 
Przymioty moralne władcy znajdowały odzwierciedlenie w jego posturze oraz 
rysach twarzy, jak w przypadku Iziasława: „Był zaś Iziasław mąż piękny licem 
i ciałem wielki, łagodnego obyczaju, krzywdy nienawidził, miłował prawdę, nie 
było bowiem w nim obłudy, jeno był prosty mąż rozumem, nie oddawał złem za 
zło”447. Jednak nawet najszlachetniejszy władca powinien zachować nieustanną 
czujność, by pod wpływem zgryzot nie oddać swojej zdolności osądu rzeczywi-
stości we władzę niedoświadczonych i przebiegłych doradców. Los taki spotkał 
Wsiewołoda, który początkowo posiadał wszystkie cechy idealnego władcy: „był 
od dzieciństwa bogobojny, miłował prawdę, wspierał ubogich, oddawał cześć 
biskupom i prezbiterom, nade wszystko zaś lubił mnichów i dawał ofi ary dla 
nich. Był zaś i sam powściągliwy od pijaństwa i chuci (...)”448. Po objęciu przezeń 
tronu kijowskiego liczne troski, przysparzane mu przez synów, sprowadziły na 
niego choroby i spowodowały brak zainteresowania sprawami państwa,

I począł lubić umysły młodych, narady tocząc z nimi; ci zaś podpuszczać go, podburzać na 
drużynę jego starszą, i ludzie nie mogli dojść sprawiedliwości u kniazia, poczęli ci młodzi gra-
bić, ludzi sprzedawać, on zaś nie wiedział o tym w chorobach swoich449.

Podobnie postępował Światopełk, „nie naradziwszy się ze starszą drużyną 
ojca i stryja swego”450. Historia Wsiewołoda była dla innych władców prze-
strogą przed rządami tyranów, którzy wykorzystując słabość władcy, zajmują 

444  Tamże, s. 109–110.
445  В. Вaльденберг, Древнерусские учения..., s. 94.
446  Powieść lat minionych, s. 109.
447  Tamże, s. 157.
448  Tamże, s. 167.
449  Powieść lat minionych, s. 167.
450  Tamże, s. 168.
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miejsce zaufanych i rzetelnych doradców, odcinają naród od źródła prawdy, 
jakim jest książę, i przystępują do realizacji swojego partykularnego interesu451. 
W świetle przeciwstawnych obrazów władcy sprawiedliwego i niesprawiedliwe-
go rozstrzygnięcia wymaga kwestia posłuszeństwa wobec nich. Z tekstu Powieści 
wynika, że w obydwu przypadkach władza jest im dana z woli Boga, z tą wszak-
że różnicą, że sprawiedliwy książę jest świadomy tego faktu i realizuje nałożo-
ne na niego obowiązki, podczas gdy książę niesprawiedliwy tkwi w błędnym 
przekonaniu, że jego własna siła przyniosła mu posiadaną władzę i zapewni 
jej utrzymanie. Interpretacja latopisu przez pryzmat nauki Cerkwi skłania do 
rozpatrywania problemu z pozycji moralności, a zatem osąd należy do Boga, 
natomiast poddany winien podporządkować się księciu, bez względu na jego 
czyny, gdyż książę i jego władza stanowią część Bożego planu. Na takim właś-
nie stanowisku stoi Waldenberg: 

Wychodząc od wiary w Plan Opatrzności, latopis widzi w tyranie działania woli Bożej, i dla-
tego wszystko, na co waży się kronikarz, sprowadza się do potępienia go, natomiast jego od-
powiedzialność i obowiązek podporządkowania się mu pozostają takie same, jak w przypadku 
bogobojnego księcia452. 

Powtórzmy tę istotną obserwację, że ideał władcy powstawał w ścisłym 
związku z prawosławiem – jego krzewieniem na Rusi i obroną. Problem chrześ-
cijaństwa wschodniego poruszali też inni pisarze owego czasu: metropolita Ni-
kifor czy Teodozjusz Pieczerski. Teksty, kierowane do książąt: Włodzimierza 
Monomacha, Jarosława – syna Świętopełka, Iziasława – syna Jarosława, wska-
zują na zagrożenie ze strony Kościoła rzymskokatolickiego i ostrzegają przed 
łacinnikami453.

Upadek Konstantynopola stanowił punkt zwrotny w ewolucji ruskich idei 
władzy i wizerunku władcy. Obok problemu wzajemnej zależności władzy 
państwowej i poddanych oraz władzy świeckiej i Cerkwi wyłoniła się kwestia 
miejsca Rosji wśród narodów prawosławnych i szczególnego posłannictwa 
rosyjskiego cara. Czasy panowania Iwana III i Wasyla III przyniosły konfl ikt 
między państwem a Cerkwią dotyczący ziem cerkiewnych oraz pojawienie się 
koncepcji Moskwy – Trzeciego Rzymu. Dwa główne teksty modelujące tego 
okresu, o charakterze religijnym, to Powieść o nowogrodzkim białym kłobuku454 (По-
весть о новгородском белом клобуке)455 oraz Posłanie mnicha Filoteusza do cara 

451  Por. В. Вaльденберг, Древнерусские учения..., s. 96.
452  Tamże, s. 97.
453  Tamże.
454  Белый клобук [w:] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 томах, Санкт-Петербург 

1890–1907; http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/11465 (dostęp: 16.12.2012).
455  Повесть о новгородском белом клобуке; http://imwerden.de/pdf/povest_o_belom_klobuke.pdf  

(dostęp: 23.04.2013).
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Wasyla III (Послание старца Филофея)456. Znaczący jest fakt, że pojawiła się 
w nich idea Rusi, nie ograniczona do Rusi Moskiewskiej457. Biały kłobuk – na-
krycie głowy patriarchy Cerkwi – w pierwszym tekście nie jawił się wyłącznie 
jako „prześladowana świętość”, lecz był symbolem wyższej władzy duchowej, 
która przechodzi z Rzymu na Bizancjum, a następnie z Bizancjum na Ruś. Eta-
pom wędrówki świętej szaty towarzyszyły wydarzenia historyczne; odłączenie 
się Kościoła Rzymskiego od „prawdziwej wiary” i zdobycie Konstantynopola 
przez Turków. Przybycie białego kłobuka do Nowogrodu oznaczało, według 
autora, przejęcie przez Ruś duchowej i politycznej spuścizny Bizancjum. Pod-
niosły ton wypowiedzi i patetyczne zwroty podkreślały to wydarzenie: 

W fi nale trzeciej części Powieści o białym kłobuku, będącym punktem kulminacyjnym całe-
go utworu, autor z zachwytem, w najbardziej patetycznych wyrażeniach, mówi o wielkości 
i świetlanej przyszłości ruskiej ziemi, kiedy „wszystkim królestwom przyjdzie kres i zleją się 
one w jedno Carstwo Ruskie”458. 

Rozwijając myśl, mnich pisze, że „Kraj ten, nazywany światła Ruś (светлая 
Русия), Bóg raczył łaską swoją błogosławić i sprawiedliwszą ją stworzył od tych 
pierwszych”459. Tezę o szczególnej roli Moskwy jako spadkobierczyni tradycji 
Bizancjum i strażniczki jedynej prawdziwej wiary rozwijał, wspomniany wyżej, 
mnich Filoteusz460. Już w pierwszych słowa posłania Filoteusz pisał: 

O, znaj w swojej potędze, świątobliwy carze, że wszystkie prawosławne carstwa wiary chrześ-
cijańskiej połączyły się w jedno w twoim carstwie; jesteś jedynym carem chrześcijan w całym 
świecie podniebnym. I godzi ci się, carze, strzec tego (miejsca – M.A.) w bojaźni bożej; bój się 
Boga, który ci to dał; nie spodziewaj się złota, bogactwa i sławy: to wszystko tu się gromadzi 
i tu, na ziemi, zostanie461. 

Słowa o złączeniu się wszystkich królestw wiary chrześcijańskiej pod berłem 
moskiewskiego cara autor Posłania powtórzył trzykrotnie. Podkreślił on escha-

456  Послание старца Филофея, подготовка текста, перевод и комментарии В. Колесова; http://
www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105 (dostęp: 16.12.2012).

457  В. Вaльденберг, Древнерусские учения..., s. 218.
458  Н. Розов, Повесть о новгородском белом клобуке как памятник, s. 202.
459  „(...) (светлая Русия), богу тако изволившу тацеми благодарении прославити русскую зем-

лю и честнейшу сотворити паче первых сих”. Повесть о новгородском белом клобуке.
460  Jest on autorem kilku posłań, m.in. Posłania Filoteusza do monsieura Munchena astrologów (Послание 

Филофея мисюру Мунхену на звездочотов), Posłania o znaku krzyża (Послание о крестном знаме-
нии), znane jako Posłanie do wielkiego księcia Wasyla Iwanowicza oraz Posłanie do cara i wielkiego księcia Iwana 
Wasilewicza (Послание к царю и великому князю Ивану Васильевичу). Por. А.Л. Гольдберг, Три послания 
Филофея. Опыт текстологического анализа, s. 1; http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fi leticke
t=aP_4pja6w5s%3D&tabid=2275 (dostęp 6.11.2012).

461  „Так пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства 
христианской веры сошлись в едином твоем царстве: один ты во всей поднебесной христианам 
царь. И следует тебе, царь, это блюсти со страхом божьим, убойся бога, давшего тебе это, не 
надейся на золото, и богатство, и славу: все это здесь собирается и здесь, на земле, остается”. 
Послание старца Филофея к Великому князю Василию; http://old-ru.ru/07-19.html (dostęp: 16.12.2012).
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tologiczną misję Moskwy, która ma za zadanie chronić prawosławie aż do kresu 
dziejów i nastania Królestwa Wiecznego: „wszystko, com wyżej napisał, przyj-
mij, w imię Boże, jako że wszystkie chrześcijańskie królestwa zeszły się w two-
im carstwie; po nim zaś oczekujemy carstwa, które nie ma końca”462. Proroctwo 
zostało powtórzone ponownie, gdy Filoteusz pisał, że dwa pierwsze Rzymy 
upadły, trzeci stoi, a czwartego nie będzie. Siła Moskwy, wyrażająca się w trosce 
cara o sprawy duchowe, a nie materialne, miała zapobiec nadejściu Antychrysta: 

...chroń i miej na uwadze, świątobliwy carze to, że wszystkie księstwa chrześcijańskie zeszły 
się w jedno twoje, że dwa Rzymy upadły, a trzeci stoi, czwartego zaś nie będzie. I twoje 
chrześcijańskie carstwo nie będzie zastąpione innym. (...) Święty Hipolit powiedział „Kiedy 
zobaczymy, że Rzym jest oblężony przez perskie wojska i Persowie razem ze Scytami idą na 
nas, wtedy bez wątpienia pojmiemy, że to Antychryst”463. 

Wskazane przez Filoteusza działania: dbałość o prawidłowe wykonywanie 
znaku krzyża, unikanie „grzechów Sodomy” oraz obsadzenie biskupów na ka-
tedrach, to niektóre z działań, jakie car powinien podjąć, by naprawić obyczaje 
i umocnić wiarę. Badacze podkreślają globalny charakter polityki, którą miał, 
według Filoteusza, podjąć car Wasyl III i jego następcy; słowa o „trzecim Rzy-
mie” odnoszą się do „nowej Wielkiej Rusi” (новая великая Русь), „Świętej Wielkiej 
Rusi” (святая великая Русь), „ruskiej ziemi” (рустея земля), „rosyjskiego carstwa” 
(росейское царство)464. Jednak głęboki sens Posłania wykraczał poza ramy polityki 
w jej ziemskim wymiarze, gdyż z treści tekstu wynikało, że prawdziwe carstwo 
wiary znajduje się poza czasem – jest wieczne. Brak też dokładnych wskazań na 
jego granice geografi czne, nie jest bowiem związane z konkretnym obszarem, 
lecz z wiarą, która powinna krzewić się w „granicach” prawosławnej Moskwy-
-Trzeciego Rzymu. W ten sposób został sformułowany nadrzędny cel kultury, 
jakim było zbawienie. Ziemska egzystencja w wymiarze państwowym nie była 
niczym innym jak realizowaniem, w niedoskonałej formie, Królestwa Boże-
go na ziemi i nieustannym wznoszeniem duszy do Boga. Koncepcja Moskwy 
jako strażniczki prawosławia oraz cara – jako postaci kanalizującej wiarę swoich 
poddanych, ojca odpowiedzialnego za rozwój moralny swoich dzieci – weszła 
na stałe do pamięci kultury i później była wielokrotnie reaktywowana, między 
innymi w pismach Mikołaja Gogola Wybrane fragmenty z korespondencji z przyjaciół-
mi (Выбранные места из переписки с друзьями, 1847) i w teoriach rosyjskich 
panslawistów drugiej połowy XIX wieku. Wzajemne sprzężenie prawosławia 
i władzy świeckiej w sferze symboli wkrótce znalazło wyraz w sakralizacji po-
staci cara; jawił się on twórcom tekstów nie tylko jako władca chrześcijański, 

462  „(...) все, что выше я написал, прими бога ради, ибо все христианские царства сошлись 
в твоем царстве, после же этого мы ожидаем царства, которому нет конца”. Por. Послание старца 
Филофея к Великому князю Василию.

463  Послание старца Филофея к Великому князю Василию.
464  В. Вальденберг, Древнерусские учения..., s. 220.
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ale również jako namiestnik Boga na ziemi: odpowiedzialny przed Bogiem, lecz 
zwolniony z odpowiedzialności przed ludźmi. Do tego argumentu odwołał się 
później Iwan IV Groźny w korespondencji z Andrzejem Kurbskim, pytając: 
„Któż bowiem postawił cię sędzią lub władcą nade mną? (...) Dlaczego nie 
zechciałeś z mej, władcy, ręki cierpieć lub zdobyć wieniec chwały?”465. Przypi-
sując sobie prawo do rozporządzania losem poddanych i wolność od ich osądu, 
car stawiał siebie na miejscu Boga. Powstał w ten sposób hierarchiczny model 
rzeczywistości, na szczycie którego był Bóg, poniżej car, a jeszcze niżej pod-
dani; odpowiedzialność ponosiło się wobec tego, kto stoi jeden stopień wyżej 
hierarchii.

Panowanie Iwana IV Groźnego to okres współistnienia i konfrontacji wielu 
idei wynikających z uwarunkowań historycznych i społecznych owych czasów. 
Iwan Groźny dążył do absolutyzacji swojej władzy: podjął próbę ograniczenia 
wpływów bojarów na politykę państwa, pozbawił prawosławne duchowień-
stwo większości majątków ziemskich, zwrócił też uwagę na konieczność upo-
rządkowania prawa. Jak zauważył Waldenberg, 

...walczył nie tylko czynem, ale i słowem z bojarskimi pretensjami, mającymi źródła w prze-
kazach z okresu, kiedy istniały oddzielne księstwa, i jednocześnie był inicjatorem Soboru Sto-
gławego, którego głównym celem było odtworzenie starych obyczajów w życiu społecznym 
i cerkiewnym466. 

Postanowienia Soboru (1551)467 obejmowały szerokie spektrum życia pań-
stwowego i cerkiewnego; były to, między innymi, zagadnienia sądów świeckich 
i duchownych, obrzędów cerkiewnych, pisania ikon, normy życia duchowień-
stwa, a także zjawiska codziennego życia, włącznie z krytyką obyczajów, które 
zostały uznane za nieprzyzwoite czy wręcz pogańskie (golenie bród czy spo-
żywanie kiełbasy). Była to pierwsza, zakrojona na tak dużą skalę, próba upo-
rządkowania dwóch sfer rzeczywistości, które współistniały i przenikały się od 
czasów przyjęcia chrześcijaństwa: przestrzeni państwa i obszaru religii. Jak za-
uważa Hanna Kowalska, „kwestie społeczne i materialne zdominowały proble-
matykę Soboru, ideał życia kontemplacyjnego zszedł na dalszy plan”468. W ślad 
za Grzegorzem Florowskim badaczka zwróciła uwagę na oczekiwania Iwana 
Groźnego, który spodziewał się, że biskupi pomogą mu uregulować sferę życia 
duchowego, tak jak usiłowano to uczynić w odniesieniu do życia świeckiego469. 
Pragnienie owo wynikało z centralizacyjnej polityki cara i konieczności, chociaż 

465  Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским, Я.С. Лурье, Я.Д. Рыков (red.), Ленинград 1979, 
s. 19; http://www.bookva.org/books/685 (dostęp: 16.12.2012).

466  В. Вaльденберг, Древнерусские учения..., s. 224.
467  В. Бочкарев, Стоглав. История собора 1551 года. Историко-канонический очерк, Смоленск 1908; 

http://bochkarev_V_Stoglav_i_istoria_sobora_1551_goda_1906.pdf  (dostęp 16.12.2012).
468  H. Kowalska, Kultura staroruska XI–XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998, s. 216.
469  Tamże.
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nie artykułowanej wyraźnie, znalezienia jednego, wiodącego symbolu kultury, 
wskazującego na jej tożsamość. Była to ciągle tożsamość prawosławna, jednak 
w obliczu zahamowania wpływów kulturowych z Bizancjum, prób otwarcia się 
na Zachód470, od czasów „zbierania ziem ruskich”, nieodzowne stało się albo 
klarowne wyartykułowanie owej tożsamości, albo znalezienie innego, nośnego 
symbolu. A zatem problem, który należało rozwiązać, brzmiał: kto będzie nad-
rzędnym symbolem kultury: car czy Bóg? Analiza treści Stogławu pozwala od-
powiedzieć na pytanie, w jakim stopniu Iwan Groźny wykorzystywał wiarę, by 
umocnić swoje panowanie, oraz w jaki sposób stosunek cara do duchowieństwa 
oraz duchowieństwa do cara kształtowały semiosferę państwa. Obok Stogławu 
źródłem wiedzy o wizerunku władcy i promowanym modelu władzy w czasach 
Iwana Groźnego są zabytki odnoszące się do aktu koronacji cara oraz tekst 
publicystyczny, jaki stanowi korespondencja cara i jego poddanego, zbiegłego 
na Litwę przed prześladowaniami, Andrzeja Kurbskiego. Iwan Groźny przyjął 
ofi cjalny tytuł cara w 1547 roku, z rąk metropolity, wraz z symbolami wła-
dzy monarszej. Borys Uspienski zwrócił uwagę na semantykę słowa car, która 
wskazuje na paralele z Bogiem (Царь небесный), i dalekosiężne skutki tego 
zdarzenia471.

W przejmowaniu bizantyjskich tekstów i sposobie ich adaptacji do bie-
żących potrzeb politycznych Rusi Moskiewskiej zaznaczyła się tendencja do 
„rusyfi kacji” bizantyjskich wzorców kulturowych; oderwane od swojego kul-
turowego kontekstu były adaptowane i przekształcane zgodnie z potrzebami 
ideologicznymi. Borys Uspienski również zwrócił uwagę na zmianę znaczenia 
bizantyjskich wzorców kulturowych: 

Importowane modele kulturowe nie miały zatem wiele wspólnego ze swą pierwotną wersją. 
Przede wszystkim z powodu luki czasowej, oderwania od swojego macierzystego chronoto-
pu, uległy całkowitej dekontekstualizacji. Modele te były odbierane poza swoim kontekstem, 
niejako w gotowej postaci, a co za tym idzie – wyprane ze swojego pierwotnego znaczenia472. 

Nastąpiło odwrócenie zależności: w Bizancjum teksty powstały wskutek 
określonych zdarzeń, jako następstwo faktów historycznych; na Rusi teks-
ty przeszczepiano, aby kreowały kontekst, stwarzały pożądaną rzeczywistość: 
„Przejmowane wzory były zapożyczane właśnie w tym celu, aby stworzyć od-
powiedni kontekst kulturowy. Warunki kulturowe, ideowe zadania nie zwracają 
uwagi na rzeczywistość i są wezwane do stworzenia nowej rzeczywistości”473.

470  Istniał, między innymi, relacjonowany przez Mikołaja Karamzina plan Iwana Groźnego, by 
sprowadzić z Niemiec artystów, rzemieślników i nauczycieli. Por. Н. Карамзин, История Государства 
Российского, Москва 1989, t. 8, s. 69–70.

471  Por. B. Uspienski, W. Żywow, Car i Bóg..., s. 53–64.
472  B. Uspienski, Religia i semiotyka, s. 13.
473  B. Uspienski, Car i patriarcha. Charyzmat władzy w Rosji (Bizantyjski model i jego nowe rosyjskie ujęcie), 

przekł. H. Paprocki, Katowice 1999, s. 11.
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Wskutek sakralizacji władzy zmarginalizowane zostało przeciwstawienie 
władcy „sprawiedliwego” i „niesprawiedliwego”, a na pierwszy plan wysunęła 
się kwestia autentycznego i nieautentycznego cara. Zagadnienie istoty władzy 
politycznej przesunęło się ze sfery społeczno-politycznej (materialnej) do sfe-
ry sacrum – idealnej. Fakt ten miał dalekosiężne reperkusje dla postrzegania 
porządku ziemskiego i sposobu kierowania państwem, a tym samym losami 
poddanych, gdyż car działał w sferze materialnej i jego decyzje dotyczyły bez-
pośrednio fi zycznego bytu człowieka, lecz nie podlegał osądowi, jaki dotyczy 
zwykłego człowieka; stał ponad społeczeństwem i ponad prawem. Jak zauwa-
żył Borys Uspienski, 

Autentyczni carowie otrzymują swoją władzę od Boga. Ma to swoje daleko idące konsekwen-
cje: prawa cara staną się równe Boskim, jego władza nie będzie podlegać żadnym ogranicze-
niom, żadnej kontroli. Iwan Groźny otwierający tę tradycję swój charyzmat rozumie jako 
niczym nieskrępowane prawo do pełnej samowoli474. 

Okrucieństwo i nieobliczalne postępki cara, z powodu których zyskał swój 
przydomek – groźny – pozwalały jego współczesnym: wspomnianemu wyżej 
Andrzejowi Kurbskiemu i Josifowi Wołockiemu, wątpić w boskie pochodzenie 
jego władzy. W Krzewicielu oświaty (Просветитель), autorstwa Wołockiego, czy-
tamy: 

Jeżeli zaś car panuje nad ludźmi, nad sobą zaś ma panujące straszne popędy i grzechy, umiło-
wanie pieniędzy i gniew, fałsz i niesprawiedliwość, pychę i zapalczywość, bardziej niż inni, nie-
wiarę i bluźnierstwo, taki car nie jest sługą Boga, ale diabła, i nie jest carem, ale prześladowcą. 
(...) Ty przeto takiego cara lub kniazia nie słuchaj, prowadzącego ciebie na drogę fałszu i zła, 
chociaż prześladuje i śmiercią grozi475.

Kolejny, przełomowy etap w kształtowaniu wizerunku władcy i władzy to 
czasy panowania Piotra I. Nie wiadomo, kiedy dokładnie narodziła się koncep-
cja władzy państwowej, różna od promowanej dotychczas wizji bizantyjsko-sta-
roruskiej. Odczytujemy ją z tekstów epoki, zawartej w nich symboliki oraz po-
lemik wokół fundamentalnych dla tożsamości kultury znaków, pojęć i symboli. 
Natalia Naryszkina, matka Piotra, opuściła wraz z synem Kreml w atmosferze 
zaciekłej, prowadzonej za pomocą intryg, walki o władzę. Jak zauważył histo-
ryk, Klaus Zernack, od początku niechętnie przyjmowała ona wpływy kijow-
skich uczonych na kształcenie syna i wykorzystała okazję, by odizolować Pio-
tra od dworu i jego ofi cjalnej polityki. Wychowaniem carewicza zajmowali się 
cudzoziemcy: inżynierowie, mistrzowie rzemiosł, Niemcy z podmoskiewskiej 
słobody476. Rozbudzone wówczas zainteresowania ukierunkowały działania 

474  B. Uspienski, Religia i semiotyka, s. 11.
475  Й. Волоцкий, Просветитель, Казань 1855, s. 324–325.
476  Por. K. Zernack, Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy, przeł. A. Kopacki, Warszawa 2000, 

s. 263.`
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Piotra również w późniejszym okresie jego życia i przyniosły mu sukces w woj-
nie północnej (1700–1721), dzięki zreformowaniu armii i rozbudowie fl oty. 
W sferze reform działała zasada domina: brak zagrożenia ze strony Szwedów 
dawał możliwości rozwoju stosunków handlowych z Europą Zachodnią, co 
z kolei stwarzało konieczność budowy portu i dalszej rozbudowy fl oty. Rysu-
jące się perspektywy ekonomiczne pobudzały cara do reform w dziedzinie ad-
ministracji oraz edukacji – nowoczesne państwo potrzebowało odpowiednich 
kadr oraz systemu zarządzania. Dwie grupy w państwie mogły przeciwdziałać 
dalekosiężnym planom Piotra I – byli to bojarzy i prawosławne duchowieństwo. 
Z bojarami Piotr I poradził sobie za pomocą szeregu ukazów, jak nakaz golenia 
bród i noszenia odzieży europejskiej, oraz poprzez wprowadzenie Tabeli Rang 
(1722)477. Regulacja administracyjna, jaką było podzielenie warstwy służebnej 
na trzy grupy o czternastostopniowej skali, miała przede wszystkim ogromny 
wpływ na kulturę. Piotr I kierował się celami utylitarnymi; pragnął otworzyć 
drogę do służby państwowej ludziom najzdolniejszym, którzy zechcą oddać 
swój potencjał osobowy na służbę imperium. Miał również nadzieję na uspraw-
nienie funkcjonowania państwa. Z perspektywy historii wiemy, że oczekiwania 
reformatora nie spełniły się. Nie sposób natomiast zaprzeczyć, że Tabela Rang 
stała się matrycą dla rosyjskiej kultury: przede wszystkim odzwierciedliła ona 
główny rys osobowości Piotra, jakim było podrządkowanie wszystkich sfer ży-
cia interesom państwa wraz ze sztywnym przyporządkowaniem każdej randze 
tylko jej właściwych praw i obowiązków. Tabela Rang zrodziła kult munduru, 
otworzyła drogę do odczytywania rzeczywistości przez pryzmat znaków, a nie 
osobowości człowieka, dała podstawy do ukształtowania się takich cech jak 
służalczość wobec wyższych rangą, a pogarda wobec tych, którzy stoją niżej; 
wzmocniła charakterystyczną już dla Rusi przed-Piotrowej hierarchiczność. 
Powołany do życia stan urzędniczy, chociaż nie stworzył własnej kultury, był 
często opisywany w literaturze pięknej jako twór bezduszny, nieposiadający 
żadnych ambicji poza zdobyciem kolejnej rangi. W odniesieniu do Tabeli Rang 
najwyraźniej widoczny jest mechanizm zamiany kodów kulturowych: z seman-
tycznego, cerkiewnego, w którym człowiek zyskiwał szczególną godność z racji 
faktu, iż odzwierciedlał nadrzędną całość (wspólnotę) i stanowił ikonę-obraz 
Boga, na syntaktyczny – gdzie człowiek jest częścią mechanizmu państwowe-
go, o jego znaczeniu decyduje przydatność i miejsce w hierarchii, wynikające 
właśnie z użyteczności. Wprowadzanie syntaktycznego typu kodu kultury roz-
poczęło się już za Iwana IV Groźnego, a epoka Piotra stanowiła zwieńczenie 
owego procesu. W sferze państwowej zostało odrzucone symboliczne znacze-

477  Табель о рангах [w:] Российское закогодательство X–XX веков в 9 томах, Москва 1986, t. 4, s. 55–
–56. Szczegółowe omówienie praktycznej realizacji Tabeli Rang zob. Л.Е. Шепелев, Титулы, мундиры 
и ордена Российской империи, Москва 2005.
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nie zjawisk i zdarzeń na rzecz wymiaru praktycznego. Przywołajmy słowa Łot-
mana, który pisze: 

Przejawia się on (syntaktyczny typ kodu kultury – M.A.) i w cerkiewno-teokratycznych i w ab-
solutnych koncepcjach XVI–XVII wieku, ale umocniony zostaje w pracach ideologów „regu-
larnego państwa” epoki Piotra I. Symboliczne znaczenie zjawisk i zdarzeń zostaje odrzucone: 
świat żyje nie w zależności dwóch porządków (treści i wyrażenia), a w jakimś jednym: cerkiew-
nym lub państwowym478. 

Teokratyczny charakter władzy, który opisywaliśmy w odniesieniu do Rusi 
Kijowskiej czy Państwa Moskiewskiego, bezpowrotnie odszedł w przeszłość, 
a jego kres przypieczętowało ustanowienie instytucji Świątobliwego Synodu 
(Священного Синода) w 1721 roku i likwidacja patriarchatu. Na poziomie in-
stytucjonalnym Cerkiew została podporządkowana państwu i odtąd jej zmody-
fi kowane struktury służyły wyłącznie celom świeckim. Państwo przejęło funk-
cję edukacyjną i wychowawczą społeczeństwa. Interesujący proces został też 
zapoczątkowany w sferze kultury. Jak wspomnieliśmy wcześniej, religia stanowi 
głęboką strukturę kultury i jako taka nie może zostać całkowicie wyeliminowa-
na, gdyż zagrażałoby to tożsamości kultury. Możliwe jest natomiast wyabstra-
howanie nośnych symboli religijnych z ich dotychczasowego kontekstu i prze-
niesienie ich w sferę władzy świeckiej, by swoim potencjałem umacniały nowe 
podstawy ideowe kultury. Piotr I, eliminując religię ze sfery życia publicznego, 
nie zaprzestał budowy cerkwi, a prawosławie nadal było religią państwową. 
Jednak sfera instytucjonalna nie współbrzmiała ze sferą wartości: duchowny 
świat rosyjskiego poddanego uległ fundamentalnej zmianie, sens życia nie był 
już wyznaczany przez perspektywę eschatologiczną, świata nie tłumaczyło się 
przez pryzmat powrotu stworzenia do Boga. Nie znaczy to jednak, że świe-
cki światopogląd rosyjskiej szlachty, który zaczynał się wówczas formować, był 
identyczny z tym, który zrodził się w Europie. Literaturoznawca Jurij Stiennik 
pisze: „Interpretacja przeznaczenia człowieka w świecie przez pryzmat zbawie-
nia duszy (...) ustąpiła miejsca wyobrażeniom o najwyższej wartości człowieka, 
powołanego do potwierdzenia swojego prawa do szczęścia tu, na ziemi”479. To 
prawda, że soteriologiczny typ kultury, właściwy dla średniowiecza, odszedł 
w przeszłość, jednak w Rosji za czasów Piotra I nie ustąpił on zachodnioeu-
ropejskiemu modelowi personocentrycznemu – z człowiekiem jako źródłem 
i celem zdarzeń. W wieku XVIII w Rosji był to nadal model systemocentryczny 
oraz hierarchiczny, konstruowany wokół państwa jako najwyższej wartości.

Kres starej kultury został też w sposób symboliczny zaznaczony przez re-
formę kalendarza. Od 1700 roku czas zaczęto liczyć nie od dnia stworzenia 
świata, jak miało to miejsce na Rusi, lecz od czasów narodzin Chrystusa, a po-

478  Ю. Лотман, Статьи по типологии русской культуры, s. 407.
479  Ю. Стенник, Петр I в русской литературе XVIII века. Тексты и комментарии, Санкт-Петер-

бург 2006; http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5928 (dostęp: 3.11.2012).
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czątek nowego roku przypadał – tak jak w Europie – na 1 stycznia, a nie – jak 
wcześniej – na 1 września.

Okres panowania Piotra I (1689–1725) stanowił granicę oddzielającą starą 
Ruś od nowoczesnego imperium, tworu, z którym Europa musiała się liczyć. 
Wielowiekowa tradycja carskiej władzy nie mogła już służyć jako fundament 
legitymizacji rządów Piotra. Jako ten, który wytyczył nowy kierunek rozwoju 
państwa, Piotr I potrzebował tekstów, w których zostałyby zapisane, wpro-
wadzone przezeń do kultury, kody. Pierwszym potężnym tekstem kulturowym 
był sam Petersburg, „Wenecja północy” – symbol zwycięstwa nad Szwedami, 
rosyjskie „okno na Europę”, ucieleśnienie tyraństwa i gwałtu, dokonanego na 
Świętej Rusi480.

W tekstach literackich Piotr I jawił się jako demiurg procesu przemian, jed-
nostka wybitna, wokół której powstawał cały korpus tekstów, przenoszących 
postać cara w sferę symbolu władcy-reformatora. Znaczenia symbolicznego, 
wręcz mitycznego, nabierały nie tylko cechy cara, lecz także jego działania, 
tworzyły się legendy. Literacki portret cara zawarty został w tekstach najwy-
bitniejszych poetów i myślicieli jego czasów: Teofana Prokopowicza, Gabriela 
Burzyńskiego, Feofi lakta Łopatyńskiego i Ambrożego Juszkiewicza – kontynu-
ujących tradycje duchowieństwa; Michała Łomonosowa, Aleksandra Sumaro-
kowa, Gabriela Dierżawina i Wasyla Pietrowa – przedstawicieli świeckiego nurtu 
panegirystów. W drugiej połowie wieku, już po śmierci Piotra, gdy z perspekty-
wy czasu można było ocenić niektóre reformy, a rosyjska szlachta chłonęła idee 
oświeceniowe i stanęła w obliczu pytania o własne losy w państwie rządzonym 
przez absolutną, chociaż „oświeconą” monarchinię, pojawiły się głosy krytycz-
ne: Michała Szczerbatowa, Aleksandra Radiszczewa czy Mikołaja Karamzina. 
Nie dotyczyły one jednak bezpośrednio postaci Piotra, a tylko niektórych nie-
pożądanych skutków jego reform. Czwarta grupa publicystów i myślicieli ist-
niała poza nurtem ofi cjalnej kultury; składała się ze staroobrzędowców i pre-
zentowała skrajnie negatywny wizerunek Piotra I, wpisany w przeczucie końca 
dziejów i przekonanie, że pojawił się Antychryst.

Gabriel Burzyński481 (1680–1731) był wychowankiem Akademii Kijowsko-
-Mohylańskiej. W 1706 roku metropolita Stefan Jaworski zaprosił go do Mos-
kwy, by objął stanowisko wykładowcy w Akademii Słowiańsko-Grecko-Łaciń-

480  Ambiwalencję wobec działań Piotra i ich dalekosiężnych skutków odzwierciedla tzw. tekst pe-
tersburski literatury rosyjskiej – szereg utworów tematycznie związanych z Petersburgiem i charak-
teryzujących się swoistą strukturą językowo-semiotyczną, który otwiera Jeździec miedziany (Медный 
всадник, 1833) Aleksandra Puszkina. Szerzej zob. В. Топоров, Петербург и петербургский текст русской 
литературы [w:] В. Топоров, Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтическо-
го: Избранное, Москва 1995, s. 259–367; http://philologos.narod.ru/ling/topor_piter.htm (dostęp: 
16.12.2012).

481  Szczegóły życiorysu por. Биографическая энциклопедия; http://print.biografi ja.ru/?id=20556 
(dostęp 5.11.2012).
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skiej. Literacka spuścizna Burzyńskiego jest niezwykle bogata; obejmuje mowy 
pochwalne, kazania, pouczenia i przekłady dzieł Erazma z Rotterdamu. Trzy 
teksty poświęcone Piotrowi I: Słowo pochwalne dla Sankt-Petersburga i jego założy-
ciela (В похвалу Санкт-Петербурга и его основателя, государя императора 
Петра Великого, 1717), Sermo panegyricus in diem natalem serenissimi ac potentissimi 
Petri Magni (Mowa panegiryczna z okazji dnia urodzin najwspanialszego i najpo-
tężniejszego Piotra Wielkiego482, 1723), Mowa w dniu pogrzebu cara Piotra Wielkiego 
(Слово в день годищнаго помяновения государя Петра Великого, 1726)483 
stanowią przykład kreowania wizerunku cara i jego reform w kręgu duchowień-
stwa z nowych ośrodków kulturalnych, a także wpływ kontekstu społeczno-
-politycznego na poruszane problemy i sposób ich oceny. Mowa wygłoszo-
na z okazji urodzin wpisuje się w schemat dobrze znany na dworze carskim: 
charakteryzuje ją podniosły ton, o czym świadczy już sam tytuł – w języku 
łacińskim – oraz dobór słów. Piotr I został przedstawiony jako władca, którego 
poczynaniami kierowała ręka Opatrzności, podobnie jak czynami księcia Wło-
dzimierza i Jarosława. 

Po cóż daleko szukać przykładów i snuć opowieści? Mamy ogromną ilość takowych u siebie. 
Rosjo, obejrzyj się na swoją historię a ujrzysz w sobie samej zrządzenie Boże. Zobacz, jako na 
żądanie każdej epoki, wszelkiej prawdziwej potrzeby, od samego początku darowano tobie ta-
kich budowniczych i rządzących, bez jakich żadną miarą obejść byś się nie mogła. Kto w tym 
nie dojrzy najszczerszej miłości Bożej wobec ciebie i szczególnego miłosierdzia!484. 

Według badacza literatury epoki Piotra I „Ta teza, niewątpliwie wykazująca 
głęboki związek z ideą teokratyczną, zostaje poparta przez rozbudowany sy-
stem dowodów i uzasadnień, zaczerpniętych z Pisma Świętego”485. Symbolika 
panegiryku ma charakter synkretyczny; oprócz elementów biblijnych zawiera 
odwołania do historii staroruskiej oraz antyku. Działania Piotra, zmierzające do 
wychowania społeczeństwa na fundamentach nowych wartości i idei, zostały 
wpisane w schemat walki z ciemnotą i zacofaniem na zasadzie paraleli z kultu-
ralną działalnością ruskiego księcia Jarosława. Reformy w dziedzinie kształce-

482  Szerzej zob. B. Uspienski, Car i patriarcha...; В. Топоров, Святость и святые в русской духовной 
культуре, Москва 1995.

483  Полное собрание поучительных слов, сказыванных в высочайшем присутствии государя импера-
тора Петра Великого преосвященным Гавриилом Бужинским; http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid=5929 (dostęp: 5.11.2012).

484  „Но что мы далечайшия примеры ищем и повествуем? Имаши премного таковых до-
машних своих, Россие: возри в своя истории и увидиши собственное о тебе смотрение божие. 
Виждь, како всякому времени требующу, како всякой настоящей нужде, от самаго твоего нача-
ла таковых дароваше строителей и правителей, без каковых никакою же мерою тебе обытися 
мощно было. И отсюду кто не увидит к тебе приискренныя любве божия и некоего уединеннаго 
милосердия?”. Г. Бужинский, Sermo panegyricus in diem natalem serenissimi ac potentissimi Petri Magni [w:] 
Проповеди Гавриила Бужинского (1717–1727), Е. Петухов (red.), Санкт-Петербуг 1901, s. 497–511; 
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5936 (dostęp 6.11.2012).

485  Ю. Стенник, Петр I в русской литературе XVIII века...
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nia prowokują porównania do Mojżesza, który wyprowadził swój lud z ziemi 
egipskiej, tak jak Piotr wyprowadził swój lud z niewoli niewiedzy i zacofania, 
do królów Dawida i Salomona, do greckiego herosa, Herkulesa, i wreszcie do 
świętego Izaaka Dalmackiego, który wsławił się walką z arianami, a którego 
dzień przypadał akurat 30 maja, w dniu urodzin Piotra I. Postać cara zosta-
ła utożsamiona z Rosją, a następnie posłużyła jako centralny element, wokół 
którego powstała idea szczególnego posłannictwa Rosji – jej misji, związana 
z faktem, że Rosji, w przeciwieństwie do innych ludów, o których pamięć już 
została wymazana z historii, został zesłany wybitny władca: 

Było wielu sąsiadów za granicami Rosji, a teraz, prócz nazw ich i niektórych czynów, opisa-
nych w historiach, nic nie zostało; brzmią tylko w uszach ich nazwy: Jazygowie, Pieczyngowie, 
Drewlanie, Połowcy, i im podobni; i nie ma ku temu innej przyczyny – Bóg pozostawił ich 
swojemu losowi, nie dał im władcy. Nie stało się tak z tobą, Rosjo!486. 

Zgodnie z duchem czasów i osobowością Piotra I misja polegała na oświe-
ceniu narodu, przenoszeniu na grunt rosyjski osiągnięć europejskich w tej dzie-
dzinie. Książęta staroruscy: Włodzimierz, Jarosław Mądry, a także Aleksander 
Newski, zostali przywołani jako egzemplifi kacja założenia panegirysty, że Piotr 
Wielki jest kontynuatorem ich działalności kulturalnej: „Ujrzyj tu, Rosjo, ży-
wego Jarosława; tyle że tamten upiększył cię tylko przełożonymi (z obcych 
języków – M.A.) księgami, a ten obecny tworzył i nie przestaje tworzyć szkół, 
skąd wywodzą się pożyteczne dla duszy nauki”487. Nie należy jednak sądzić, że 
Burzyński zachował takie pojmowanie oświecenia narodu, jakie było charak-
terystyczne dla tekstów staroruskich. Wprost przeciwnie; wychowawcza dzia-
łalność Piotra miała charakter świecki, techniczny i zmierzała do sekularyzacji 
państwa: 

Zwróć jeszcze, rosyjski Syjonie, twe oczy, byś zobaczył mnożące się sztuki wyzwolone, nauki 
matematyczne, medyczne, inżynierię, artylerię, geometrię, nawigację; ich przedtem nie tylko 
nie było, ale nawet nie znano ich nazw. (...) Zwróć oczy i ujrzyj przepiękne budowle, wszel-
kiego rodzaju wspaniałe rzeczy mechaniczne, zapierające dech w piersiach manufaktury488. 

486  „Быша мнози порубежныи соседы, России прилежащии, но ныне, кроме имен их и не-
которых действий, во историах описанных, больше ничтоже обретаем; гласят токмо во ушесах 
оная имена: язиги, печенеги, древляне, половци и сим подобныи; и не инная тому вина – Бог 
остави их судьбами своими, не дая им правителя. Не тое о тебе содела, Россие!”. Г. Бужинский, 
Sermo panegyricus in diem natalem serenissimi ac potentissimi Petri Magni [w:] Проповеди Гавриила Бужинского, 
s. 497–511.

487  Tamże.
488  „Возведи еще, Российский Сионе, очи твои и виждь умножающияся учения свободныя, 

математическия, медицинския, инженерския, артилерския, геометрическия, навегатския, ихже 
прежде не токмо не имела еси, но ниже о именах их слышала. (...) Возведи очи твои и виждь 
прекрасная архитекторская строения, преславныя всякия механическая дела, дивныя мануфак-
тури! ”. Г. Бужинский, Sermo panegyricus in diem natalem serenissimi ac potentissimi Petri Magni, s. 497–511.
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Wprowadzenie postaci historycznych, powołanie się na plan Boży będący 
źródłem działań Piotra oraz przeciwstawienie Rosji przed-Piotrowej i współ-
czesnej Burzyńskiemu skutkowało stworzeniem nośnego symbolu cara-refor-
matora, postaci półboskiej, podobnej raczej do greckich herosów niż do zwykłe-
go człowieka. Sakralizacja wizerunku cara i zdecydowane wpisanie go w tradycję 
chrześcijańską było przewodnią myślą kolejnego tekstu Burzyńskiego: Słowa 
w dzień pogrzebu Piotra Wielkiego (Слово в день годищнаго помяновения во 
блаженной памяти представльшагося благочестивейшаго государя Петра 
Великого, Отца Отечества, императора и самодержца всероссийскаго). 
W świetle rozważań o sensie śmierci wielokrotnie podkreślony został fakt, 
że Piotr I pozostaje żywy: „Piotr Wielki nawet jeśli umarł, żyw jest; śmierć 
nie zabrała mu życia, lecz mu je dała, nie wzięła, lecz darowała życie”; „Piotr 
wielki żyw jest!”; „Zaprawdę żyw jesteś, śmierć twoja to nie śmierć, lecz ży-
cie wieczne”; „Panuje Piotr w osobie Katarzyny. Żyje duch Piotra w osobie 
spadkobierczyni”489. Wbrew faktom historycznym, panegirysta nie wahał się 
twierdzić, że car zawsze pokładał nadzieję w Bogu i Jego zamysł odzwierciedlił 
we własnym dziele reformatorskim: 

Kiedy przy wielkich dziełach państwowych, pamiętając o całym narodzie, we wszystkich 
pochodach wojennych zawsze pokładał niezachwianą wiarę na Pana swojego; nigdy nie za-
przestał sławienia imienia Bożego; zawsze swoim przykładem wszystkich podnosił na duchu, 
wszystkich pobudzał (do działania – M.A.), a leniwych i niedbałych pobudzał i zmuszał490. 

Podobne elementy: sakralizacji postaci cara, pochwały jego odwagi w bi-
twach, zdolności strategicznych oraz rozmachu zaplanowanych reform i ich 
trwałości, pojawiły się też w tekstach innego duchownego, Teofana Prokopo-
wicza (1677–1736). Prokopowicz kształcił się w Kijowie, następnie w Polsce, 
we Włoszech i w Niemczech, co pozwoliło mu zapoznać się z ideami racjona-
lizmu i wczesnego europejskiego Oświecenia. Od 1716 roku przebywał w Pe-
tersburgu, gdzie stał się gorącym zwolennikiem i propagatorem reform. Czyny 
Piotra I sławią dwie mowy wygłoszone już po śmierci cara: Mowa pogrzebowa 
przesławnego przepotężnego Piotra Wiel kiego (Слово на погребение всепресвет-
лейшаго державнейшаго Петра Великаго) oraz Słowo pochwalne błogosławionej 
i wiecznej pamięci Piot ra Wielkiego (Слово на похвалу блаженыя и вечнодос-

489  „Петр Великий аще и умре, но жив есть, смерть ему не унесла, но принесла живот, не 
отъят, но дарова жизнь”; „Петр Великий жив есть!”; „Воистину жив еси; смерть твоя не смерть, 
но жизнь вечная”; „Царствует Петр в Екатерине. Жив дух Петров в наследнице”. Г. Бужинс-
кий, Слово в день годищнаго помяновения во блаженной памяти представльшагося благочестивейшаго государя 
Петра Великого.

490  „Егда при великих трудах государственных, всенародных промышлениих, во всех похо-
дех воинских всегда твердое упование на Господа своего имел еси, славословия божия никогда-
же оставляя, паче же своим примером всех воздвизая, всех возбуждая, а ленящихся и небрежли-
вых побуждая и принуждая”. Г. Бужинский, Слово в день годищнаго помяновения во блаженной памяти 
представльшагося благочестивейшаго государя Петра Великогo.
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тойныя памяти Петра Великого)491. Mowa pogrzebowa rozpoczynała się od 
retorycznych pytań i wykrzyknień: „Cóż się tu dzieje? Czego to doczekaliśmy, 
o Rosjanie? Cóż widzimy? Cóż czynimy? Piotra Wielkiego grzebiemy! Nie wy-
mysł to jaki? Nie mara czy przywidzenie senne? Och, jak głęboki jest żal! O, jak 
dotkliwe nasze nieszczęście!”, a następnie kaznodzieja sięgał do przykładów 
biblijnych, by, poprzez paralele, unaocznić zebranym w soborze św. Piotra i Pa-
wła w Petersburgu znaczenie reform cara i ogromną stratę, jaką Rosja poniosła 
w związku z jego śmiercią: 

Oto twój, Rosjo, Samson, którego pojawienia się w tobie nikt na świecie się nie spodziewał, 
a gdy się pojawił – cały świat się zdumiał. Zastał on ciebie słabą a, na miarę imienia swojego, 
silną uczynił, brylantową; zastał wojsko gnuśne w domu, na polu (bitwy – M.A.) bez siły, przez 
wrogów lżone, a uczynił je pożytecznym dla ojczyzny, strasznym dla wrogów, wszędzie znane 
i sławne. Oto twój pierwszy, Rosjo, Jafet, który dokonał czynów dotąd niesłychanych, zbu-
dował i puścił na morza statki, nową na świecie fl otę (stworzył – M.A.) (...) i otworzył przed 
tobą drogę do wszystkich krańców ziemi (...). Oto twój, Rosjo, Mojżesz! Czyż jego prawa nie 
są niczym stalowa przyłbica prawdy i nierozerwalne okowy złych czynów! Oto twój, Rosjo, 
Samson, który od Boga przyjął rozum i wielką mądrość. Oto twój, o rosyjska Cerkwi, i Dawid, 
i Konstantyn. Jego dzieło – urząd synodalny, jego twór – spisane i głoszone ustawy492. 

Prokopowicz dużo uwagi poświęcił wojskowym aspektom polityki Piotra, 
podkreślając fakt, że dzięki niemu Rosja stała się potężnym państwem. Sym-
bolikę cara-imperatora budują obrazy licznych zwycięstw nad wrogami, no-
wej fl oty, rozwiniętego handlu oraz wspaniałego miasta – Petersburga: „Bóg 
najwyższy w zamyśle swoim sprawił, że w Piotrze przejawiła się siła i sława 
rosyjska i świat cały zadziwił zakończeniem wojny tureckiej (...)”493. Istotnym 

491 Ф. Прoкопович, Сочинения, И. Емин (red.), Москва–Ленинград 1961 Por. także Ф. 
Прoкопович, История Петра Великого; http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/F.
phtml?id=2061 (dostęp: 6.11.2012); http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PROKOPOVICH_Feofan/_
Prokopovich_F..html#01 (dostęp: 6.11.2012).

492  „Что се есть? До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великаго 
погребаем! Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? Ох, как истинная печаль! Ох, как 
известное наше злоключение! (...) Се оный твой, Россие, Сампсон, каковый да бы в тебе могл 
явитися, никто в мире не надеялся, а о явлшемся весь мир удивился. Застал он в тебе силу сла-
бую и  сделал по имени своему каменную, адамантову; застал воинство в дому вредное, в поле 
не крепкое, от супостат ругаемое, и ввел отечеству полезное, врагом страшное, всюду громкое 
и славное”. „Се твой первый, о Россие, Иафет, неслыханное в тебе от века дело совершивший, 
строение и плавание корабельное, новый в свете флот (...) и отверзе тебе путь во вся концы 
земли (...)”. „Се Моисеи твой, о Россие! Не суть ли законы его, яко крепкая забрала правды 
и яко нерешимая оковы злодеяния!”. „Се твой, Россие, Соломон, приемший от Господа смысл 
и мудрость многу зело”. „ Се же твой, о и церкве российская, и Давид, и Константин. Его дело 
– правительство синодальное, его попечение – пишемая и глаголемая наставления”. Слово на 
погребение всепресветлейшаго и державнейшаго Петра Великаго; http://www.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid=5932 (dostęp: 06.11.2012).

493  „Но Бог дивный в судбах своих благоволив в Петре явити силу и славу российскую и мир весь удивити, 
пресечением тогда турской (...)”, Слово на похвалу блаженыя и вечнодостойныя памяти Петра Великого; 
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5932 (dostęp: 06.11.2012).
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zagadnieniem była też reformatorska działalność Piotra Wielkiego w stosunku 
do Cerkwi. Według autora Mowy car zetknął się z zacofaniem prawosławnego 
duchowieństwa i jego wrogością wobec zmian już u zarania swego panowa-
nia, stąd konieczność drastycznych zmian, które wprowadził. Poczesne miejsce 
wśród nich zajmowało ustanowienie Świątobliwego Synodu: 

Wiedział on, jaka jest ciemnota i ślepota fałszywych braci naszych, raskolników. Niesłychana 
zaprawdę głupota, całkiem zgubna dla duszy. Wiedział on, jakim złem są przesądy, które, jeśli 
daleko od Boga odciągają, choć wydają się prowadzić do Boga i w ten sposób niepostrzeżenie 
duszę gubią494. 

Zarówno Burzyński, jak i Prokopowicz, pomimo że reprezentowali ducho-
wieństwo, nie stawiali sobie za cel propagowania polityki Cerkwi; stanowiła ona 
jedność z polityką państwa, a ta w całości została zaprojektowana przez Piotra I. 
Budowanie potęgi Rosji i kontynuowanie reform stanowiły główne źródło ry-
sów wizerunku cara, natomiast odwołania do postaci biblijnych, antycznych czy 
znanych z historii Rusi pełniły funkcję pomocniczą. Tendencja ta była wyraźna 
również w innych tekstach panegirystów należących do nurtu „cerkiewnego”.

Obraz cara-reformatora, nauczyciela narodu utrwalił się w rosyjskiej litera-
turze i kulturze. Symbol ten był przywoływany zawsze, gdy rosyjscy myśliciele 
stawali w obliczu pytania o istotę postępu, cel reform i sposoby ich realizacji. 
Jego odczytanie zmieniało się w zależności od wyzwań epoki i postawy ideo-
wej reformatora, poddającego ocenie działalność Piotra I. Już w wieku XVIII 
w ocenie działań Piotra dała się zauważyć pewna ambiwalencja zależna od kon-
tekstu historycznego oraz poglądów piszącego, co zauważyła Krystyna Choj-
nicka: 

W czasie gdy w szlacheckiej historiografi i narasta negatywny stosunek do Piotra Wielkiego, 
w którego działaniach upatruje ona przyczynę upadku znaczenia szlachty starego porządku 
społecznego, burżuazyjny kierunek historii wznosi go na szczyt za sprzyjanie rozwojowi han-
dlu, przemysłu i wyniesienie kupiectwa495. 

Postać Piotra Wielkiego stanowiła też centralny symbol imperium zdobywa-
jącego znaczenie na arenie międzynarodowej. Michał Szczerbatow, autor arty-
kułu O zepsuciu obyczajów w Rosji (О повреждении нравов в России) pomimo 
krytycznego stosunku do reform godzących w tradycję nie zaprzeczył, że po-
zycja państwa znacznie się umocniła: 

494  „Ведал он, какова темность и слепота лжебратии нашея раскольников. Безприкладное воистинну 
безумие, весма же душевное и пагубное! Ведал он, коликое зло суеверие, которое, когда далече от Бога отводит, 
мнится к Богу приводит и душепагубное наносит безопасство”. Слово на похвалу блаженыя.

495  Cyt. za: K. Chojnicka, Osoba i dzieło Piotra Wielkiego w dziewiętnastowiecznych sporach doktrynalnych 
o miejsce i przyszłość Rosji w Europie, Kraków 1988, s. 15.
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Mogę z przekonaniem powiedzieć, że wstępując później niż inne narody na drogę oświecenia 
i nie mając innego wyjścia jak podążyć śladem innych oświeconych narodów, mieliśmy w po-
równaniu z innymi, można rzec, wyjątkowe sukcesy i raźnym krokiem szliśmy ku ulepszeniu 
naszego zewnętrznego wizerunku, ale zarazem szybko zmierzaliśmy ku zepsuciu naszych 
obyczajów i doczekaliśmy nawet tego, że nasza wiara i prawo Boże zniknęły z naszych serc 
(...). Jest godnym pochwały, że Piotr Wielki pragnął zlikwidować przesądy religijne, bo tak 
naprawdę są one obrazą Boga i prawa, a nie Jego poszanowaniem; dlatego, że przypisuje się 
Bogu niepasujące do niego działania, a to jest bluźnierstwo. W Rosji brodę uważali za obraz 
Boży, a jej golenie uznawali za grzech, i przez to wpadali w herezję antropomorfi tów. (...). 
(Piotr Wielki) wiedząc, że prawo Boże służy ochronie rodzaju ludzkiego, a nie jego niszczeniu, 
za błogosławieństwem Synodu i szacownych patriarchów zezwolił jeść mięso w czasie po-
stów, w razie potrzeby, tak jak w służbie morskiej, gdzie bez ryby ludzie zapadają na szkorbut. 
(...) Lecz wszystko to uczynił, kiedy naród nie był jeszcze oświecony i przez to, likwidując 
zabobony wśród prostego narodu, zlikwidował i wiarę w prawo Boże (...). I tak to Rosja dzięki 
trudowi i staraniom swojego cara zdobyła pozycję w Europie i moc w działaniach, wojska 
zostały zdyscyplinowane, fl ota pokryła Morze Białe i Bałtyckie, którymi to siłami zwyciężyła 
dawnych swoich nieprzyjaciół i niegdysiejszych zwycięzców, Polaków i Szwedów, zdobyła 
ważne obszary lądowe i morskie porty. Nauki, sztuki i rzemiosła zaczęły się w niej prężnie 
rozwijać, dzięki handlowi zaczęła się bogacić i zmienili się Rosjanie z brodatych w gładkich, 
z noszących długie kaftany w noszących kaftany krótkie, stali się bardziej towarzyscy (...)496. 

Podobnie Mikołaj Karamzin w Historii państwa rosyjskiego (История Госу-
дарства Российского, 1804–1826) oceniając dzieło Piotra, wahał się między 
apologią cara jako tego, który uosabiał genialną jednostkę, realizując histo-
ryczny cel postępu, i stworzył warunki, by Rosja mogła dorównać Zachodowi, 
a krytyką władcy jako człowieka, który zniszczył obyczaj i zmusił naród do 
naśladownictwa i bezrefl eksyjnych zapożyczeń. W traktacie O nowej i starej Rosji 
(Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях, 1811)497 Karamzin twierdził, że jedyną drogą postępu jest rozwój 
oświaty i krzewienie dobrych obyczajów oraz kształtowanie narodu na funda-
mencie tradycji: 

Teraźniejszość jest skutkiem przeszłości. (...) Zjawił się Piotr. W jego dziecięcych latach sa-
mowola wielmożów, brak dyscypliny strzelców i umiłowanie władzy Zofi i przypominały Ro-
sji nieszczęsne czasy bojarskich smut. Lecz już w młodzieńcu dojrzewał wielki mąż, który 
silną ręką chwycił wodze państwa. Przez burze i wichury dążył do swojego celu: osiągnął 
go i wszystko się zmieniło! (...) Piotr znalazł sposób, by dokonać wielkich czynów – kniazie 
moskiewscy już przygotowali grunt. Jednak, sławiąc to, co wielkie w monarsze, czyż mamy 
zostawić bez komentarza szkodliwą stronę jego panowania? Pominiemy wady osobiste; lecz 
jego namiętność wobec nowych dla nas obyczajów przekroczyła granice zdrowego rozsądku. 
Piotr nie zechciał wniknąć w tę prawdę, że moralną potęgę państw tworzy duch narodowy, 
na podobieństwo fi zycznej (potęgi – M.A.), koniecznej dla wytrzymałości. Ten duch i wiara 

496  М. Щербатов, О повреждении нравов в России, Moskwa–Augsburg 2001, s. 16–18; http://
imwerden.de/pdf/scherbatow_o_nrawach.pdf  (dostęp: 16.12.2012).

497  Н. Карамзин, Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях, Мос-
ква 1991; http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/karamzin.htm (dostęp: 16.12.2012).
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uratowały Rosję w czasach samozwańców; jest on niczym innym jak przywiązaniem do naszej 
wyjątkowości, niczym innym jak poszanowaniem naszej godności narodowej. Wykorzeniając 
stare nawyki, ośmieszając je, chwaląc i wprowadzając obce, car rosyjski poniżał Rosjan w ich 
własnym sercu. Czyż lekceważenie siebie skłania człowieka i obywatela (гражданина) ku wiel-
kim czynom? Miłość do Ojczyzny karmi się tymi wyjątkowymi cechami narodowymi, które 
dla kosmopolity są obojętne, lecz dla wnikliwego polityka są bezcenne. Oświecenie jest godne 
pochwały, lecz w czym tkwi jego istota? W świadomości tego, co jest potrzebne dla pomyśl-
ności: nauka i sztuka nie mają innej wartości. Rosyjski ubiór, jadło i broda nie były przeszkodą 
w zakładaniu szkół. Dwa państwa mogą być w równym stopniu oświecone, mając różne tra-
dycje. Państwo może zapożyczać od innego pożyteczne odkrycia, nie naśladując go w obycza-
jach. Niech owe obyczaje zmieniają się w sposób naturalny; ale regulowanie ich przez Ustawy 
to przemoc i bezprawie nawet dla samodzierżawnego władcy. (...) W tej dziedzinie władca 
sprawiedliwy może działać tylko za pomocą własnego przykładu, a nie na mocy ukazu498. 

Jak zauważyła Chojnicka, 

Karamzin był zdecydowanym apologetą Rusi przed-Piotrowej jako kraju w okresie średnio-
wiecza najbardziej oświeconego, o silnych elementach republikańskich. (...) Piotr nie stworzył 
więc ruchu reformatorskiego, lecz nadał mu rozmach, działając z całą gwałtownością, meto-
dami okrutnymi i bezwzględnymi zaczął reformy wprowadzać w życie. Celem jego działań 
było przede wszystkim zbudowanie nowoczesnej organizacji państwowej i Piotrowi udało 
się zrealizować swój zamiar. Na pytanie jednak czy konieczne były zastosowane w tym celu 
przez władcę metody działań, Karamzin odpowiada zdecydowanie przecząco, jego zdaniem 
bowiem żadne reformy nie mogą i nie powinny powodować zrywania jedności i ciągłości na-
rodowych obyczajów, nie wolno także dopuszczać, aby doprowadziły do zniszczenia jedności 
społeczeństwa499. 

Myśl Karamzina wytyczyła dwa kierunki interpretacji reformatorskiego 
dzieła Piotra I w wieku XIX: słowianofi le, przyznając, że Piotr I wytrącił Ro-
sję ze stanu bezruchu i zmusił do rozwoju, stali na stanowisku, że zerwanie 
z tradycją było zjawiskiem zdecydowanie negatywnym; okcydentaliści, z kolei, 
doceniając konsekwencję działań cara i przyznając, że zerwanie z tradycją było 
jedynym sposobem wprowadzenia zmian, nie potrafi li rozstrzygnąć sprzeczno-
ści między wolnością jednostki a potrzebami imperium, dlatego ich ocena dzia-
łań Piotra była nacechowana ambiwalencją. Wielu okcydentalistów nieustannie 
oscylowało między przekonaniem, że człowiek jest dobrem najwyższym i powi-
nien być wolny nawet kosztem potęgi imperium, a stanowiskiem, że rozwój hi-
storyczny, przejawiający się w rozwoju państwa, wymaga niekiedy poświęcenia 
jednostki. Ów bolesny dylemat rozstrzygnął w zaskakujący sposób Aleksander 
Puszkin w poemacie Jeździec miedziany (Медный всадник, 1833), stwierdzając, 
że tylko jednostka wybitna, jak car, stoi ponad prawami historycznymi i kształ-
tując swój los, nadaje jednocześnie kierunek biegowi dziejów; zwykły człowiek 
wraz ze swoimi marzeniami i planami nie ma znaczenia, musi ugiąć się przed 

498  Н. Карамзин, Записка о древней и новой России...
499  K. Chojnicka, Osoba i dzieło Piotra Wielkiego..., s. 18.
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wyższą koniecznością. Dylemat wolności jednostki wobec potrzeb imperium 
dręczył Puszkina już od lat dwudziestych XIX wieku i poeta wiele razy zmieniał 
zdanie, próbując odpowiedzieć na pytanie: czy reformy wymagają poświęcenia 
jednostki lub czy car-reformator może być miłosierny i uważny wobec potrzeb 
zwykłych ludzi. W poemacie Połtawa (Полтава, 1829) poeta wysławiał cara-
-reformatora, jednak w szkicach do Historii Piotra I (Иcтория Петра I) cechy 
niestrudzonego robotnika w służbie państwa w portrecie Piotra sąsiadują z ce-
chami despoty i tyrana500. Problem wolności w jej indywidualnym wymiarze po-
jawił się już wcześniej – w Podróży z Petersburga do Moskwy (Путешествие из 
Петербурга в Москву, 1790) Aleksandra Radiszczewa. Autor powieści nie po-
strzegał umocnienia imperium jako wartości. Twierdził, że zasług Piotra I należy 
dopatrywać się w wytrąceniu rosyjskiego społeczeństwa z bezruchu, zmuszenia 
go do walki o jednostkową wolność i danie w ten sposób impulsu do formowa-
nia się nowoczesnego narodu. W kierunku interpretacji zapoczątkowanej przez 
Radiszczewa podążyli rosyjscy okcydentaliści.

Aleksander Hercen uzasadniał konieczność pogłębienia studiów historycz-
nych nad postacią cara-reformatora potrzebą wychowania rosyjskiego społe-
czeństwa w poczuciu dumy z własnych osiągnięć oraz pragnieniem zapoznania 
Europy z Rosją, o czym pisaliśmy wcześniej; nie tylko z perspektywy rosyjskie-
go ludu i jego udziału w budowaniu imperium, lecz także z perspektywy potęż-
nego państwa, któremu początek dały działania genialnej jednostki. Emigracja 
stworzyła Hercenowi warunki dla szeroko zakrojonej działalności wydawniczej 
i oceny rosyjskich carów501. Myśli eksponował fakt, że dążenia cara były świado-
me i celowe. W przeciwieństwie do Wissariona Bielińskiego nie postrzegał on 
działań Piotra jako wyniku nadrzędnego wobec jednostki planu Opatrzności, 
rozumnej konieczności, lecz wiązał je z potencjałem osobowości cara: 

Zadanie, które rozwiązał (Piotr I – M.A.), chociaż niezbędne było dla Rosji, to nie przez nią 
zostało zaoferowane, lecz przez geniusz Piotra Wielkiego; nie powierzone mu przez okolicz-
ności, lecz wlane przezeń w okoliczności, rozpoznane przez geniusza w idei ludzkości i przez 
niego wykonane502. 

Hercenowi Piotr I jawił się też jako symbol przynależności Rosji do Europy, 
umiejętnego wykorzystania jej dorobku i wniesienia do Rosji impulsu do rozwo-
ju samoświadomości narodowej. W ocenie Hercena Mikołaj I nie był w stanie 
dorównać Piotrowi; pozostając despotą, nie posiadał siły swojego poprzednika, 
co myśliciel uważał za nieszczęście Rosji w epoce, gdy potrzebowała ona reform 

500  П. Попов, Пушкин в работе над историей Петра I; http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l16/lit-
467-.htm (dostęp: 16.12.2012). Por. także Т. Надозирная, Л. Скубачевская, Поэма «Медный всадник», 
Москва 2009; http://www.a4format.ru/pdf_fi les_bio2/4b17a7a2.pdf  (dostęp: 16.12.2012).

501  Н. Эйдельман, Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII–XIX 
века и вольная печать, Москва 1973, s. 56.

502  Cyt. za: K. Chojnicka, Osoba i dzieło Piotra Wielkiego..., s. 159.
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i wyraźnie zmierzała ku rewolucji: „Gdyby na tronie rosyjskim zasiadał czło-
wiek energiczny, stanąłby na czele ruchu wyzwoleńczego i przyśpieszyłby ten 
nieunikniony ruch, który – z braku takiego człowieka – obali tron; lecz w tym 
celu trzeba być Piotrem I, a nie Mikołajem”503. Apologia osoby Piotra I łączy-
ła się w światopoglądzie Hercena z ideą osobowości oraz omówionym wyżej 
postulatem o konieczności jej wyzwolenia spod władzy wszelkich determinant; 
w ujęciu Hercena car „był w Rosji pierwszą wyzwoloną jednostką i już choćby 
dlatego, rewolucjonistą w koronie”504. Autor artykułu O rozwoju idei rewolucyjnych 
w Rosji (О развитии революционных идей в России, 1851–1852) odwoływał 
się do tych posunięć cara, które wyzwalały jednostkę spod wpływów społe-
czeństwa patriarchalnego. Nie tracił on jednak z oczu faktu, że Piotr I pod-
porządkował jednostkę potrzebom państwa-imperium. Pochwała wyzwolonej 
osobowości w osobie cara w połączeniu ze sceptycyzmem, a nawet krytyką 
jego despotyzmu stanowią źródło ambiwalencji w kształtowaniu tego symbolu 
kulturowego w ujęciu Hercena. Piotr I, zrywając z tradycją starej Rusi w sferze 
obyczaju, pozostał jej wierny pod względem reguł tworzenia imperium: „Jedna 
tylko myśl łączy okres petersburski z okresem moskiewskim – myśl o rozsze-
rzeniu granic państwa. Wszystko zostało złożone jej w ofi erze, godność, krew 
poddanych, sprawiedliwość względem sąsiadów, dobrobyt całego kraju”505.

Rozmach reform i odrzucenie tradycji, która stanowiła czynnik hamujący 
przemiany w kierunku europeizacji Rosji, znalazły uznanie w oczach Piotra 
Czaadajewa. Myśliciel, stając na przeciwległym biegunie do słowianofi lów, pi-
sał: „Kocham ojczyznę tak, jak mnie tego nauczył Piotr Wielki. Przyznaję, że 
obcy jest mi ten świątobliwy patriotyzm, który ukołysał u nas tak wiele wybit-
nych umysłów”506. Oceniając skutki reform Piotra i jego następców, fi lozof  
przyznawał, że Rosjanie nie są gotowi, aby twórczo wykorzystać daną im szansę 
rozwoju: 

...niegdyś pewien wielki człowiek zapragnął nas ucywilizować i aby zachęcić nas do oświaty, 
rzucił nam płaszcz cywilizacji; myśmy płaszcz podnieśli, lecz samej cywilizacji nie tknęli. Kie-
dy indziej znów inny wielki wielki władca, włączając nas do swojej sławnej misji, przeprowa-
dził nas zwycięsko z jednego końca Europy na drugi; a wróciwszy z tego triumfalnego pocho-
du przez najbardziej cywilizowane kraje świata, przynieśliśmy ze sobą jedynie idee i dążenia, 
które spowodowały w rezultacie wielkie nieszczęście, i ono z kolei cofnęło nas o pół wieku507. 

503  A. Hercen, O rozwoju idei rewolucyjnych w Rosji [w:] A. Hercen, Eseje fi lozofi czne. Rosja i stary świat, 
przeł. W. Binkowska, Warszawa 1966, s. 285.

504  A. Hercen, O rozwoju idei rewolucyjnych, s. 98.
505  Tamże, s. 162.
506  P. Czaadajew, Listy, wybór, wstęp i oprac. L. Suchanek, przeł. M. Leśniewska, L. Suchanek, 

Kraków 1992, s. 80.
507  Tamże.
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Nie zgadza się również z szerzonym przez słowianofi lów poglądem, że 
Piotr I zniszczył tradycję w drodze rozlewu krwi; wprost przeciwnie: Czaada-
jew uważa, że tradycja była już słaba, a Rosja – gotowa na przyjęcie reformato-
ra. W liście do hrabiego Adolfa de Circourta myśliciel pisał: 

Wiem, wiem, dzisiaj chcą nam wmówić, że Piotr napotkał u swego ludu zaciekły opór, który 
pokonał rzekomo dzięki potokom krwi. Niestety, historia nie odnotowała tej wspaniałej walki 
narodu przeciwko swemu władcy. Nic zresztą nie przeszkadzało krajowi powrócić po śmierci 
Piotra do dawnych obyczajów, do dawnych instytucji. (...) Jest więc oczywiste, że reforma Pio-
tra Wielkiego została przez nas przyjęta dobrowolnie. Słaby opór, jaki Piotr napotkał u nie-
wielkiej części narodu rosyjskiego, był tylko wybuchem niechęci jednego stronnictwa przeciw 
jego osobie, lecz bynajmniej nie poważną opozycją wobec idei, którą on chciał narzucić508.

Warto podkreślić, że ocena reform Piotra I w ujęciu okcydentalistów nie-
ustannie zmieniała się, odzwierciedlając ich poszukiwania ostatecznej defi nicji 
postępu, oświecenia i osobowości. Znajdowała w niej oddźwięk atmosfera epoki Mi-
kołaja I, zawiedzione nadzieje i snute plany nie tylko w kwestii wszechstronnej 
emancypacji jednostki, lecz także pod względem dobra powszechnego i rozwo-
ju idei narodu-nacji. Przykładem takiej ewolucji jest stosunek do Piotra I Wis-
sariona Bielińskiego. W okresie „pojednania z rzeczywistością”509 mamy do 
czynienia z absolutyzacją konieczności historycznej, której wyrazicielem jest 
wybitna jednostka, w tym przypadku car. W artykule Manzel krytyk Goethego 
oraz w recenzji Bitwa pod Borodino Bieliński wykładał swoją teorię negacji, uzna-
jąc, że walka jednostkowego z ogólnym, subiektywnego z obiektywnym jest 
konieczna, jednak ponad wszystkim powinno znaleźć się rozumienie procesu 
historycznego, który toczy się bez udziału jednostek. Z tej perspektywy osąd 
Piotra Wielkiego był całkowicie nieuzasadniony: 

Osądzają oni („maleńcy wielcy ludzie” – M.A.) Piotrów i Napoleonów, z wyższością wykazują 
ich błędy i bez żartów dają znać, że na ich miejscu, zresztą, rzeczywiście wielkich ludzi, oni nie 
zrobiliby takiego błędu. Mówią: Piotr Wielki zrobił wtedy to oto, wtedy, gdy powinien w tym 
czasie zrobić oto to... Żałośni ślepcy!510. 

Nie odmawiając człowiekowi prawa do wolnego wyboru i podążania włas-
ną drogą, ku rozwojowi jednostkowego „ja”, Bieliński wyraźnie zaznaczył, że 
w ten sposób wyobcowuje się on z procesu historycznego, staje poza historią 
i ogólnym rozwojem ludzkości, przyjmując na siebie rolę „maleńkiego wiel-
kiego człowieka”. Piotr I jako wybitna jednostka, a przy tym władca Rosji 

508  P. Czaadajew, Listy, s. 256–257.
509  Był to okres w życiu Bielińskiego, kiedy pod wpływem heglowskiej idei rozumnej rzeczywisto-

ści przejściowo zaakceptował ustrój polityczny imperium Mikołaja I jako stan konieczny, wynikający 
z działań „rozumnego ducha dziejów”. Por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu 
religijno-fi lozofi cznego, Kraków 2005, s. 204–206.

510  Cyt. za: K. Chojnicka, Osoba i dzieło Piotra Wielkiego..., s. 56.
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jawił się Bielińskiemu jako uosobienie woli abstrakcyjnego rozumu historycz-
nego. Porównując stosunki polityczne w Europie Zachodniej z tymi, które pa-
nowały w Rosji, krytyk wysnuł wniosek, że odgórne reformy są charaktery-
styczne i właściwe dla Rosji: 

W Europie zasadą życia zawsze była walka i zwycięstwo niższych szczebli życia państwowego 
nad wyższymi (...), u nas odwrotnie: u nas władza zawsze szła na czele narodu, zawsze była 
gwiazdą przewodnią dla jego wzniosłego przeznaczenia; władza carska zawsze była żywym 
źródłem, w którym nie wysychają wody odnowy511. 

Konstruując hierarchiczny model procesu postępu, Bieliński na jego szczy-
cie umieszczał cara, następnie warstwy oświecone i lud. Przyznawał, że doko-
nujący się postęp ma niekiedy charakter niezwykle gwałtowny, musi być ini-
cjowany siłą ze względu na opór niższych warstw; a więc tak jak masy stawiają 
opór geniuszowi z warstwy oświeconej, tak elita społeczna – szlachta i bojarzy 
– może sprzeciwiać się reformom władcy: 

Tak na przykład reforma, przeprowadzona w Rosji przez Piotra Wielkiego dokonywała się 
w walce i wstrząsach całego organizmu państwowego, lecz dlatego właśnie tak mocno utwier-
dziła się i przeszła w prawo, i im więcej minie stuleci od tego zdarzenia, w tym większą prawo-
mocność i uświęcenie będzie się przyoblekać czyn Piotra Wielkiego512. 

Na etapie „pojednania z rzeczywistością” Bieliński utożsamiał ojczyznę 
i naród z carem jako wyrazicielem woli Opatrzności i wykonawcą jej planów. 
Postęp krytyk pojmował jako kształcenie społeczeństwa, odgórne, niekiedy do-
konywane przemocą, przekazywanie mu wiedzy. Piotr I, odrywając naród od 
starych form bytowania, umożliwił mu rozwój na nowych podstawach; można 
zatem stwierdzić, że od cara-reformatora zaczęło się istnienie Rosji jako pań-
stwa i jako narodu: „Piotr był wyjątkiem w swoim narodzie. (...) oderwał Rosję 
od przeszłości, niszcząc jej tradycje”513. Zdaniem Bielińskiego geniusz cara ob-
jawił się w umiejętności wcielenia idei w życie, na skamieniałym gruncie sta-
tycznego społeczeństwa: „Dać ruch idei, obudzić życie w automacie – to wielki 
czyn, do którego nie wystarczy rozum (ум)”, nie wystarczy talent, do którego 
trzeba geniusza, a geniusz jest personifi kacją, przejawem idei całej ludzkości, 
całego narodu w osobie jednego człowieka”514. Dla Bielińskiego znaczenie Pio-
tra Wielkiego dla historii Rosji i rozwoju narodu wyrażało się przede wszystkim 
w działalności edukacyjnej cara. Dzieło swojego poprzednika kontynuowała 
Katarzyna II, a następnie wnuk carycy, Aleksander I. Według krytyka „Wtedy 
obudziła się myśl rosyjska, powstają szkoły, ukazują się niezbędne do począt-

511  Tamże, s. 57.
512  Tamże.
513  W. Bieliński, List do D.P. Iwanowa [w:] W. Bieliński, Pisma fi lozofi czne, Warszawa 1956, t. 1, s. 145–

–146.
514  Cyt. za: K. Chojnicka, Osoba i dzieło Piotra Wielkiego..., s. 57.
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kowej nauki książki, tłumaczy się wszystkie arcydzieła obcych literatur; miecz 
rosyjski zaczyna hulać na całego, drżą na swoich tronach monarchowie, padają 
i łączą się z Rosją królestwa!”515. Interesujący jest fakt, że w okresie „pojednania 
z rzeczywistością” Bieliński przybliżał się do pojmowania roli cara w duchu ofi -
cjalnej ideologii; stwierdzał, że zadanie oświecenia (просвещение) Rosji będzie 
łatwe, „skoro znakomici dostojnicy, którzy pomagają carowi w ciężkiej spra-
wie rządzenia narodem, przychodzą sami do głównej świątyni nauki rosyjskiej, 
głosić chciwej wiedzy młodzieży świętą wolę monarchy, wskazywać jej drogę 
do oświaty w duchu prawosławia, samodzierżawia i narodowości”516. W świet-
le jego późniejszych idei rewolucyjnych i buntu przeciwko ograniczaniu praw 
jednostki zaskakująco brzmią słowa Bielińskiego z wczesnego etapu okresu 
„pojednania z rzeczywistością”, gdzie daje on wyraz przekonaniu o odgórnych 
reformach jako jedynej drodze postępu dla Rosji, w duchu patriarchalnej idei 
o carze-ojcu troszczącym się o swoje dzieci. Pojmując postęp jako ukształto-
wanie się narodu-nacji, Bieliński jednocześnie spodziewał się, że władza carska 
stanie się – w odpowiednim czasie – źródłem wolności jednostki: 

Działalność Piotra dowodzi najlepiej, że Rosja nie wytworzy nigdy sama bytu państwowego 
i wolności, ale otrzyma jedno i drugie od swoich monarchów, gdyż wiele już od nich otrzyma-
ła. Wprawdzie nie mamy jeszcze praw, jesteśmy jeszcze niewolnikami, ale to dlatego, że mu-
simy jeszcze być niewolnikami. Rosja jest jeszcze dzieckiem, które potrzebuje niańki o sercu 
przepełnionym miłością do swego wychowanka i z rózgą w ręku przygotowaną do karania go 
za psoty. Dać dziecku zupełną wolność, to znaczy zgubić je. Dać Rosji w obecnym jej stanie 
konstytucję, to znaczy zgubić Rosję. Według pojęć naszego narodu wolność to wola, a wola to 
samowola (podkreśl. moje – M.A.)517. 

Wyraźniejsze jeszcze połączenie pojęć car – wolność – narodowość znajdujemy 
w kolejnych pismach Bielińskiego, gdy fascynacja heglizmem i prawami rozum-
nej konieczności osiąga apogeum: 

Tak, w słowie car w cudowny sposób wyraża się świadomość rosyjskiego narodu, dla którego 
słowo to pełne jest poezji i tajemnego sensu. (...) W carze spoczywa nasza wolność, ponieważ 
od niego pochodzi nasza cywilizacja, nasze oświecenie (...). Bezwarunkowe podporządkowa-
nie się władzy carskiej nie tylko jest dla nas korzystne i niezbędne, lecz kryje się w nim wyższa 
poezja naszego życia – nasza narodowość. (...) Nie zapomnijmy, że osiągnięcie celu możliwe jest 
na drodze rozumnego rozwoju nie jakiejkolwiek obcej zewnętrznej zasady, lecz jedynie sub-
stancjalnego, rdzennego pierwiastka życia narodu, oraz że tajemne ziarno, korzeń, istota i puls 
naszego narodowego życia wyrażają się w słowie car”518.

Połączenie obrazu Piotra-geniusza z Piotrem-wykonawcą woli Opatrzności 
jest w myśli Bielińskiego wyraźne; w liście do Dymitra Iwanowa krytyk pisał: 

515  W. Bieliński, Dumania literackie [w:] W. Bieliński, Pisma fi lozofi czne, s. 46.
516  Tamże.
517  W. Bieliński, Pisma fi lozofi czne, s. 146–147.
518  В. Белинский, Полное собрание сочинений, Москва 1953–1959, t. 3, s. 246–248.
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„Nie Piotr Wielki dokonał przeobrażenia Rosji, lecz Opatrzność, w rękach któ-
rej Piotr był narzędziem, być może sam o tym nie wiedząc. Piotr szedł tylko za 
wewnętrznym, nieuświadomionym powołaniem swoim. (...) Każdy człowiek 
spełni to, do czego jest powołany”519.

Okres negacji i zerwania z ideą „pojednania z rzeczywistością”, który rozpo-
czął się w 1840 roku, doprowadził do zmiany perspektywy oceny działań cara. 
W 1841 roku w czasopiśmie „Otieczestwiennyje zapiski” (Отечественные за-
писки) pojawiły się dwa artykuły o działalności Piotra I: Czyny Piotra Wielkiego, 
mądrego reformatora Rosji (Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя 
России) oraz Historia Piotra Wielkiego (История Петра Великого)520. W ich 
świetle dzieło europeizacji cara-reformatora jest postrzegane jako wzmocnie-
nie rosyjskiego ducha narodowego, który został przechowany w tekstach lite-
rackich takich wybitnych pisarzy, jak Gabriel Dierżawin, Aleksander Puszkin, 
Wasyl Żukowski. Potwierdzając, w duchu okcydentalizmu, przynależność Rosji 
do Europy w sferze kultury, Bieliński krytykował pierwiastki azjatyckie, wska-
zując na konieczność oczyszczenia z nich ducha narodowego, co, według my-
śliciela, Piotr I uczynił. W epoce namysłu nad tożsamością Rosji i dalszą drogą 
jej rozwoju krytyk radził przejąć jednorazowo dorobek umysłowy Europy, aby 
w ten sposób stworzyć przeciwwagę dla zjawisk niepożądanych, które jeszcze 
w Rosji istnieją521. Symbol Piotra, jaki wyłania się z pism Bielińskiego, to postać 
cara-nauczyciela, który uczył Rosjan jak działać, kształcił ich, położył podwa-
liny pod rozwój narodu. Tęsknota za silnym i oświeconym reformatorem sta-
nowiła charakterystyczny element epoki Mikołaja I, który nie był człowiekiem 
wykształconym, a posiadaną władzę wykorzystał, by wzmocnić aparat kontroli. 
Interesującą kwestią jest zderzenie w światopoglądzie Bielińskiego, i wielu in-
nych przedstawicieli jego pokolenia, elementu buntu wobec despotyzmu z pew-
nego rodzaju dumą z potęgi imperium.

Istniała znacząca różnica w percepcji osoby i działań Piotra I między okcy-
dentalistami a słowianofi lami; jeśli ci pierwsi, tak jak Bieliński, przeprowadza-
li zasadniczą cezurę między starym a nowym, to słowianofi le budowali symbol 
Piotra I na fundamencie zmagań między rodzimym a obcym. Aleksy Chomia-
kow pisał: „Trudno powiedzieć czego dokładnie chciał Piotr i czy przewidywał 
następstwa swego czynu. Według wszelkiego prawdopodobieństwa szukał on 
przebudzenia rosyjskiego umysłu”522. Owo przebudzenie rzeczywiście doko-
nało się, lecz słowianofi lski myśliciel dostrzegał jego negatywne skutki w po-

519  W. Bieliński, Pisma fi lozofi czne, s. 153.
520  В. Белинский, Собрание сочинений в девяти томахю. Том четвертый. Статьи, рецензии и замет-

ки. Март 1841 – март 1842, Москва 1979; http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0390.shtml (dostęp: 
10.11.2012).

521  Por. K. Chojnicka, Osoba i dzieło Piotra Wielkiego..., s. 71.
522  А. Хомяков, Аристотель и всемирная выставка [w:] А. Хомяков, Полное собрание сочинений, 

Москва 1900, t. 1, s. 180.
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staci bezrefl eksyjnego naśladownictwa: „Niemałą przysługę wyświadczył nam 
Piotr zaznajamiając nas z naukami i życiem umysłowym Zachodu. (...) Lecz czy 
naprawdę nigdy nie wyzwolimy się od niego i nie odrzucimy starego przysło-
wia: magister dixit?”523. Piotr I był kojarzony z jednostronnością rozwoju Rosji 
w duchu zasad europejskich, nauki i racjonalizmu. Chociaż Chomiakow nie 
występował przeciwko wpływom europejskim jako takim, określał ich rolę jako 
drugorzędną. W uznaniu roli cara-nauczyciela narodu krytyk słowianofi lski stał 
na przeciwległym biegunie do Bielińskiego – uważał, że prawdziwe poznanie 
odbywa się poprzez wiarę, w sposób intuicyjny. Warto mieć na uwadze fakt, 
że w pismach Chomiakowa mamy do czynienia z dwojaką perspektywą oceny 
Piotra I: z punktu widzenia osobowości cara oraz jego działań, na który to fakt 
zwróciła też uwagę Chojnicka: 

...przy szczegółowej lekturze pism Chomiakowa i występujących w nich opinii o Piotrze Wiel-
kim napotykamy przeważającą ilość ocen pozytywnych, nierzadko w tonie panegirycznym, 
którymi Chomiakow obdarza osobę pierwszego rosyjskiego imperatora. (...) Jest charaktery-
styczne, że pochwały Chomiakowa dotyczą raczej osoby Piotra, a częściowo tylko jego dzieła. 
(...) Zdecydowanie negatywnie ocenia skutki jego działań, lecz w tym przypadku wini nie tyle 
Piotra, co część rosyjskiego społeczeństwa, jednostronnie i negatywnie przejmującą wprowa-
dzone przez niego w rosyjskie życie wartości Zachodu”524. 

Piotr I zapoczątkował proces europeizacji, który sam w sobie nie musiał 
mieć negatywnych następstw, gdyby kontynuatorzy dzieła cara w sposób ade-
kwatny wykorzystali zdobycze europejskiej nauki; tymczasem zgrzeszono bra-
kiem krytycyzmu: „kierunek, którego był przedstawicielem (Piotr I – M.A.) nie 
był całkowicie niesłuszny; lecz stał się niesłuszny tylko w swoim triumfi e, a ten 
triumf  był pełny i zakończony”525.

W polemice słowianofi lów z okcydentalistami widać wyraźne przesunięcie 
akcentów w ocenie reform Piotra, włączenia Rosji w kulturę Europy Zachod-
niej i negacji przez cara tradycji. Słowianofi le nie byli antyeuropejscy; propono-
wali jedynie, aby to rodzime pierwiastki tworzyły fundament kultury, natomiast 
elementy zapożyczone z Europy Zachodniej miały stanowić ich dopełnienie. 
Przyjęta perspektywa nadawała ton ocenie reform Piotra I: Aleksy Chomiakow, 
Iwan Kirejewski uznawali je za potrzebne, wręcz konieczne dla zainicjowania 
postępu Rosji. Uważali jednak, i pod tym względem różnili się od okcydentali-
stów, że rosyjską kulturę należy zbudować wokół prawosławia i wspólnotowo-
ści: „Będziemy kroczyć naprzód śmiało i bezbłędnie, czerpiąc z przypadko-
wych odkryć Zachodu, ale nadając im głębszy sens i odkrywając te ich pier-
wiastki, które pozostały dla Zachodu tajemnicą”526.

523  Tamże.
524  K. Chojnicka, Osoba i dzieło Piotra Wielkiego..., s. 136.
525  А. Хомяков, По поводу Гумбольда [w:] А. Хомяков, Полное собрание сочинений, t. 1, s. 155.
526  Tamże, s. 377.
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2.1.2. Dekabryzm. Nowa wizja relacji jednostka – władza 
w świetle semantyki słów: wolność, postęp, obywatel, 
oświecenie, służba, ojczyzna 

Тюрма мне в честь – не в укоризну;
за дело правое я в ней.
И мне стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за отчизну? 527

Zaistnienie dekabryzmu w Rosji było równoznaczne z ukształtowaniem się se-
miosfery wyznaczanej przez nową semantykę starych pojęć, takich jak państwo, 
obywatel, prawo oraz pojawieniem się nowych słów wraz z ich znaczeniem: wolność 
(свобода, rozumiana i realizowana inaczej niż воля) i humanizm. Owe idee legły 
u podstaw działań zmierzających ku przetransformowaniu systemu wartości 
i urzeczywistnieniu idei postępu. Niektórzy członkowie warstwy szlacheckiej 
uhonorowali je nie tylko słowem, ale i czynem, tworząc nowy genotyp kulturo-
wy. Ukształtowanie się nowej semiosfery miało daleko idące skutki dla wszyst-
kich sfer kultury: państwowej, społecznej, jednostkowej.

Dekabryzm (od słowa dekabr’– grudzień) to jedyny w historii Rosji nurt 
ideowy, który wziął swoją nazwę od konkretnego czynu – powstania wywo-
łanego 14 grudnia 1825 roku na Placu Senackim w Petersburgu przez grupę 
młodych ofi cerów pochodzących z rodów szlacheckich. 

Grunt, na którym wyrósł dekabrysta, uwarunkowało z jednej strony śro-
dowisko szlacheckie, z drugiej natomiast wpływy kulturowe Europy Zachod-
niej. Na początku wieku XIX rosyjska szlachta (dworianie) składała się z trzech, 
różnych pod względem liczebnym i światopoglądowym, grup: tę, która propa-
gowała w Rosji postęp przez oświecenie rozumiane jako krzewienie ideałów 
humanizmu i liberalizmu; tę, która wierzyła, że można połączyć idee oświece-
niowe z prawem pańszczyźnianym i absolutyzmem, oraz tę, która opierała się 
na przekonaniu, iż najlepszym rozwiązaniem dla Rosji byłby powrót do starej 
Rusi, sprzed czasów Piotra I528. Dekabryści wywodzili się z pierwszej, najmniej 
licznej grupy. Ich światopogląd oraz typ osobowości, nowy na gruncie rosyjskiej 
kultury, ukształtował się pod wpływem wartości krzewionych w lożach masoń-
skich oraz, dla większości, w doświadczeniu kampanii przeciwko Napoleonowi 
z 1812 roku. W zwycięskim pochodzie za wojskami napoleońskimi przez kraje 
Europy Zachodniej rosyjscy ofi cerowie mieli okazję zaobserwować, jak ogrom-
na jest różnica w poziomie życia mieszkańców Europy a Rosji. Na podstawie 
wcześniejszej lektury pism myślicieli zachodnich, w których czytali o ideach 

527  Słowa, wydrapane przez Rylejewa na misce, w której otrzymywał pożywienie w Twierdzy Pie-
tropawłowskiej, oczekując na wyrok. К. Рылеев. Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта. 
Большая серия, Ленинград 1971; http://rupoem.ru/ryleev/tyurma-mne-v.aspx (dostęp: 10.11.2012).

528  Н. Эйдельман, Из потаенной истории России, XVIII–XIX, Москва 1993, s. 412.
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wolności, prawa, godności człowieka, dobroczynnych skutkach nauki i działa-
nia, wysnuli wniosek, że owe idee są przyczyną pomyślności krajów Europy Za-
chodniej, zaś ich brak skutkuje zacofaniem i opłakanym stanem społeczeństwa 
w Rosji. Odniesione zwycięstwo nad Napoleonem pozwoliło dekabrystom 
identyfi kować się z armią, która przyniosła wolność narodom Europy, nie zaś 
z wojskiem stojącym na straży interesów imperium. Pragnienie postępu oraz 
domaganie się ustanowienia prawa, które zabezpieczy interesy jednostki, było 
naturalną konsekwencją rozbudzonych przez cara nadziei. Aleksander I już na 
początku swojego panowania dał się poznać jako władca liberalny. Był on wnu-
kiem Katarzyny II i obiektem jej szczególnej troski jako przyszły władca. Cary-
ca zadbała o wszechstronną edukację następcy tronu, począwszy od znajomo-
ści literatury starożytnej, przez historię, retorykę i dyplomację po przemówienia 
religijne529. W manifeście koronacyjnym z dnia 12 marca 1801 roku Aleksander 
ogłosił powrót do stylu rządzenia swojej babki, czym zaskarbił sobie popar-
cie szlachty, która po okresie rządów despotycznego, a przy tym niezrówno-
ważonego emocjonalnie Pawła I (1796–1801) pragnęła zabezpieczenia swoich 
interesów i z radością powitała zniesienie zakazu podróżowania za granicę 
i przywożenia książek530. W liście do Mikołaja I z twierdzy Pietropawłowskiej 
Aleksander Bestużew pisał o początkach panowania Aleksandra I następująco: 
„Szlachta odetchnęła z ulga, kupcy nie skarżyli się na kredyt, wojska służyły 
bez wysiłku, uczeni studiowali, co chcieli; wszyscy mówili, co myślą, a po tym 
wszystkim, co było dobre, spodziewali się jeszcze lepszego”531. Ponadto, 27 li-
stopada 1815 roku, car nadał konstytucję powołanemu do życia przez kongres 
wiedeński Królestwu Polskiemu, a w marcu 1818 roku „wysławiał ideę kon-
stytucyjną jako świetlany cel wewnętrznego rozwoju Rosji”532. W atmosferze 
przełomowych wydarzeń historycznych, nadziei i oczekiwań Rosjan na epoko-
we zmiany narodziły się tajne związki dekabrystowskie. Nie bez powodu Piotr 
Kachowski pisał, że korzenie tajnych stowarzyszeń tkwią w „duchu czasów”: 

Imperator Aleksander wiele nam obiecał; można by wręcz rzec, że na ogromną skalę poruszył 
umysły narodów i (skierował je) ku świętym prawom, przynależnym ludzkości. Potem zmienił 
swoje zasady i zamiary; narody przeraziły się, lecz ziarna zakiełkowały i głęboko wypuściły 
korzenie. Ostatnia połowa ubiegłego stulecia i wydarzenia naszego wieku tak bardzo obfi tują 
w różne przewroty rządów, że nie mamy potrzeby odwoływać się do odległych wieków. Jeste-
śmy świadkami wielkich wydarzeń533.

529  R. Wortman, Scenarios of  Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. From Peter the Great to the 
Death of  Nicholas I, New York 1995, s. 160–162.

530  Por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 89–90.
531  Письмо Александра Александровича Бестужева к Императору Николаю Павловичу из Петропав-

ловской крепости; http://www.agitclub.ru/museum/decabrist/bestuzev.htm (dostęp: 8.11.2012).
532  K. Zernack, Polska i Rosja..., s. 384.
533  П. Каховский, Начало и корень общества должно искать в духе времени [w:] И дум высокое стрем-

ление, И. Арзуманова (red.), Москва 1980, s. 79.
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W 1816 roku w Petersburgu została założona pierwsza tajna organizacja 
Związek Ocalenia (Союз спасения). Jej założycielami byli bracia Aleksander 
i Nikita Murawjow, Siergiej Trubieckoj, Mateusz i Siergiej Murawjow-Apostoł, 
Iwan Jakuszkin, Mikołaj Łunin i Paweł Pestel. Organizacja liczyła 10 osób. 
W statucie ułożonym przez Pawła Pestela i przyjętym w 1817 roku nazywali sie-
bie Stowarzyszeniem Prawdziwych i Wiernych Synów Ojczyzny (Общество истинных 
и верных сынов oтечества). Oryginał tekstu nie zachował się. Jego treść znana 
jest z zeznań dekabrystów w czasie śledztwa po upadku powstania. Główne 
cele, jakie stawiali sobie dekabryści, to doskonalić się i działać dla dobra Rosji, 
sprzyjać oświeceniu, popierać wszelkie pożyteczne działania rządu i prywat-
ne inicjatywy, przeciwdziałać złu i niesprawiedliwym stosunkom społecznym, 
okrutnemu traktowaniu żołnierzy, bezmyślnemu drylowi wojskowemu i ka-
rze chłost, przeciwdziałać brakowi szacunku dla ludzkiej godności. Wszystkie 
wyznaczone cele wypływały z postawy personocentrycznej członków tajnego 
stowarzyszenia, zasadzały się na przekonaniu, że człowiek, jako najwyższa war-
tość, jest źródłem i celem wszelkich działań. Program zawierał też postulaty 
likwidacji prawa pańszczyźnianego jako głównej przeszkody na drodze rozwoju 
Rosji, zniesienia samodzierżawia na rzecz ustroju konstytucyjnego. Plan działań 
nie był sprecyzowany; zakładano jedynie, że zmiany zostaną przeprowadzone 
w czasie zmiany na tronie: po śmierci Aleksandra I, a przed objęciem tronu 
przez następnego cara, któremu należy przedstawić żądania i nie składać przy-
sięgi wierności, dopóki nie uchwali konstytucji. Pisał o tym, między innymi, 
Piotr Kachowski już w 1816 roku: „Jeśli car nie da narodowi żadnych swobód, 
to w żadnym przypadku nie należy przysięgać na wierność jego następcy, nie 
ograniczywszy wpierw samowładztwa”534. Część założeń i celów tajnego stowa-
rzyszenia była podawana do publicznej wiadomości; dekabryści stawiali sobie 
za cel „wykrzyczeć prawdę” o przyczynach zacofania Rosji i wskazać właściwe 
działania, by skierować państwo na drogę postępu. Natomiast niektóre cele, jak 
zniesienie samodzierżawia i uchwalenie konstytucji były utajnione, znane tylko 
wąskiemu gronu założycieli i kierownictwa związku. Ta zasada obowiązywała 
wszystkie późniejsze organizacje dekabrystowskie, co stanowi odpowiedź na 
pytanie, dlaczego tajne związki były i zarazem nie były tajnymi w epoce Alek-
sandra I. Związek Ocalenia rozpadł się, a na jego bazie utworzono Związek Do-
bra Publicznego (Союз благоденствия, 1818). Był on liczniejszy niż poprzedni; 
działał w Moskwie. Założycielami byli Aleksander i Nikita Murawjow, Siergiej 
i Michał Murawjow-Apostoł, Paweł Pestel i Fiodor Glinka. Stowarzyszenie 
miało fi lie w Petersburgu, Tulczynie, Kiszyniowie i innych miastach. Statut sto-
warzyszenia otrzymał nazwę Zielona Księga (Зелeная книга), od koloru okładki. 

534  П. Каховский, Начало и корень общества должно искать в духе времени, s. 78. Por. także M. Niecz-
kina, Powstanie 14 grudnia 1825 roku, przeł. A. Ponikowski, Warszawa 1953, s. 9.
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Cele były podobne do tych, które stawiał sobie Związek Ocalenia, z naciskiem 
na pracę edukacyjną wśród szerokich mas społeczeństwa, szerzenie idei liberal-
nych oraz humanizmu. Narzędziami realizacji tych zadań stały się organizacje 
literackie: Zielona Lampa (Зеленая лампа) oraz Biesiada Miłośników Rosyjskiego 
Słowa (Вольное общество любителей русской словесности). Treść Zielonej 
Księgi była znana Aleksandrowi I i car początkowo nie postrzegał jej treści jako 
rewolucyjnych. Można wręcz stwierdzić, że wykazywał zrozumienie dla wysu-
wanych postulatów; po wysłuchaniu sprawozdania generał-adiutanta Hilariona 
Wasilczikowa powiedział: „Drogi Wasilczikow! Pan, który mi służysz od same-
go początku mojego panowania, wiesz, że podzielałem i popierałem wszystkie 
te marzenia i błędy. Nie wypada mi być surowym”535. Bez odzewu pozostała 
też notatka sporządzona przez generał-adiutanta Aleksandra Beckendorfa, na 
temat tajnych stowarzyszeń, znaleziona po śmierci Aleksandra I w gabinecie 
cara536. Dopiero w 1821 roku car podjął pewne środki ostrożności; utworzył 
tajną policję przy korpusie gwardii oraz wydał rozporządzenie o zakazie dzia-
łalności lóż masońskich (1 sierpnia 1822). 

Od 1821 roku rozpoczął się tzw. dojrzały okres dekabryzmu. Tajne stowa-
rzyszenia zostały upolitycznione i przygotowały konkretne, i utajnione, progra-
my przemian politycznych. Nie jest celem niniejszej pracy omawianie koncepcji 
ustrojowych czy analiza struktury organizacyjnej związków. Problematyka ta 
została wnikliwie zbadana przez historyków oraz teoretyków myśli społeczno-
-politycznej537. W latach 1821–1825 istniały dwa stowarzyszenia różniące się 
koncepcją osiągnięcia celu, jakim było zniesienie samodzierżawia i uchwalenie 
konstytucji. Były to Towarzystwo Północne (Северное общество) w Petersburgu 
oraz Towarzystwo Południowe (Южное общество) w Kijowie.

Dokumentem programowym Towarzystwa Południowego była Ruska Praw-
da (Русская правда, 1823), napisana przez Pawła Pestela. Tekst zawierał defi -
nicję społeczeństwa obywatelskiego (гражданское общество), wnosząc tym 
samym zmianę do semantyki słowa państwo (государство).

Społeczeństwa obywatelskie, gdy są urządzone i uporządkowane otrzymują nazwę Państwa. Spo-
łeczeństwo obywatelskie, jak i wszystkie inne, ma swój cel i powinno wybierać środki dla jego 
osiągnięcia. Cel zawiera się w pomyślności społeczeństwa jako całości oraz każdego z jego członków z osob-
na. Co do tego celu wszyscy są zgodni. Aby go osiągnąć, potrzebne są środki lub działania. 
Działania owe dzielą się na ogólne i jednostkowe. Ogólnym działaniem nazywamy takie, które 

535  Hasło: декабристы: http://ru.wikipedia.org/wiki (dostęp: 8.11.2012). Por. także И.В. Василь-
чиков, Мнение командующего отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютанта Васильчикова о Семе-
новском возмущении 1820 года. Публ. и статья Д. Кропотова [w:] „Русский архив”, 1870. Москва 1871. 
– Стб. 1777–1812. – Под загл.: Семеновская история 1820 года. Новое подлинное свидетельство; http://
memoirs.ru/rarhtml/Vasi_MN_RA70_10.htm (dostęp: 8.11.2012).

536  Hasło: декабристы: http://ru.wikipedia.org/wiki (dostęp: 8.11.2012).
537  Por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 109–121; М. Нечкина, Декабристы, Москва 1982; 

http://www.hrono.info/libris/lib_n/nechk00.html (dostęp: 8.11.2012).
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dotyczy całego społeczeństwa, a zatem jest wykonywane w imieniu całego społeczeństwa. 
Jednostkowym – to, które dotyczy zajęć każdego członka z osobna. Wybór środków dla osiąg-
nięcia wskazanego celu i odpowiadające mu działanie prowadzi do podziału członków społe-
czeństwa obywatelskiego na rządzących (повелевающие) i rządzonych (повинующиеся). Działanie 
w imieniu całego społeczeństwa jest obowiązkiem pierwszych; działanie z pozycji jednostek 
należy do drugich. Kiedy społeczeństwo obywatelskie otrzymuje miano państwa, wówczas 
rządzący otrzymują miano rządu (правительство), a rządzeni – miano narodu (народ). Wynika 
z tego, że głównymi elementami składowymi każdego państwa są: rząd i naród538. 

Według autora dokumentu nie były to grupy równoważne pod względem 
praw i obowiązków, gdyż naród dąży do zapewnienia sobie pomyślności, zgod-
nie ze sprecyzowanym wyżej celem, natomiast grupie rządzącej nie wolno za-
biegać o własny interes, ponieważ została powołana do troski o wspólne dobro: 
„jednak rząd istnieje dla dobra narodu (благо народа) i nie ma innego uzasad-
nienia dla swojego istnienia, jak tylko dobro narodu, podczas gdy naród istnieje 
dla własnej pomyślności (...)”539. W dokumencie wyraźnie zostało zaznaczo-
ne, że państwo odtąd nie jest utożsamiane z interesem i wolą panującego. Nie 
dzieli się też, jak dotychczas, od czasów Iwana IV Groźnego począwszy, na 
stan służebny i pospólstwo czy warstwę rządzącą, z carem na czele, i lud, lecz 
tworzy organizm złożony z dwóch współzależnych elementów: rządzących 
i rządzonych, zjednoczonych wspólnym celem, jakim jest powszechny dobro-
byt. Sygnalizowana w ten sposób zmiana ustrojowa z państwa autokratycznego, 
z jedynowładcą na czele, na społeczeństwo obywatelskie była w państwie carów 
czymś całkowicie nowym. Teksty programowe nie dotykały kwestii atrybutów 
cara, lecz można z nich wywnioskować, że zmiana symbolicznej reprezentacji 
monarchy była nieunikniona. Precyzując istotę państwa, do stworzenia które-
go dekabryści dążyli, autor Ruskiej prawdy podkreślał, że zarówno członkowie 
społeczeństwa, jak też przedstawiciele rządu powinni być świadomi nie tylko 
swoich praw, lecz również obowiązków. Ten istotny punkt dokumentu odwo-
ływał się do świadomości politycznej jednostki; jej wypracowanie i posiadanie 
jest koniecznym krokiem na drodze do budowania harmonijnego państwa oraz 
uniknięcia przemocy. Pestel wyrażał przekonanie wszystkich dekabrystów, gdy 
stwierdzał, że poczucie obowiązku jest fundamentem praw: „O obowiązkach 
wspomniano tutaj wcześniej niż o prawach, dlatego że prawo jest wyłącznie 
skutkiem obowiązku, i nie może istnieć inaczej, jak opierając się na obowiązku 
poprzedzającym je”540. Dając wyraz swojemu oświeceniowemu rodowodowi, 
Pestel precyzował, że tym podstawowym obowiązkiem jest zachowanie życia. 

538  П. Пестель, Русская правда; http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/VV_PES_W.HTM#0_3 (dostęp: 
8.11.2012).

539  П. Пестель, Русская правда.
540  Tamże.
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Interesujący jest fakt, że autor, pragnąc trafi ć do tej części społeczeństwa, któ-
ra nie była zaznajomiona z ideami Oświecenia (prostych żołnierzy, chłopów), 
odwoływał się do Ewangelii. Wskazując na obowiązek ochrony życia i dążenia 
do pomyślności, Pestel stwierdzał, że wynikają one z woli Boga; rząd i naród 
działa „dla wypełnienia woli Najwyższego, który nakazał, by ludzie na tej ziemi 
sławili Jego imię, byli cnotliwi i szczęśliwi”541. Pomimo przywołania tekstów 
religijnych i imienia Bożego Ruska prawda precyzowała cel ludzkiego życia jako 
dobrobyt w ramach doczesnego bytowania; na podstawie wolności i prawa do 
szczęścia w ustroju państwowym, który pozwala realizować cele zarówno jed-
nostkowe, jak i wspólne. Nie należy jednak z tej obserwacji wysnuwać wniosku, 
że tekst Pestela jest antyreligijny. Odwołanie do religii pełniło funkcję służeb-
ną wobec promowania idei nowego państwa. Autor dokonał podziału obo-
wiązków człowieka na duchowe, pochodzące od Boga i znane człowiekowi 
za pośrednictwem wiary oraz z Pisma Świętego; naturalne, wynikające z praw 
przyrody i odczuwane przez każdego w taki sam sposób oraz obowiązek stwo-
rzenia społeczeństwa obywatelskiego jako dopełnienie poprzednich rodzajów 
obowiązków. Przywoływanie symboliki religijnej, leksyka i styl tekstów staro--
-cerkiewno-słowiańskich to zabiegi często wykorzystywane w wypowiedziach 
dekabrystów w celu stworzenia wspólnej płaszczyzny komunikacji z prostym 
żołnierzem czy reprezentantem ludu.

Innym tekstem programowym, odzwierciedlającym główne elementy se-
miosfery tworzonej przez dekabrystów, a zarazem będącym przykładem poszu-
kiwania płaszczyzny porozumienia z warstwami niezaznajomionymi z ideami 
oświeceniowym, jest Prawosławny katechizm (Православный катехизис, 1820) 
Siergieja Murawjowa-Apostoła542. Wywołuje on skojarzenia z tradycją religijną 
Rosji nie tylko poprzez swój tytuł, ale również za pomocą pierwszych słów, 
które zwykle rozpoczynają modlitwę: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 
W ten sposób wyłożenie idei dekabrystów przybrało cechy wyznania wiary. 
Tekst został przedstawiony w niezwykle przystępny sposób, w formie krótkich 
pytań i odpowiedzi: 

Pytanie: Po co Bóg stworzył człowieka? Odpowiedź: Po to, aby ten w niego wierzył, był wolny 
(свободен) i szczęśliwy... Pytanie: Co to znaczy, być wolnym i szczęśliwym? Odpowiedź: Bez 
wolności nie ma szczęścia... Pytanie: Dlaczego ruski lud (народ) i żołnierze są nieszczęśliwi? 
Odpowiedź: Dlatego, że carowie odebrali im wolność. Pytanie: Czyżby było tak, że carowie 

541  Tamże.
542  Prawdopodobnie tekst Prawosławnego katechizmu został napisany razem z Aleksandrem Bestuże-

wem-Marlińskim, jednak ten fakt nie został bezspornie stwierdzony, gdyż w czasie śledztwa Murawjow 
przypisywał wyłącznie sobie autorstwo tekstu, chcąc wybronić Bestużewa, a Bestużew czynił to samo. 
Por. И. Карацуба, Православный катехизис С.И. Муравьева-Апостола комментарий, nasledie-college.
narod.ru/Doclad2/KaracubaI.doc, 2007 (dostęp: 8.11.2012).
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postępują wbrew woli Bożej? Odpowiedź: Tak. Czyż Bóg nie powiedział: największy spośród 
was, niech będzie dla was sługą; a carowie tylko ciemiężą naród543. 

Przewodnia myśl tekstu koncentrowała się wokół obalenia despotyzmu. 
Car jawił się jako ciemiężyciel, ten, który złamał Boże prawo, i dlatego nie 
zasługuje na posłuch narodu. W tekście znajdujemy również dewaluację sym-
boliki i obrzędów związanych z przekonaniem o boskim pochodzeniu wła-
dzy. W przeciwieństwie do cara lud określony został jako miłujący Chrystusa 
(христолюбивое российское воинство) i dlatego wezwany do walki o własną 
wolność i zrzucenie pęt niewolnictwa. Autor przekonywał, iż uświadomienie 
sobie, że jest się w niewoli, to krok pierwszy do wolności; następnym jest uzna-
nie Chrystusa za jedynego pana. Murawjow pisał: „Cóż więc święte nasze pra-
wo nakazuje nam czynić? Odpowiedź: Przyznać się do długiego niewolnictwa 
i, występując przeciwko tyraństwu i niegodziwości, przyrzec: niech będzie tylko 
jeden car na niebie i ziemi – Jezus Chrystus”544. Wystąpienie przeciwko carowi 
przedstawione zostało jako czyn religijny; potęgują to wrażenie słowa kojarzo-
ne z wiarą: święty zryw (святой подвиг), działać w imię Boże (Взять оружие 
и следовать за глаголющим во имя Господне), miłujący Chrystusa rosyjscy 
żołnierze (христолюбивое российское воинство). Zanegowaniu podlega też 
tradycja składania carowi przysięgi wierności. Autor Katechizmu ponownie od-
wołał się do słów Ewangelii, stwierdzając, że Bóg jest jedynym, który ma prawo 
wymagać od człowieka posłuszeństwa, dlatego że pragnie dla niego wolno-
ści i szczęścia; natomiast carowie gubią naród. Pozbawienie panującego prawa 
do legitymizacji swojej władzy poprzez powiązanie jej ze źródłem religijnym 
w konsekwencji prowadziło do destrukcji jego wizerunku jako centralnej fi gury 
w życiu Rosjanina; na jej miejsce został wprowadzony pojedynczy człowiek 
zależny wyłącznie od Boga i jemu oddający cześć: „Pytanie: Dlaczego wymienia 
się imiona carów w cerkwiach? Odpowiedź: Z powodu nieczystego nakazu ich 
samych dla oszukania narodu i jednoczesnym powtarzaniem carskich imion 
bezczeszczą mszę wbrew przykazaniu Zbawiciela: Modlący się niechaj nie mówi 
jak poganin”545. Podniesienie działań rewolucyjnych do rangi czynu religijnego 
zmieniało sposób pojmowania religii. Nie miał on nic wspólnego z tradycją 
staroruską, przed-Piotrową; nie mógł również zostać utożsamiony z ofi cjalną 
nauką Cerkwi w czasach Aleksandra I. Połączenie słów: wolny i szczęśliwy czy 
wezwanie do obalenia cara w imię odbudowania wiary i wolności w Rosji miało 
dużą siłę oddziaływania, lecz nie wpisywało się w tradycję biblijną. Podobnie 

543  С. Муравьев-Апостол, Православный катехизис; http://krotov.info/history/19/1820/1825kara.
htm (dostęp: 8.11.2012).

544  Tamże.
545  С. Муравьев-Апостол, Православный катехизис, Оть нечестиваго приказания обмана наро-

да и ежечасным Повторением Царских имян Оскверняют оне Службу божию вопреки Спасите-
лева веления: Молящий Нелисше глаголят якоже язычники.
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jak porównanie do Judasza tego, kto odstąpi od działań rewolucyjnych546. Irina 
Karacuba wysunęła tezę, że tekst miał cel nie tylko agitacyjny, lecz także edu-
kacyjny547, co wydaje się założeniem w pełni uzasadnionym w świetle genezy 
i ogólnych celów organizacji dekabrystowskich. Uświadomienie prostemu żoł-
nierzowi jego obowiązków wobec Boga, z którym nie należało już kojarzyć 
cara, było równoznaczne z uświadomieniem mu jego powinności wobec ojczy-
zny – która również przestała być utożsamiana jak dotąd, z carem. Prawosław-
ny katechizm był przykładem dekabrystowskich dokumentów, które kształtując 
nową semiosferę, modyfi kowały dwa najważniejsze elementy tradycyjnej prze-
strzeni semiotycznej: władzę cara oraz religię prawosławną. Warto przy tym za-
uważyć, że rozwijanie politycznego i społecznego wymiaru religii kosztem sfery 
metafi zycznej miało swoje korzenie w lożach masońskich, do których należała 
większość dekabrystów548.

A zatem już w czasach dekabryzmu mamy do czynienia z utylitarnym po-
dejściem do religii, wykorzystaniem potencjału religijnego zawartego w symbo-
lach i semantyce słów-kluczy, do realizacji doczesnego celu. Nie było to jedy-
nie upolitycznienie religii, lecz proces o wiele głębszy, zachodzący bez udziału 
świadomości w psychice ogromnych rzesz ruskich chłopów, wzywanych póź-
niej, już w drugiej połowie XIX wieku, do udziału w rewolucji. Badacze rosyj-
skiej mentalności oraz kultury jako semiosfery nie odnotowali istotnego faktu; 
dokumenty programowe wprowadzały nowe znaczenie wolności. Nie była to 
wolność (воля) rozumiana jako brak wszelkich ograniczeń, kojarzona z cechą 
rosyjskiej mentalności znaną jako niepohamowanie (безудерж), lecz wolność 
w znaczeniu liberalnym. W tekście zatytułowanym Interesująca rozmowa (Любо-
пытный разговор) Nikity Murawjowa czytamy: „Pytanie: Czym jest wolność? 
Odpowiedź: Wolnym życiem (жизнь по воле). Pytanie: Czy wszystko wolno 
mi czynić? Odpowiedź: Wolno czynić ci wszystko, co nie szkodzi drugiemu 
człowiekowi”549. Autor rozwijał myśl o istocie wolności, wskazując na przy-
czyny zniewolenia oraz drogę do odzyskania wolności. Surowo osądzał zarów-
no zniewalających, jak i zniewolonych: „Jednym przyszła do głowy nieuczciwa 
myśl, żeby panować, a drugim nikczemna myśl, aby zrezygnować z przyro-

546  „A kto się powstrzyma (od działań – M.A.) ten niech jako Judasz-zdrajca przeklęty będzie. 
Amen”. С.И. Муравьев-Апостол, Православный катехизис.

547  И. Карацуба, Православный катехизис С.И. Муравьева-Апостола...
548  „Po raz pierwszy pojawiła się u masonów, w latach 70. XIII wieku; szczególnie wyraźnie zazna-

czyła się w ramach ogromnego edukacyjnego i fi lantropijnego projektu kółka M. Nowikowa. Właś-
nie tam zostało postawione pytanie o politykę chrześcijańską jako działanie społeczne (paralelne lub 
niezależne od działalności rządu), tam też zostały stworzone odpowiednie struktury organizacyjne”. 
И. Карацуба, Православный катехизис С.И. Муравьева-Апостола...

549  Н. Муравьев, Любопытный разговор; http://www.agitclub.ru/museum/decabrist/dec1.htm 
(dostęp: 8.11.2012).



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej206

dzonych człowiekowi praw, danych mu przez samego Boga”550. W perspek-
tywie rozważań o wolności Murawjow formułował defi nicję samodzierżawia, 
przekonując, że w czasach staroruskich naród cieszył się wolnością, dlatego 
że nie było jedynowładztwa: „Władca samodzierżawny albo jedynowładca to 
ten, który sam dla siebie posiada ziemię, nie uznaje władzy rozumu (рассуд-
ка), ani praw Bożych i ludzkich, sam z siebie, to znaczy bez uzasadnienia, na 
zasadzie kaprysu, rządzi”551. Wszelkie prawa stoją w sprzeczności z takim ty-
pem władzy, gdyż ograniczają ją; według autora Rozmowy „Samodzierżawie lub 
jedynowładztwo ich (praw – M.A.) nie cierpi; potrzebne mu są nieporządek 
i nieustanne zmiany”552. Zasadnicza opozycja między wolnością a samodzier-
żawiem stanowi oś organizacyjną dokumentu programowego Stowarzyszenia 
Północnego, Projektu Konstytucji (Проект Конституции) Nikity Murawjowa. 
Według słów samego autora tekst zaczął powstawać w 1821 roku, ale wkrótce 
został spalony. Później Murawjow ponownie przystąpił do pracy; drugą wersję 
przez pewien czas posiadał „każdy z głównych członków stowarzyszenia”, co 
zostało potwierdzone faktem istnienia dwóch redakcji projektu. Jedna z nich 
została znaleziona u księcia Siergieja Trubieckiego w czasie przeszukania przy 
aresztowaniu i ta właśnie wersja służyła jako dowód w czasie toczącego się 
śledztwa; natomiast druga była schowana w papierach Iwana Puszczyna, który 
w przeddzień aresztowania oddał ją swojemu przyjacielowi – tej wersji śledczej 
komisji nie udało się znaleźć553. Murawjow zdecydowanie występował przeciw-
ko samodzierżawiu, odwołując się doświadczenia historycznego narodów oraz 
racjonalnego myślenia, które pozwala rozumnemu człowiekowi dostrzec za-
grożenie, jakim jest jedynowładztwo: 

Doświadczenie wszystkich narodów i wszystkich epok pokazało, że samodzierżawie w rów-
nym stopniu jest zgubne dla rządzących i dla społeczeństwa; że nie jest zgodne ani z zasadami 
naszej świętej wiary, ani z elementami zdrowego rozsądku. Nie wolno pozwolić, by funda-
mentem rządu była samowola jednego człowieka – nie można się zgodzić, aby jedna strona 
miała wszystkie prawa, a druga wszystkie obowiązki. Ślepe posłuszeństwo może opierać się 
tylko na strachu i nie jest godne ani rozumnego władcy, ani rozumnych poddanych. Stawiając 
siebie ponad prawem, carowie zapomnieli, że w takim razie są poza prawami, poza ludzkością! 
Że nie mogą odwoływać się do prawa, jeśli mowa o innych, a nie uznawać ich istnienia, kiedy 
sprawa dotyczy ich samych. Jedno z dwóch: albo są one (prawa – M.A.) sprawiedliwe – a wów-
czas, dlaczego nie chcą i sami podporządkować się im, albo nie są sprawiedliwe – wówczas 
dlaczego chcą podporządkować im innych554. 

550  Tamże.
551  Tamże.
552  Tamże.
553  Por. Проект Конституции Никиты Муравьева; http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/NIKITA_W.

HTM (dostęp: 9.11.2012).
554  Проект Конституции Никиты Муравьева.
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W Projekcie Murawjow podkreślał równość wszystkich ludzi wobec prawa 
oraz wskazywał na konieczność zabezpieczenia podstawowych wolności: oso-
bistej, słowa, zgromadzeń: 

Podległość pańszczyźniana i niewolnictwo zostają zniesione. (...) Podział na szlachetnie uro-
dzonych i prostych chłopów nie jest uznawany, dlatego że jest to wbrew wierze, w myśl której 
wszyscy ludzie są braćmi, wszyscy są zrodzeni do szczęścia, zgodnie z wolą Bożą i są po pro-
stu ludźmi, dlatego, że wszyscy są słabi i niedoskonali555. 

Obok zniesienia pańszczyzny, pojawił się też postulat likwidacji Tabeli Rang. 
W perspektywie kultury była to zmiana fundamentalna, stanowiąca przekre-
ślenie wizji państwa Piotra I, a tym samym likwidację zależności jednostki od 
państwa; człowiek przestawał być sługą imperium, stając się panem własnego 
losu. Zniesienie Tabeli Rang, gdyby doszło do skutku, stanowiłoby początek 
fundamentalnych zmian w mentalności rosyjskiej warstwy urzędniczej oraz po-
ważny krok w kierunku kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Propozy-
cja uwolnienia jednostki od dyktatu systemu, czy to pod postacią państwa, czy 
w formie Tabeli Rang, czy gildii stanowiła dopełnienie wizji wolnej jednostki, 
której prawa zabezpiecza konstytucja: „Podział ludzi na 14 klas zostaje znie-
siony. Rangi państwowe, zapożyczone u Niemców i niczym się między sobą 
nie różniące, zostają zlikwidowane w myśl dawnych postanowień ruskiego 
narodu”556. Zamiana nazw warstw społecznych na wspólną nazwę obywateli 
(граждан) była w istocie propozycją stworzenia jednej przestrzeni symbolicznej 
wokół nowej koncepcji państwa i prawa, w kształtowaniu której to człowiek 
jest decydentem i podmiotem.

Niezgoda na samodzierżawie, wraz z towarzyszącymi mu negatywnymi zja-
wiskami, jak dążenie do realizacji partykularnych interesów szlachty, rozrost 
machiny biurokratycznej wraz z usztywnieniem hierarchii urzędniczej i nie-
pohamowanym pędem do pozyskiwania kolejnych rang, sztywną i bezmyślną 
dyscypliną wojskową, cierpieniem chłopów pańszczyźnianych i przeczuciem 
odwetu z ich strony to wątki tematyczne poezji dekabrystowskiej. Nurt wyod-
rębnił się w latach 1815–1825, zaś jego głównym wyznacznikiem była tema-
tyka dążenia do wolności, zarówno w jej wymiarze jednostkowym, jak i ogól-
nospołecznym. Za słowa programowe dla tego nurtu możemy uznać zdanie 
jednego z najwybitniejszych poetów dekabryzmu, Konrada Rylejewa, który 
deklarował: „Dołożymy wszelkich starań, by realizować w swych utworach ide-
ały wzniosłych uczuć, myśli i praw wiecznych, zawsze bliskich człowiekowi 
i zawsze niewystarczająco mu znanych”557. Twórczość poetycka dekabrystów 

555  Tamże.
556  Tamże.
557  K. Rylejew, Kilka myśli o poezji. Wyjątek z listu do N.N. „Syn Otieczestwa”; cyt. za: Dekabryści, 

Wrocław 1957, BN, S. II, nr 106, s. 230.
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była silnie zorientowana na rzeczywistość i przekształcenie zastanych warun-
ków według konkretnych, przemyślanych koncepcji, które miały swoje źródła 
w oświeceniowej wizji człowieka oraz liberalnych tradycjach Europy Zachod-
niej. Z tego względu można mówić o służebnej roli literatury nurtu dekabry-
stowskiego; pojawiła się wówczas koncepcja „sztuki w służbie ideałów”. Do tej 
grupy utworów zaliczamy teksty podejmujące problematykę wolności i walki 
z samodzierżawiem. W poezji dekabrystowskiej wolność jest słowem-kluczem, 
które otwiera drogę do zmiany znaczenia takich słów jak obywatel (гражданин 
– обывaтель558), służba (Служить бы рад, прислуживаться тошно559). Wła-
dza, jaką reprezentowali słudzy systemu, została przez dekabrystów uznana za 
godną pogardy. Tytuły, ranga postrzegane były jako opozycja wolności. Mówił 
o tym Mikołaj Łunin, gdy rezygnował z kariery wojskowej: 

Dla mnie jest tylko jedna droga do kariery – droga wolności... a na niej nie mają znaczenia 
tytuły, nawet najwspanialsze (...). Nie, nie, mnie jest potrzebna wolność myśli, wolność słowa, 
wolność czynu! To jest prawdziwe życie! Nie chcę być zależnym od ofi cjalnego stanowiska; 
będę przynosił ludziom pożytek w taki sposób, jak mi dyktują rozum i serce560. 

Podobny sprzeciw wobec świata wartości reprezentowanego przez cara 
i jego świtę wyrażał fragment wiersza Rylejewa: 

...o względy twoje nie dbam wcale/ A przygana z ust twoich służy mojej chwale!/ Śmieję się, 
kiedy ty mi okazujesz wzgardę! Czyż mogą mnie poniżyć twoje słowa harde,/ Kiedy ja sam ze 
wstrętem przyglądam się tobie/ Dumny, że innych uczuć nie znajduję w sobie561. 

Celem poezji dekabrystów było nie tylko uwolnienie jednostki spod wła-
dzy cara-jedynowładcy, lecz także wskazanie drogi wyjścia z uwikłań w zasady 
i normy, ukształtowane i utrwalone na przestrzeni wieków przez system pa-
trymonialny562. A zatem wystąpienie przeciwko samodzierżawiu było zarazem 
wystąpieniem przeciwko tej części szlachty, która wykorzystywała służbę pań-
stwową w dążeniu do zachowania status quo i ochrony partykularnych intere-
sów. Sprzeciwiając się carowi i jego najbliższym współpracownikom, Rylejew 
w odzie Do faworyta (К временщику, 1820) pisał: „Wyniosły faworycie, podły, 
niegodziwy/ Władco, chytry pochlebco i druhu zdradliwy,/ Ojczyzny swej ty-

558  Pojęcie obywatela nierozerwalnie wiąże się z nowym pojęciem narodu; książę Piotr Wiaziem-
ski wzywał cara Aleksandra I, by poddanych uczynił obywatelami. Por. B. Galster, Twórczość Konrada 
Rylejewa na tle prądów epoki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, s. 39; П.А. Вяземский, Стихотворения, 
Ленинград 1958, s. 113.

559  „Służba mnie nęci, lecz służalczość mierzi”; A. Grybojedow, Mądremu biada, przeł. J. Tuwim, 
Warszawa 1951.

560  Cyt. za: А. Оболонский, Система против личности. Драма российской политической истории, 
Москва 1994, s. 98.

561  K. Rylejew, Do faworyta, przeł. S. Pollak [w:] Dekabryści, s. 230.
562  Por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 29.
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ranie i nieposkromiony/ Łotrze, zdradą na wielki urząd wyniesiony”563. Wiersz 
został podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem poety; ukazał się w czaso-
piśmie „Niewskij zritiel” (Невский зритель). Nieograniczona, despotyczna 
władza cara i postać tytułowego faworyta – generała Aleksego Arakczejewa, 
były symbolami stosunków społecznych i politycznych, z którymi Rylejew nie 
mógł i nie chciał się pogodzić. O wiele bardziej bezkompromisowe w swej wy-
mowie są wiersze napisane razem z Bestużewem: Ach powiedz, mów (Ты скажи, 
говори) i Szedł sobie kowal (Уж, как шел кузнец). Pierwszy z nich nawiązywał 
do historii przewrotów pałacowych i stanowił ostrzeżenie dla cara przed tymi, 
którzy dzisiaj są sojusznikami i wiernymi dworzanami, a jutro mogą stać się 
wrogami: „Ты скажи, говори/ Как в России цари/ Правят./ Ты скажи по-
скорей,/ Как в России царей/ Давят./ Как капралы Петра/ Провожали 
с двора/ Тихо”564. Słowa drugiego wiersza niosły przestrogę przed zwykłym 
ludem, a ich adresatem był nie tylko car, lecz także bogata szlachta – bojarzy 
oraz prawosławne duchowieństwo. Postać tytułowego kowala niosącego trzy 
noże urastała do rangi symbolu rozgniewanego ludu. Wrażenie nadciągającej 
zemsty pokrzywdzonych najniższych warstw zostało spotęgowane poprzez sty-
lizację tekstu na podania ludowe: po każdej zwrotce powtarza się słowo: Sława!: 
„Szedł kowal/ Z kuźni/ Sława!/ Niósł kowal/ Trzy noże./ Sława!/ Pierwszy 
nóż./ Na bojarów. Na wielmożów/ Drugi nóż/ Na popów/ Na świętoszków/ 
Sława!/ A zmów pacierz/ Trzeci nóż na cara/ Sława!”565. Kwesta nienawiści 
uciśnionego ludu pojawiła się też w wierszu Rylejewa Tyś zapragnęła moja miła 
(Ты посетить, мой друг, желала) oraz w dumie Rognieda (Рогнеда). W pierw-
szym z nich odnajdujemy znamienny fragment: „Umiesz przebaczać swoim 
wrogom/ A ja tkliwości obcy jestem/ Ja za zniewagi płacę drogo/ Oszczerca 
pozna moją zemstę/ (...) Nie umiem krzywdy nie pamiętać,/ Jak chrześcijanin 
lub niewolnik”566. Przed zemstą ludu ostrzegał też poeta słowami Rogniedy, 
wypowiedzianymi po nieudanej próbie zabójstwa księcia Włodzimierza. Ksią-
żę siłą zmusił księżniczkę do małżeństwa, a później upokorzył, odsuwając ją 
od siebie. Cierpiąca kobieta wypowiedziała znamienne słowa, które badacze są 
skłonni traktować jako prezentację poglądów całego pokolenia dekabrystów567: 

563  K. Rylejew, Do faworyta, s. 230.
564  К. Рылеев, А. Бестужев, Ты скажи, говори; http://az.lib.ru/r/ryleew_k_f/text_0040.shtml (do-

stęp: 10.11.2012).
565  К. Рылеев, А. Бестужев, Уж, как шел кузнец; http://az.lib.ru/r/ryleew_k_f/text_0040.shtml 

(dostęp: 10.11.2012).
566  K. Rylejew, Tyś zapragnęła, moja miła..., przeł. Z. Bieńkowski [w:] Dekabryści, s. 232. Por. „Про-

щаешь ты врагам своим/ Я не знаком с сим чувством нежным,/ И оскорбителям моим/ Пла-
чу отмщеньем неизбежным./ Лишь временно кажусь я слаб,/ Движеньями души владею;/ Не 
христианин и не раб,/ Прощать обид я не умею”; http://cfrl.ru/poetry/ryleev/texts/vol1/07.htm 
(dostęp: 10.11.2012).

567  Por. А. Цейтлин, К. Рылеев, К 150-летию со дня рождения, Москва 1945, s. 18; L. Gomolicki, 
Wstęp [w:] K. Rylejew, Wojnarowski, BN, S. II/98, Wrocław 1955, s. XXV.
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„Z jaką radością ja bym patrzyła/ Na krew broczącą z niego,/ Z jakąż to dumą 
bym zobaczyła/ Tyrana już zgładzonego”568. Nienawiść i zbrodnia były propo-
zycją walki z krzywdzicielem, w sytuacji, gdy ktoś nastaje na godność jednostki. 
W tego typu tematyce odzwierciedliły się dylematy dekabrystów dotyczące ca-
robójstwa – jednej z koncepcji realizacji celu, jakim było zniesienie samowładz-
twa w Rosji. Nie były to jednak idee pozostawione bez komentarza i moralnego 
osądu. Dekabrysta postrzegał siebie jako służący „prawom wiecznym”, a zatem 
życie jednostki było dlań dobrem najwyższym. Wszyscy ofi cerowie składali też 
przysięgę na wierność carowi, gdy ten wstępował na tron, a więc plany carobój-
stwa w sposób nieunikniony pociągały za sobą zdradę i sprzeniewierzenie się 
słowom przysięgi. Można stwierdzić wręcz, że dekabrysta stawał w obliczu dy-
lematu rodem z antycznej tragedii – wyborem między dwiema równoważnymi 
wartościami: służbą carowi, któremu złożył przysięgę wierności, a służbą ludo-
wi, który postrzegał jako ciemiężony. Kontynuacją rozważań na temat słusznej 
nienawiści do despoty oraz moralnych granic działań podejmowanych przeciw-
ko tyranom jest duma Borys Godunow mówiąca o rozterkach cara moskiewskiego 
z lat 1598–1605. Pierwszego, niepochodzącego z rodu Rurykowiczów władcy, 
dręczyły wyrzuty sumienia z powodu zabójstwa młodego carewicza, Dymitra, 
w celu utorowania sobie drogi do tronu. Jak wynika z tekstu dumy, Godunow 
dopuścił się morderstwa, pragnąc odsunąć od władzy kojarzony z tyranią ród 
Rurykowiczów i dać ludowi łaski, których ten nie doświadczył ani za czasów 
panowania Iwana Groźnego, ani pod rządami jego syna, Fiodora. A zatem 
Godunow dopuścił się zbrodni w imię służby ludowi. Ze względu na fakt, 
że dekabryści również rozważali podobne rozwiązanie, słowa dumy odnoszą 
się i do Godunowa, i do członków tajnych stowarzyszeń: „O tak! Choć będą 
złorzeczyć/ Iż padła święta Następcy głowa/ Ale nie będą mogli zaprzeczyć/ 
I pożytecznych dzieł”569. Rylejew nie pochwalał carobójstwa; sprzeciwiał się 
bezkrytycznemu hołdowaniu zasadzie, że cel uświęca środki, podkreślając, że 
nad grobem Godunowa „spoczęła myśl dziękczynienia i myśl przekleństwa”570. 
Idei wyzwolenia ludu spod zniewalającego systemu feudalnego imperium to-
warzyszyła myśl o konieczności poszanowania podstawowych wartości; ich 
podeptanie mogłoby w przyszłości uczynić z walczących o wolność tyranów. 
Realizacja idei wolności u dekabrystów na wszystkich poziomach była związana 
z myślą o służbie ojczyźnie. W perspektywie owej służby pojawiły się słowa 
określające obywatela – człowieka wolnego, który służy ojczyźnie, „tak, jak mu 
nakazują rozum i serce”, gotowego oddać życie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ów 
obowiązek Rylejew ujął w słowa wiersza Obywatel (Гражданин): „Czy mógłbym 
w czas wyroczny, syty chwały/ Obywatela plamiąc cześć/ Wyrodny ludu Sło-

568  K. Rylejew, Dumy, przeł. I. Siewiński, Kraków 1985, s. 123.
569  Tamże, s. 205.
570  Tamże.
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wian, zniewieściały/ Na wzór twój życie wieść?”571. Rosyjski badacz Aleksander 
Obołonski potwierdzał ten szczególny rys charakteru dekabrysty: „Dla dobra 
narodu gotowi byli wyrzec się wszystkiego – pozycji w towarzystwie, chłopów 
pańszczyźnianych, dochodów. Zaszczyty też nie były dla nich bodźcem, gdyż 
od samego początku nie spodziewali się, że doczekają owoców swoich działań 
(...)”572. Śmierć dekabrysty, złożenie ofi ary z życia na ołtarzu słusznej sprawy to 
temat nierozerwalnie związany z zagadnieniem walki o wolność. W niedokoń-
czonym poemacie Nalewajko (Наливайко) Rylejew pisał: 

Wiem o tym, wiem, że kończy źle/ Ten kto się pierwszy zwrócić śmie/ Przeciw ciemiężcom 
swego ludu;/ I los mój przesądzony już.../ Lecz powiedz, wolność miałby tchórz/ Bez ofi ar 
zdobyć i bez trudu?/ Że zginę za rodzinny kraj/ Przeczuwam, pewnym tego prawie/ I, Boże 
święty, wyznać daj,/ Że rad ten los swój błogosławię573. 

Michał Bestużew zwrócił uwagę poety na to złowieszcze proroctwo, a wów-
czas Rylejew odparł: „Czyżbyś przypuszczał, że choć przez chwilę wątpiłem 
jaki los mnie czeka? Każdy dzień utwierdza mnie w przekonaniu, że moje dzia-
łania są konieczne, że śmierć jest nieunikniona, i że to jest cena pierwszej próby 
kupienia wolności dla Rosji, a poza tym, trzeba dać przykład i obudzić śpią-
cych Rosjan”574. Aleksander Murawjow również potwierdził fakt, że dekabryści 
mieli świadomość nieuchronnej klęski: „Na zebraniach 12 i 13 grudnia 1825 
roku członkowie tajnego stowarzyszenia w Petersburgu przewidzieli klęskę 
14 grudnia. (...) Ale w swoich sercach już dawno oddali swoje życie w ofi erze dla 
ojczyzny”575. Uczestnictwo Rylejewa, Murawjowów, Bestużewych, Kachowskie-
go, Glinki, i wielu innych młodych ludzi576 w wydarzeniach, które zapisały się 
w pamięci potomnych jako powstanie dekabrystów, a także wcześniejsza dzia-
łalność spiskowa nie były przypadkami ludzi porwanych przez wicher historii, 
lecz rezultatem konsekwentnego kroczenia obraną wcześniej drogą życiową. 
Przed powstaniem 14 grudnia 1825 roku dekabryści nie wiedzieli jeszcze, że 
ich wystąpienie zachwieje potężnym genotypem kulturowym imperium, w któ-

571  K. Rylejew, Obywatel, przeł. S. Pollak [w:] Dekabryści, s. 233. Por. „Я ль буду в роковое время/ 
Позорить гражданина сан/ И подражать тебе, изнеженное племя/ Переродившихся славян?”; 
http://postrana.narod.ru/grashdanin.html (dostęp: 10.11.2012).

572  А. Оболонский, Система против личности..., s. 95.
573  K. Rylejew, Spowiedź Nalewajki, przeł. A. Tom [w:] Dekabryści, s. 235.
574  Н. Бестужев, Воспоминание о Рылееве [w:] И дум высокое стремление, s. 93.
575  Mon Journal, Записки А.М. Муравьева; http://www.agitclub.ru/museum/decabrist/journal.htm
576  Dokumenty Komisji Śledczej, powołanej przez cara Mikołaja I do przeprowadzenia śledztwa 

nad dekabrystami, wskazują na wiek skazanych; najstarszy z nich miał 40 lat (Aleksy Juszniewski), 
najmłodsi – 23 (Władimir Bezcziasnyj, Aleksy Pestow); powieszeni na Placu Senackim: Paweł Pestel – 
32 lata, Konrad Rylejew – 32, Siergiej Murawjow-Apostoł – 29, Piotr Kachowski – 27, Michał 
Bestużew-Rumin – 26. Por. Роспис ь Государственным преступникам, приговором Верховного Уголовного 
Суда осуждаемых к разным казням и наказаниям [w:] Полное собрание законов Российской Империию Собра-
ние второе. 14 декабря 1825–28 февраля 1881 (в 55 томах); www.runivers.ru (dostęp: 10.11.2012).
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ry było wpisane poświęcenie jednostki celom podbojów i ekspansji. Ówczes-
na sytuacja historyczna została przez nich odczytana jako moralny imperatyw, 
wezwanie do działania bez względu na konsekwencje. Michał Bachtin zwrócił 
uwagę na tę, paradoksalną z pozoru, postawę szlacheckich rewolucjonistów, 
którzy zdecydowali się działać ze świadomością nieuchronnej klęski: 

Tylko czyn, ujęty z zewnątrz jako fakt fi zjologiczny, biologiczny i psychologiczny, może wyda-
wać się żywiołowy i ciemny jak każdy oderwany byt. Ale od wewnątrz czynu ten, kto go do-
konuje odpowiedzialnie, zna jasne i wyraziste światło, w którym się orientuje. Uczestniczący 
rozumie powinność swojego czynu, to jest nie abstrakcyjne prawo, lecz rzeczywistą, konkretną 
powinność, uwarunkowaną swoim niepowtarzalnym miejscem w kontekście zdarzenia577. 

Punktem odniesienia dla podejmowanych decyzji nie była w tym przypadku 
ocena sytuacji zewnętrznej, lecz wewnętrzny impuls do działania.

W poszukiwaniu wzorców dla wyrażenia treści nieznanych dotąd rodzimej 
kulturze dekabryści sięgali do poezji twórców starożytnych, do tradycji wol-
nej Ukrainy oraz republik Nowogrodu i Pskowa, a także inspirowali się poezją 
polską578. Za odpowiedni dla wyrażenia tak wzniosłych myśli uznali gatunek 
ody, dumy oraz poemat bohaterski. Sztuka oratorska stanowiła inspirację dla 
trybunów, zdolnych porwać słowem do działania. Jak zauważył literaturo-
znawca, Włodzimierz Bazanow: „Analizowano klasycystyczne tradycje sztuki 
oratorskiej, badano zasady pięknego wysławiania się, mowy »wielkich ludzi 
w Grecji i w Rzymie«, lecz wszystko to czyniono w celu własnej edukacji oraz 
dekabrystowskiej propagandy”579. W atmosferze nadziei i rozczarowań epoki 
Aleksandra I rodził się nowy genotyp kulturowy człowieka świadomego swojej 
godności i niepowtarzalności oraz zadań, jakie postawiła przed nim historia. 
W myśl tradycji klasycystycznej, dekabryści traktowali historię jako nauczyciel-
kę moralności. Szerzeniu owej idei podporządkowali własne zachowanie oraz 
styl wypowiedzi. W tekstach literackich epoki zachowały się opisy postaci, któ-
re posiadają cechy, typowe dla dekabrysty: powagę w zachowaniu, poruszanie 
tematów tabu, szczerość i jednoznaczność wypowiedzi, głoszenie idei eduka-
cji społeczeństwa, rezygnacji z pustych tytułów i rang. W komedii politycznej 
Aleksandra Grybojedowa Mądremu biada (Горе от ума) główny bohater Czacki 
staje sam jeden w obliczu zacofanej i wrogiej zmianom warstwy szlacheckiej, 
złożonej z wojskowych, reprezentowanych przez symboliczną postać generała 
Skałozuba oraz urzędników różnego stopnia: Famusowa, Mołczalina i Repeti-
łowa.

577  M. Bachtin, W stronę fi lozofi i czynu, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 1997, s. 55.
578  Por. A. Lipatow, Polska i Rosja..., s. 65.
579  В. Базанов, Очерки декабристской литературы, Москва 1953, s. 237.
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Wiara w sprawczą moc słowa wielokrotnie przejawiała się w tekstach, pi-
sanych przez dekabrystów. Piotr Kachowski, odpierając zarzut, iż zebrani na 
Placu Senackim wznosili okrzyki, domagając się przyjęcia konstytucji, pisał: 

Niesłusznie Waszej Wysokości donieśli jakobyśmy przy powstaniu 14 grudnia ubiegłego 
miesiąca krzyczeli: „Niech żyje konstytucja”, i jakoby lud pytał, co to takiego, konstytucja, 
nie żona Jego Wysokości Carewicza? Zabawny wymysł! Mieliśmy słowo poruszające jednako serca 
wszystkich warstw społecznych w narodzie: „wolność” (podkreśl. moje – M.A.)580. 

Rylejew na Placu Senackim powiedział: „My oddychamy wolnością”581. 
Problem wzajemnego powiązania słowa i czynu oraz utożsamienia wypowiedzi 
z działaniem omówił Jurij Łotman. Dekabrysta działał, wiedząc, że chociaż 
nie potrafi  do końca przewidzieć skutków swojego postępowania, to nie może 
również zatrzymać się wyłącznie na fazie refl eksji nad tym, co właśnie odkrył. 
Analiza działań dekabrystów prowadzi nas ku pytaniu o poczucie odpowiedzial-
ności jako koniecznego warunku autentyczności582. Bycie autentycznym mieści się 
pomiędzy nieustannym analizowaniem własnych zamierzeń bez przechodzenia 
do fazy działania a czynem oderwanym od jego następstw. Być autentycznym 
znaczyło dla dekabrysty nie tylko wiedzieć „jak się sprawy mają”, lecz także wy-
powiedzieć odkryte treści i potwierdzić je działaniem. Warto podkreślić fakt, że 
w ujęciu dekabrystów język mówiony jako pierwotny system modelujący stawał 
się jednocześnie wtórnym systemem modelującym; służył do uporządkowania 
semiosfery związanej z warstwą szlachecką: „Dekabryści tworzyli z nieświa-
domego żywiołu zachowania rosyjskiego szlachcica przełomu wieków XVIII 
i XIX świadomy system ideologicznie znaczącego zachowania codziennego, 
integralnego jak tekst i przenikniętego wyższym sensem”583. Dekabrystę na tle 
przedstawicieli jego warstwy można określić jako postać autentyczną, która po-
strzega siebie jako motor zmian w otaczającej go rzeczywistości. Taka postawa 
implikuje samoświadomość oraz gotowość do przyjęcia na siebie odpowiedzial-
ności za skutki własnych działań. Bycie autentycznym wskazuje na styl życia, 
w którym ceni się jednostkową inicjatywę i gotowość do wywierania wpływu na 
rzeczywistość. W świetle fi lozofi i ideał autentycznego życia uznawany jest „za 
najwłaściwszą formę bycia, taką, która w najodpowiedniejszy sposób spełnia 
pewne ‘zadanie’ powierzone ludzkiej egzystencji”584. Przyjęty styl życia nie jest 

580  Cyt. za: J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 83.
581  J. Łotman, Dekabrysta w życiu codziennym [w:] J. Łotman, Semiotyka dziejów Rosji, s. 312.
582  Słowo „autentyczny” wywodzi się z języka greckiego – authenticos, stanowi złożenie przedrostka 

auth – „sam”, „samo”, oraz rdzenia enticos – „sprawca”, „czyńca”. W perspektywie semantyki „samo-
dzielny sprawca” to jedno ze znaczeń słowa „autentyczny”. Zob. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych 
i zwrotów obcojęzycznych, s. 52. Zob. także Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1958, 
t. 1, s. 371.

583  J. Łotman, Dekabrysta w życiu codziennym, s. 308.
584  J. Daab, Życie autentyczne; http:/www.racjonalista.pl/kk.php/t,6277 (dostęp: 01.12.2011).
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celem samym w sobie, lecz sposobem „stawania się” poprzez odwołanie do 
wartości postrzeganej przez jednostkę jako autoteliczne. Dekabrysta, działający 
w zgodzie z samą sobą oraz świadom istoty podejmowanych działań, stawał się 
czynnikiem sprawczym zmian w przestrzeni kulturowej – obszarze generowa-
nia sensów i komunikowania znaczeń. Tworzone przezeń teksty odbiegające 
treścią od przyjętej normy miały charakter kulturotwórczy i dynamizowały pro-
cesy kulturowe.

Przyczyny i dalekosiężne skutki rozłamu między „służbą carowi” a „służ-
bą ojczyźnie”, autentyczną jednostką a normami środowiska patriarchalnego, 
gdzie o pozycji społecznej decydowało starszeństwo i skomplikowany system 
powiązań, opartych na koligacjach rodzinnych i długach wdzięczności, nabie-
rają wyrazistości w świetle łotmanowskiej koncepcji różnych sposobów kodo-
wania rzeczywistości. Dla omówienia niniejszego zagadnienia przyczyn roz-
dźwięku między rosyjskimi wzorami kultury a tymi, które zostały stworzone na 
bazie zachodnioeuropejskich idei, zwrócimy uwagę na kod syntaktyczny oraz 
asemantyczno-asyntaktyczny585. Przypomnijmy, że kod syntaktyczny porządko-
wał zjawiska dotyczące sfery państwowości; wartościowe i znaczące były takie 
postawy i działania jednostki, które sprzyjały budowaniu potęgi imperium586. 
Człowiek pełnił funkcję służebną wobec systemu – państwa i społeczeństwa, 
zaś jego wartość mierzono miejscem w hierarchii587. Natomiast w kodzie ase-
mantyczno-asyntaktycznym pojawiła się koncepcja antropologiczna, według 
której człowiek istniał jako wartość autoteliczna. Jak zauważył Łotman, „Istnie-
je to, co jest samym sobą; wszystko to, co »przedstawia« coś innego, – jest fi kcją. 
(...) Pozbawionymi wartości i fałszywymi są rzeczy, nabierające sensu jedynie 
w określonych sytuacjach znakowych: pieniądze, rangi, społeczne tradycje”588. 
Opozycyjność kodów syntaktycznego i asemantyczno-asyntaktycznego można 
przedstawić jako opozycję systemocentryzmu i personocentryzmu. W ujęciu 
twórcy tych pojęć, Aleksandra Obołonskiego589, są to dwa wzajemnie wyklu-
czające się poglądy na świat, rozłączne sposoby wartościowania i porządko-
wania całego spektrum problemów, z którymi człowiek się styka. Podkreślając 
semantyczną złożoność pojęć, Obołonski wprowadził dodatkowo określenie: 
genotypu etycznego – zbioru wartości i postaw o charakterze moralno-etycznym590. 
O rozłączności wspomnianych typów światopoglądu decyduje punkt odnie-

585  Charakterystyka typów kodów kulturowych zob. Ю.М. Лотман, Семиосфера. Культура 
и взрыв..., s. 400–417.

586  „Wcześniej: istnieć znaczyło odzwierciedlać coś ważniejszego. Teraz istnieć to znaczy być częś-
cią”. Ю.М. Лотман, Семиосфера. Культура и взрыв..., s. 409.

587  Por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 30. (Historia pokazała, że wzór ten jest niezwykle trwały; 
opisał go, m.in. Michał Heller w książce Maszyna i śrubki: jak hartował się człowiek sowiecki, Paryż 1988).

588  Ю.М. Лотман, Семиосфера. Культура и взрыв..., s. 411.
589  А. Оболонский, Система против личности..., s. 11.
590  Tamże, s. 12.



Rozdział I. Od Piotra I do dekabryzmu. Dwa oblicza postępu 215

sienia, którym jest albo człowiek, albo system: państwo/wspólnota/organiza-
cja. Wyobcowanie dekabrysty z tradycyjnych struktur społecznych mogłoby 
sugerować skrajny indywidualizm członków tajnych stowarzyszeń. Jednak taki 
wniosek nie jest uprawniony. Socjologiczna defi nicja indywidualisty charakte-
ryzuje go jako „jednostkę pozbawioną lojalności grupowej”591. Wydaje się, iż 
w tym miejscu nieodzowne jest doprecyzowanie podstaw, które łączą jednostki 
w grupę. Jeśli zakładamy, że są to odgórnie narzucone normy społeczne, to 
można zgodzić się ze stwierdzeniem, iż dekabrysta nie czuł więzi ze środowi-
skiem szlacheckim. Natomiast był niezwykle mocno związany z tymi, których 
nazywał braćmi i z którymi łączyły go wspólne idee592. O sile tego typu lojalno-
ści świadczy zachowanie dekabrystów w czasie śledztwa po powstaniu 14 grud-
nia 1825 roku: otwarcie mówili oni o celach, z jakim przystąpili do powstania, 
lecz nie zdradzali nazwisk innych członków tajnych stowarzyszeń. A zatem 
stwierdzamy, że nie nastąpiło zerwanie więzi grupowej, lecz zastąpienie więzów 
typu patriarchalnego relacjami koleżeństwa i braterstwa. Indywidualizm deka-
brysty wykraczał poza sferę społeczną i psychologiczną, wkraczając w obszar 
duchowości – rozumianej jako kierunek ludzkich dążeń. Ideał był ulokowany 
poza ziemską rzeczywistością, miał charakter ponadczasowy, odwoływał się do 
„praw wiecznych”. Wywodził się z przekonania o wspólnocie ludzkiego losu. 
Dekabrysta, wybierając walkę o wolność chłopów pańszczyźnianych i postęp 
tak, by całe społeczeństwo mogło się rozwijać, realizował w ten sposób własny 
potencjał.

Opozycja wobec samodzierżawia nie była w historii Rosji zjawiskiem no-
wym. Jak zauważył Andrzej Walicki, „Pod pewnymi względami poglądy deka-
brystów były kontynuacją idei opozycji szlacheckiej z czasów Katarzyny”593. 
Dał się wówczas zauważyć też rozłam między bogatą szlachtą, a urzędnikami 
– również wywodzącymi się ze szlachty, lecz biedniejszej, dla której otrzyma-
nie majątku od cara za wierną służbę było dużą pokusą. Jednak w przypadku 
dekabryzmu istotny jest fakt, że był to ruch nie tylko szlachecki, lecz rewolu-
cyjno-liberalny, a celem nie było zabezpieczenie pozycji jednej tylko warstwy 
społecznej, lecz dobro ogółu. Mikołaj Łunin we wspomnieniach zaznaczył, że 
przewroty pałacowe były rezultatem intryg, dążeń do realizacji partykularnych 
interesów, natomiast wstąpieniu na tron Mikołaja I towarzyszyło powstanie, 

591  „Indywiduacja – w szerokim znaczeniu każdy proces, polegający na tym, że poszczególne ele-
menty lub części złożonej całości zaczynają się różnicować, stają się stopniowo coraz bardziej odrębne 
i »indywidualne«, termin ten implikuje rozwój od ogólnego do specyfi cznego (...). 2. W psychologii 
społecznej oznacza zerwanie więzi grupowej i pojawienie się jednostek, pozbawionych lojalności gru-
powej”. Por. G. Marshal (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2004, s. 151.

592  Źródłem idei braterstwa były loże masońskie, do których należała większość przedstawicieli 
wyższych warstw z carem Aleksandrem I włącznie. Por. L. Hass, Loża i polityka. Masoneria rosyjska 
1895–1922, Warszawa 1996, s. 386.

593  A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 110.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej216

które miało charakter protestu publicznego: „przeciwko obchodzeniu się z na-
rodem jak z własnością rodziny”594. Łącząc troskę o losy narodu z konkretnym 
programem politycznym, dekabryści nie sprecyzowali pojęcia postępu: częścio-
wo ich wizja była zbieżna z koncepcją Piotra I – chcieli kształcić naród. Jed-
nak w kontekście semantyki słów wolność, ojczyzna, społeczeństwo obywatelskie, naród 
i prawo cel działania tajnych związków jawił się diametralnie odmiennie od tego, 
jaki stawiał sobie Piotr I. Nie było nim rozbudowanie potęgi imperium, lecz 
wyniesienie na piedestał człowieka. W związku z faktem, że idee, którym hoł-
dowali dekabryści, zostały zapożyczone z Europy Zachodniej, pojawia się pyta-
nie o „rodzimość” lub „obcość” dekabrysty. W Raporcie Komisji Śledczej (Донесе-
ние следственной комиссии) członków tajnych stowarzyszeń sportretowano 
jako ludzi zarażonych obcymi ideami, których jedynym celem było zabicie cara 
i przejęcie władzy w Rosji. Jak pisał baron Modest Korf, 

Nie w cechach, nie w zwyczajach rosyjskich był ten zamiar. Stworzony przez garstkę potwo-
rów, zaraził najbliższe im otoczenie, zepsute serca i nieobliczalne marzycielstwo; ale przez 
dziesięć lat niegodziwych wysiłków nie przeniknął, nie mógł przeniknąć dalej. Serce Rosji 
było i będzie dla niego nieprzystępne. Nie zhańbi się imię rosyjskie zdradą tronu i Ojczyzny595. 

Jednak w świetle pism samych dekabrystów mamy prawo przypuszczać, że 
byli oni uosobieniem potencjału kulturowego, swoistą reakcją kultury na treści 
nagromadzone w niej na początku XIX wieku. Jak pisał Aleksander Bestużew, 
Napoleon zaatakował Rosję i wówczas naród po raz pierwszy poczuł swoją 
siłę – tak narodziło się wolnomyślicielstwo; car sam wypowiadał słowa: wolność, 
wyzwolenie (свобода, освобождение). Zaostrzenie kursu politycznego w 1817 
roku spowodowało ogólne niezadowolenie: 

Uwolniliśmy ojczyznę od tyrana, a teraz nas samych prześladują. (...) Czyż po to wyzwalaliśmy 
Europę, aby jej pęta nałożyć na siebie? Czy po to daliśmy konstytucję Francji, aby nie mieć 
śmiałości mówić o niej (u siebie – M.A.), i krwią okupiliśmy pierwszeństwo wśród naro-
dów, by nas poniżano w domu? Likwidacja normalnych szkół i tępienie kształcenia (гоне-
ния на просвещение) zmusiło nas, z braku nadziei, do rozważenia bardziej zdecydowanych 
działań596. 

594  М. Лунин, Письма из Сибири. Общественное движение в России в нынешнее царствование [w:] И дум 
высокое стремление, s. 351.

595  Из манифеста 13 июля 1826 года; http://www.agitclub.ru/museum/decabrist/prigovor.htm 
(dostęp: 10.11.2012). Tekst zaczyna się od słów Mikołaja I: „Z woli Bożej, my, Mikołaj Pierwszy, im-
perator i jedynowładca rosyjski (...), sprawa, którą uznaliśmy za sprawę całej Rosji, została zakończona; 
przestępcy otrzymali zasłużoną karę; Ojczyzna (отечество) została oczyszczona ze skutków zarazy, 
tyle lat się w niej utajonej”.

596  Письмо Александра Александровича Бестужева к Императору, Por. także Mon Journal, Записки 
А.М. Муравьева, „Zapominając zupełnie o swoich obowiązkach wobec Rosji, Aleksander pod koniec 
swojego panowania oddał wszystkie dziedziny rządzenia krajem we władzę znanego Arakczejewa, któ-
ry sam był pochłonięty nieprzyzwoitą namiętnością. (...) Cenzura, z kolei, stała się nie do zniesienia, 
przywożeniu książek z zagranicy przeszkadzano wszelkimi sposobami. Profesorzy naszych uczelni zo-
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Szczegółowe omówienie sytuacji Rosji nie pozostawia wątpliwości, co do 
faktu, że dekabrysta bardzo dobrze orientował się w ówczesnej sytuacji Ro-
sji, a przedstawiała się ona tragicznie w każdym aspekcie i „tylko rząd beztro-
sko drzemał na wulkanie”597. Zainteresowanie rodzimą tradycją historyczną, 
przywołanie bohaterskich postaci również pozwala wpisać członków tajnych 
stowarzyszeń w rodzimą tradycję i kulturę. Wyrastając z warstwy szlacheckiej 
i świadomie odrzucając jej normy i zachowania, dekabryści pozostawali rosyj-
skimi szlachcicami: warstwą, które europeizowała się, żyła z pracy chłopów 
pańszczyźnianych i służyła państwu, aktywnie kształtując jego oblicze. Zmiana 
mentalności nie była kwestią intencjonalną. Pod tym względem typowy deka-
brysta łączył cechy romantycznego buntownika z chłodną, rozumową kalku-
lacją, właściwą dla bohatera typu klasycystycznego. Negując system znaków 
tworzących świat rosyjskiej szlachty XVIII/XIX wieku, wykonywał ruch w kie-
runku autentyczności istnienia. Niemniej jednak nie uwalniał się, wbrew temu, 
co twierdzi Łotman, od znakowości: teatralizując zachowania, kształtował 
własny system znaków, opozycyjny do zastanego. Spuściznę dekabrystów nale-
ży oceniać przede wszystkim z perspektywy zaszczepionych ideałów. W Listach 
z Syberii (Письма из Сибири) Łunin pisał: 

Powstanie 14 grudnia jako fakt ma mało skutków, jednak jako zasada ma ogromne znacze-
nie. To było pierwsze ofi cjalne wyrażenie woli narodu na rzecz systemu przedstawicielskiego 
i idei konstytucyjnych, szerzonych przez rosyjskie tajne stowarzyszenie. (...) U progu rządów 
obecnego cara czyn tajnego związku jasno oświetlił rzeczywiste potrzeby kraju i konieczność 
postępowego rozwoju kultury (прогрессивногo развитиa культуры)598.

Dekabryzm można odczytać jako ingerencję wzorców z obcej kultury. Re-
guły odnoszące się do systemu rosyjskiej kultury były nieustannie konfronto-
wane z obcymi strukturami kulturowymi i ich regułami. Zaobserwowaliśmy 
dwa aspekty rozwoju dekabryzmu jako zjawiska kulturowego: immanentny, 
warunkowany przez specyfi kę rosyjskiej kultury oraz zewnętrzny – prowoko-
wany przez informacje, przenikające przez granicę z innego systemu. W tej per-
spektywie dekabryzm można odczytać jako przypadek wtargnięcia tekstu obcej 
kultury: spójnego systemu zachowań, postaw i przekonań z odpowiadającą im 
podbudową ideową oraz, uświadamianą w większym lub mniejszym stopniu, 
celowością. Łotman zaobserwował, że taki obcy tekst może spełniać w kulturze 
wiele funkcji: „grać rolę katalizatora sensu, zmieniać charakter podstawowego 
sensu, pozostawać niezauważony i tak dalej”599. Idee, reprezentowane przez de-

stali oddani we władzę inkwizytorską. (...) Bezsilność praw, które nie zostały zebrane i których nikt 
nie mógł znać, łapówkarstwo, sprzedajność urzędników – oto żałosne widowisko, które przedstawia 
sobą Rosja”.

597  Письмо Александра Александровича Бестужева к Императору.
598  М. Лунин, Письма из Сибири..., s. 351.
599  J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 110.
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kabryzm, były wprowadzane do kultury w sposób świadomy. Przedstawiciele 
nurtu uznali je za narzędzie postępu i wzniesienia poziomu rozwoju Rosji na 
poziom krajów Europy Zachodniej. Należy zatem mówić o przekładzie kul-
tury: świadomej próbie zaszczepienia idei liberalizmu i humanizmu w kraju, 
gdzie kuratela państwa i społeczeństwa z góry zakładała podporządkowanie 
jednostki większemu systemowi społecznemu lub/i politycznemu. Dekabryzm 
jako „tekst w tekście” stał się źródłem generowania nowych sensów: zmieniło 
się znaczenie „służby”, a to pociągnęło za sobą kolejne zmiany: pojawiło się 
pojęcie ojczyzny, obywatela itp. Idee kultury Zachodu, dotychczas postrzeganej 
jako nie-kultura, zostały włączone w tekst kultury rosyjskiej i zaczęły go trans-
formować, jednocześnie ulegając przekształceniom.

Powstanie dekabrystów wieńczyło epokę czynu. Car Mikołaj I podjął kroki, 
by podobny zryw nigdy już nie miał szansy się powtórzyć. Brak możliwości 
przekładania idei na działania przyniósł bezpośredni skutek w postaci fermentu 
intelektualnego i podjęcia prób konceptualizacji problemów, które wyłoniły się 
w poprzedniej epoce. Jak zaznaczyliśmy, dekabryści podjęli się zaszczepienia 
w rosyjskiej kulturze idei dotąd jej obcych. Tworząc nowy genotyp kulturowy, 
zapisując zapożyczone wzory kultury w postaci tekstów dokumentów progra-
mowych oraz poezji, wprowadzili do semiosfery nowe znaki. Nie zostały one 
włączone w istniejącą dotychczas konfi gurację. Odczytane jako obce, stanowią-
ce zagrożenie dla tradycyjnego paradygmatu imperium oraz organizacji społe-
czeństwa, opartej na wartościach prawosławnych, w latach czterdziestych XIX 
wieku skłoniły myślicieli do refl eksji nad rodzimą kulturą, jej „samoistnością”, 
do rozpoznania cech „obcego” oraz do reaktywacji kodów kulturowych z epoki 
przed-Piotrowej.



Rozdział II. Tożsamość kultury w perspektywie 
zmagań „rodzimego” z „obcym”. 
Dylemat Rosja – Zachód

2.2.1. Rosyjscy okcydentaliści jako kontynuacja 
i transformacja dekabryzmu. Problem indywidualizacji
Ideową i kulturową, tj. związaną ze znaczeniami i budowanym na ich podstawie 
językowym obrazem świata i jego modelem, kontynuację dekabryzmu w za-
kresie semantyki pojęć: wolność, naród i prawo, stanowił okcydentalizm600. Wasilij 
Szczukin umiejscowił okcydentalizm, który traktuje przede wszystkim jako nurt 
społeczno-ideowy601, na szerszym tle europeizacji rosyjskiej kultury i zaistnie-
nia w niej typu rosyjskiego Europejczyka602. W naszych rozważaniach owo rozróż-
nienie nie zostało uwzględnione, ponieważ europeizacja, okcydentalizacja oraz 
powiązane z tymi procesami pojawienie się typu „rosyjskiego Europejczyka” 
i „zbędnego człowieka” cechują się dużym pokrewieństwem genetycznym. Za-
znaczamy jednak, w ślad za przywołanym badaczem, że pojęcie europeizacji 
w powiązaniu z rosyjskim okcydentalizmem łączymy z tymi ideami Europy 
Zachodniej, które wypracowała ona w epoce Oświecenia. Rosyjski Europejczyk, 
bez względu na głoszone poglądy polityczne, wierzył w oświecenie (просвеще-
ние), postęp ludzkiego ducha wyrażający się w rozwoju osobowości jako dynamicz-
nej siły społecznej, naukę i pracę jako narzędzia kształtowania rzeczywistości, 
racjonalizm i humanizm zakładające wyjątkowość jednostki.

Ze względu na fakt, że zmienił się kontekst historyczny oraz społeczno-
-polityczny, następcy dekabrystów wprowadzili do dyskursu nowe słowo wraz 
z towarzyszącą mu rozbudowaną semantyką: osobowość, w powiązaniu z ideą hu-
manizmu – człowieczeństwa (человечность). Tło dla owych pojęć stanowił postęp, 
który jawił się jako nieunikniony, chociaż defi nicje zjawiska, a w konsekwencji 
również proponowane środki osiągnięcia celu, znacznie się różniły w ujęciu 

600  Monografi czne ujęcie rosyjskiego okcydentalizmu w jego klasycznym okresie, tj. lat 40. wieku 
XIX, prezentuje książka Wasilija Szczukina. Por. В. Щукин, Русское западничество. Генезис – сущность – 
историческая роль, Łódź 2001.

601  „W odróżnieniu od rosyjskiego europeizmu, który był wyłącznie sposobem myślenia (умонас-
троение), (...) okcydentalizm lat czterdziestych przyjmuje charakterystyczne cechy ideologii, to jest 
aksjologicznie i pragmatycznie ukierunkowanego światopoglądu”. Por. В. Щукин, Русское западничес-
тво..., s. 113.

602  В. Кантор, Феномен русского европейца. Культурфилософские очерки, Москва 1999. Por. także 
В. Кантор, В поисках личности: опыт русской классики, Москва 1994.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej220

poszczególnych formacji. Konceptualizacji wymagało też, centralne w konfi -
guracji kulturowej mikołajowskiej Rosji, słowo-symbol: władza oraz namysł nad 
charakterem zależności jednostka – państwo, jednostka – społeczeństwo. Zro-
dzona tendencja do indywidualizacji, z jednej strony, oraz niemożność realizacji 
idei w praktyce doprowadziły do pojawienia się typu jednostki wyobcowanej ze 
struktury społecznej i politycznej, z właściwą dla niej strukturą pojęć i symboli, 
które również nie miały zakorzenienia w rosyjskiej kulturze, nie zostały przez 
nią wypracowane w procesie historycznego rozwoju języka. W dalszej perspek-
tywie sytuacja taka prowadziła do tworzenia utopii, co pozwala nam sformuło-
wać tezę, że modernizacja w Rosji w wielu przypadkach była raczej projektem 
i niedoścignionym marzeniem niż realnym zjawiskiem.

Dwie okcydentalistyczne formacje: liberalna i rewolucyjna, miały wspólną 
platformę ideową, a ich reprezentanci zgadzali się we wszystkich kwestiach 
z wyjątkiem jednej: narzędzi zmiany zastanego ustroju politycznego. Okcyden-
taliści z nurtu rewolucyjnego: Aleksander Hercen, Wissarion Bieliński, Mikołaj 
Ogariow, stali na stanowisku, że pogodzenie wolności jednostki z interesem 
państwa-imperium jest niemożliwe, w związku z czym głosili konieczność znisz-
czenia panującej struktury politycznej drogą rewolucji. Przedstawiciele nurtu li-
beralnego: Tymoteusz Granowski, Konstanty Kawielin, Borys Cziczerin, Wasyl 
Botkin, uważali, że stopniowa ewolucja relacji typu jednostka – państwo, roz-
budzanie jednostkowej świadomości wespół z tworzeniem struktur prawnych 
to właściwa droga ku trwałym przemianom603. Jak się przekonamy w trakcie 
dalszych rozważań, pomimo dużej zbieżności ideowej losy obydwu formacji 
były różne. Paradoksalnie, okcydentalizm rewolucyjny lepiej wpasowywał się 
w binarną matrycę kulturową niż jego liberalny odpowiednik.

Platformą jednoczącą wszystkich zwolenników podążania drogą rozwo-
ju Europy Zachodniej było przekonanie o osobowości jako punkcie wyjścia dla 
kształcenia i oświecania (просвещения) społeczeństwa, tworzenia prawa, for-
mowania się narodu604. Zagadnienie osobowości jako siły dynamizującej proce-
sy historyczne poruszał Konstanty Kawielin, Wissarion Bieliński, Aleksander 
Hercen, Tymoteusz Granowski i inni. Każdy z wymienionych autorów stawiał 
pytanie o wspólną przestrzeń wartości jednostki i wspólnoty. W ich pismach 

603  Ciekawy kontekst dla rozważań o formowaniu się i ewolucji rosyjskiego dylematu: wolność 
jednostki – Imperium stanowi kwestia polska, określona przez Henryka Głębockiego mianem „fatalnej 
sprawy”. Ze względu na cel niniejszej rozprawy, narzucający pewne ograniczenia w wyborze badanych 
wątków, zmuszeni jesteśmy ją pominąć, warto jednak sięgnąć do takich pozycji, jak H. Głębocki, Fatalna 
sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866), Kraków 2000; A. Walicki, Naród, nacjona-
lizm, patriotyzm, Kraków 2009; A. Walicki, Aleksander Hercen. Kwestia polska i geneza pewnych stereotypów, 
Warszawa 1991.

604  Problem osobowości w nieco innym, niż prezentowane w niniejszej rozprawie, ujęciu przed-
stawia Andrzej Walicki; por. A. Walicki, Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej, 
Warszawa 1959.
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na pierwszy plan wysuwa się jednak problem kształtowania się osobowości i jej 
charakterystycznych cech. Kawielin powiązał genezę osobowości z warunkami, 
w jakich przyszło żyć plemionom germańskim, z sytuacją ciągłego zagrożenia, 
nieustannej rywalizacji i koniecznością demonstrowania siły i przydatności dla 
grupy: 

Początek dały plemiona germańskie, przednie zastępy nowego świata. Częste, trwające od 
wieków wrogie starcia z Rzymem, nieustanne wojny i dalekie wyprawy, jakiś wewnętrzny nie-
pokój i rozterka – oznaki siły szukającej strawy i wyrazu – wcześnie rozwinęły w nich głębokie 
poczucie osobowości, ale w formach wulgarnych i dzikich605. 

Prymitywna, jak stwierdza, osobowość, została uszlachetniona przez ze-
tknięcie się z cywilizacją chrześcijańską: 

Wkroczywszy na tereny, na których dokonywał się rozwój świata starożytnego, na których się 
zachowały jeszcze jego żywe ślady i już szerzyło słowo Ewangelii – odczuli całą moc chrześ-
cijaństwa i wyższej cywilizacji. Długo barbarzyńca germański drżał na sam dźwięk słowa 
„Rzym” i nie śmiał tknąć łupu, którego już nikt nie bronił606. 

Na podstawie tej bardzo ogólnej koncepcji myśliciel wysnuł wniosek, że 
dla włączenia się Rosji w rozwój historyczny narodów jest potrzebna likwida-
cja więzi patriarchalnych jako sprzyjających marazmowi i inercji. Tymoteusz 
Granowski również postrzegał jednostkę jako siłę dynamiczną i warunkująca 
prawidłowy rozwój narodu; przeciwstawiał jednostkę masom, podkreślając, że 
największym wyzwaniem ówczesnej epoki jest stworzenie warunków do roz-
woju samoświadomości jednostki oraz zabezpieczenie jej praw. 

Masy niczym przyroda lub skandynawski Thor są bezmyślnie okrutne lub bezmyślnie dobro-
duszne. Gnuśnieją pod ciężarem historycznych i naturalnych determinacji, od których uwalnia 
się dzięki myśli jedynie poszczególna jednostka. Wyłonienie z mas jednostek, poprzez myśl, 
jest istotą procesu historycznego. Zadaniem historii jest osobowość, moralna, oświecona, 
niezależna od fatalistycznych determinacji, oraz społeczeństwo zgodne z postulatami takiej 
osobowości607. 

Budowanie niezależności jednostki dzięki jej rozumowi i zdobywaniu sa-
moświadomości stanowiło sedno myśli Granowskiego, Kawielina, Cziczerina, 
Bielińskiego, Hercena608. Osobowość stała się symbolem dążeń i tęsknot okcy-
dentalistów, kluczowym konceptem ich językowego obrazu świata. W koncepcjach 
okcydentalistów odgrywała rolę elementu organizującego całość rozważań; 
można wręcz przeprowadzić paralele funkcjonalne między pojęciem osobo-

605  K. Kawielin, Rzut oka na stosunki prawne w dawnej Rosji, 1847 (fragment) [w:] A. Walicki, Filozofi a 
i myśl społeczna rosyjska 1825–1861, Warszawa 1961, s. 359.

606  Tamże, s. 360.
607  Т. Грановский, Сочинения, s. 455. Por. także D. Offord, Portraits of  Early Russian Liberals, Cam-

bridge 1985, s. 71–74.
608  Por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 231.
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wość w konstruowaniu obrazu świata u okcydentalistów a pojęciem prawosławie 
w tworzeniu matrycy rzeczywistości w koncepcjach słowianofi lów. Kształto-
wanie jednostkowej świadomości, miłość do Rosji, wzorowana na Piotrze I, 
a zatem rozumiana jako niszczenie starych, niepotrzebnych struktur, zakłada-
ły wzmacnianie takich cech, jak niezależność, wysoki poziom wykształcenia, 
szacunek dla wartości ogólnoludzkich oraz zawierzenie osądom rozumu609. Na 
fundamencie rozważań na temat cech wyróżniających osobowość rodziły się kon-
cepcje wolności i prawa jako narzędzi, zabezpieczających pełny rozwój jednostki. 
Rozwinięta, a w konsekwencji również niezależna osobowość miała stanowić dy-
namiczną siłę, źródło postępu społecznego. Obraz rzeczywistości wypracowany 
przez zwolenników podążania drogą reform wytyczoną przez Piotra I skła-
dał się z par przeciwieństw: dynamiczna jednostka – bierne masy, geniusz – 
tłum, stare – nowe, rozumne – bezrefl eksyjne. Krytyczny osąd zjawisk miał, 
w ujęciu okcydentalistów, prowadzić do zanegowania zastanej rzeczywistości, 
bezpardonowej walki starego z nowym i stworzenia nowej jakości drogą syntezy. 
Przywołajmy słowa Wasilija Szczukina, który podkreślił, że w myśli okcyden-
talistów mechanizm negacji był podstawowym narzędziem postępu: „Postęp 
jest nieodłączny od negacji, od zniszczenia przestarzałych form życia. Sfor-
mułowane przez Hegla prawo negacji zostało w pełni zaakceptowane przez 
okcydentalistów”610. W kulturze, tworzonej przez okcydentalistów, to rozum 
był głównym elementem rzeczywistości, zasadą rządzącą rozwojem historycz-
nym narodów oraz narzędziem warunkującym rozwój osobowości. Umiejscowie-
nie racjonalizmu w centrum koncepcji antropologicznej, społecznej i historycz-
nej spowodowało marginalizację religii. W wielu przypadkach okcydentaliści 
wierzyli w Boga lub jakiś inny rodzaj transcendencji, lecz zdecydowanie od-
rzucali przekonanie, że życiem człowieka rządzi Bóg poprzez objawione wie-
le wieków temu prawdy. Model rzeczywistości okcydentalistów, podobnie jak 
w przypadku dekabrystów, był antropocentryczny, czy też – jeśli przywołamy 
określenie Aleksandra Obołonskiego – personocentryczny611. Silna idealizacja, 
wręcz mitologizacja, stawianej w jego centrum osobowości była spowodowana, 
jak w przypadku teatralizowanego języka dekabrystów, potrzebą wprowadzenia 
do kultury nowego elementu: indywidualnej jednostki. Źródłem mitu osobowo-
ści – twórcy nowej rzeczywistości społeczno-politycznej i historycznej – był 
mit cara-reformatora, Piotra I, połączony z mitem o Prometeuszu, greckim 

609  Filozofi czną podstawę dla rozważań o zasadach rządzących rozwojem historycznym narodów 
rosyjscy okcydentaliści stworzyli na fundamencie heglizmu. Szerzej zob. В. Щукин, Русское западничес-
тво..., s. 149 i kolejne; A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 197 i kolejne; A. Walicki, Osobowość a historia..., 
s. 97–107; Д. Чижевский, Гегель в России, Париж 1939.

610  В. Щукин, Русское западничество..., s. 196.
611  Nie miał jednak nic wspólnego z personalizmem, dlatego też określenie „antropocentryczny” 

wydaje się trafniejsze niż „personocentryczny”. Por. А. Оболонский, Система против личности..., s. 9.
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herosie, który wykradł bogom ogień, by obdarować nim ludzi612. Prometeusz 
jawił się symbolem nie tylko buntu przeciwko siłom ograniczającym człowieka, 
lecz także bezgranicznego poświęcenia w imię dobra ludzkości. Można na tej 
podstawie wnioskować, że chociaż okcydentaliści w teoretycznym wymiarze 
swojej koncepcji osobowości kładli nacisk na jednostkowe, egoistyczne dążenia613, 
w sferze psychologicznej kontynuowali i rozwijali inteligencki etos służby i po-
święcenia siebie w imię dobra ogółu. Wspominamy o tym charakterystycznym 
rysie portretu okcydentalisty, gdyż zostanie on wzmocniony w psychologicz-
nym wizerunku rewolucjonisty-narodnika w drugiej połowie XIX i na począt-
ku XX wieku. Oczywiście, „ogień”, który pragnęli przynieść ludzkości (ludowi) 
zapadnicy lat czterdziestych, nie był tym samym, po który sięgali narodnicy lat 
siedemdziesiątych, o czym jeszcze będzie mowa dalej.

Istotną rolę w tworzeniu rzeczywistości i językowego obrazu świata, z charak-
terystycznymi dlań wartościami i celowością, odegrała tradycja intelektualna, 
w jakiej byli wychowywani okcydentaliści (западники)614. W przypadku Her-
cena, na przykład, możemy mówić o bardzo dużej zbieżności jego edukacji 
intelektualnej z tą, którą otrzymywał wykształcony Europejczyk615. Spuścizna 
dekabryzmu, powstanie listopadowe w Polsce w 1830 roku, z którym Hercen 
sympatyzował, następnie Wiosna Ludów w Europie nie mogły nie wywrzeć 
wpływu na kształtowanie się światopoglądu przeciwnika samodzierżawia. Lu-
cjan Suchanek stwierdził, że biografi a Hercena była typowa dla opozycyjnie na-
stawionego Rosjanina, zaś jego świadomość polityczna, zrodzona w atmosferze 
wystąpień przeciwko samowładztwu oraz polskich zrywów narodowowyzwo-
leńczych, „musiała doprowadzić do negacji systemu, w którym pogląd na wła-
dzę i ustrój oraz model osobowości ukształtował państwo, wyznaczające gra-
nice swobody i wiedzy o świecie”616. Pomimo że żandarmi Mikołaja I czuwali, 
by ofi cjalna ideologia nie miała żadnej alternatywy, taka alternatywa zrodziła się 
i ulegała wzmocnieniu w miarę, jak rosły represje. Próby uporządkowania rze-
czywistości w sposób przejrzysty, a zarazem zrozumiały w świetle głoszonych 

612  Wasilij Szczukin zauważył: „Nie ulega wątpliwości, że na okcydentalistów, zachwycających się 
twórczością Goethego, wywarł wpływ hymn niemieckiego poety, Prometeusz (Prometheus, 1787). Por. 
В. Щукин, Русское западничество..., s. 188.

613  Aleksander Hercen w swoich esejach pisał: „Oczywiście, ludzie są egoistami, ponieważ są oso-
bami. (...) Jesteśmy egoistami i dlatego domagamy się niezależności, dobrobytu, uznania naszych praw, 
dlatego łakniemy miłości, szukamy działania”. Por. A. Hercen, Eseje fi lozofi czne, t. 1, s. 667.

614  Geneza nazwy wskazuje na konteksty konieczne dla prawidłowego odczytania istoty rosyjskiego 
okcydentalizmu oraz roli, jaką odegrał w kulturze. Por. В. Щукин, Русское западничество..., s. 113–123; 
В. Соловьев, Западники, западничество [w:] Энциклопедический словарь, Ф. Брокгауз, И. Ефрон, Санкт-
-Петербург 1894, t. 12, s. 243; http://www.slovopedia.com/10/199/978419.html (dostęp: 11.12.2012), 
hasło: западники.

615  Por. L. Suchanek, Hercen i homo occidentalis [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 
1990, Prace Historycznoliterackie, z. 69, s. 44.

616  Tamże, s. 46.
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przez okcydentalistów poglądów, doprowadziły do fascynacji heglizmem. Fi-
lozofi a Hegla o prawach rządzących rozwojem historycznym narodów nie zo-
stała jednak przejęta jako spójny system. Pisma niemieckiego fi lozofa, czytane 
w Rosji namiętnie, były pożywką dla intelektu nieznajdującego ujścia w otwartej 
polemice z władzą. Stanowiły też jeszcze jeden sposób zbliżenia się do Europy. 
Rosyjscy okcydentaliści przeżywali przełomy światopoglądowe, od fascynacji 
ideą często przechodzili do jej gwałtownego odrzucenia; niekiedy powracali do 
niej, przetworzonej już i zmienionej.

Liczne dramaty osobiste rosyjskich okcydentalistów w latach czterdziestych 
XIX wieku były odzwierciedleniem kryzysu duchowego tradycyjnej patriarchal-
nej kultury rosyjskiej oraz odbiciem poszukiwań przewodniej idei – zrozumia-
łego, trwałego symbolu, na którym można byłoby zbudować nową koncepcję 
rosyjskiej kultury. Taką ideę stanowiła osobowość i nierozerwalnie z nią związa-
ne pojęcie wolności. Pisma rosyjskich zapadników nie przyniosły jednak jednej, 
spójnej defi nicji pojęcia osobowości. Stanowią raczej wyraz poszukiwań nowej de-
terminanty kulturowej, w miejsce prawosławia i imperialnego typu państwa, któ-
re to struktury nie przewidywały namysłu nad jednostką oraz wolnością, jako 
wyrazem niezależności i wartości pojedynczego człowieka. Namysł nad treścią 
pojęcia osobowość miał wymiar społeczno-polityczny i kulturowy. Powtórzmy, że 
był on poszukiwaniem nowego symbolu konstytuującego kulturę w taki spo-
sób, w jaki pragnęli ją postrzegać ci jej reprezentanci, którzy przyswoili sobie 
niektóre kluczowe pojęcia językowego obrazu świata ukształtowanego w Europie 
Zachodniej. Problem bynajmniej nie polegał na tym, że nie znali oni sensu 
pojęcia osobowości czy wolności. Wprost przeciwnie, doskonale potrafi li odczuć, 
czym jest wolność i związana z nią możliwość realizowania jednostkowego 
potencjału osobowego. Ich tragedia wynikała z faktu, że próbowali wypraco-
wać wspólną przestrzeń dla zapoznanych sensów pojęcia wolności i humanizmu 
w takiej semiosferze, gdzie semantyka tychże pojęć była nieobecna (humanizm) 
lub diametralnie różna (wolność/samowola). Była to również jedna z przyczyn 
napięcia między pragnieniem realizacji ideału służby w imię powszechnego do-
bra a wyzwoleniem jednostki spod władzy kulturowych kodów zależności617. 
Hercen pragnął wolności dla konkretnych ludzi i uznawał ją za najwyższą war-
tość: „Dlaczego wolność jest tak cenna? Bo jest celem samym w sobie, bo 
jest tym czym jest. Podarować ją komuś w ofi erze to tyle, co złożyć ofi arę 
z człowieka”618. W miarę zdobywania samoświadomości wzrasta, zdaniem Her-

617  Przez pojęcie kulturowych kodów zależności rozumiemy takie wzory zachowań, które w sytuacji wy-
boru między własną korzyścią a dobrem drugiego człowieka nakazują wybór dobra drugiego człowieka 
jako właściwego postępowania. Są one obecne w każdej kulturze, z tą wszakże różnicą, że w kulturach 
wspólnotowych kolektywistycznych przeważają. Szerzej zob. T. Botempo, H. Triandis, Individualism and 
collectivism. Cross-cultural perspectives on self-ingroup relationships, „Journal of  Personality and Social Psychol-
ogy” 1988, Vol. 54, No. 2, s. 323–338.

618  A. Hercen, Eseje fi lozofi czne. Z tamtego brzegu, przeł. J. Walicka, Warszawa 1965, t. 1, s. 621.
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cena, niezależność jednostki od środowiska i warunków, które ją ukształtowały. 
Może ona zatem stawać się źródłem postępu i wpływać na bieg wydarzeń; nie 
jest już tylko przedmiotem historii, lecz także jej twórcą. Autor listów Z tamtego 
brzegu (С того берега, 1847–1851)619 stał na stanowisku, że nie istnieje deter-
minizm historyczny: „Drogi wcale nie są niezmienne. Przeciwnie, zmieniają się 
właśnie zależnie od okoliczności, rozumienia i osobistej energii”620. A zatem 
postęp rozumiał Hercen, podobnie jak okcydentaliści z nurtu liberalnego, jako 
wyzwalanie jednostki od społeczeństwa, od państwa i od determinizmu histo-
rycznego. Wypracowanie i uzewnętrznienie jednostkowej wolności to cel roz-
woju historycznego. Wolność w takim ujęciu jawiła się jako czyn, nie zaś jako 
abstrakcyjna idea. W artykule Buddyzm w nauce (Буддизм в науке621) Hercen 
pisał: „Działanie to właśnie osobowość”622. Powtarzał tę tezę wielokrotnie: „za-
pomniana przez naukę osobowość domaga się swoich praw, domaga się życia 
pełnego namiętności, którego potrzebom zadość może uczynić tylko wolny 
twórczy czyn”623. Ostatecznym celem, który należało sobie uświadomić, była 
wolność i godność jednostki jako punkt wyjścia i cel wszelkich działań. W po-
strzeganiu człowieka jako sprawcy działań Hercen wpisywał się w koncepcję 
jednostki autentycznej; nie był jedynie indywidualistą624: „Gdyby ludzie zechcie-
li, zamiast zbawiać świat, zbawiać siebie, zamiast wyzwalać ludzkość, wyzwalać 
siebie, – jakże wiele uczyniliby dla zbawienia świata i wyzwolenia człowieka”625. 
Cecha ta odróżnia go od innych ludzi jego epoki, którzy, pozostając na etapie 
indywidualizmu, są jednocześnie „zbędni”. Dla Hercena czysto abstrakcyjne 
myślenie i odległy, pozostający poza granicami życia jednostki cel, jest pułapką: 
„Cel nieskończenie daleki nie jest celem, lecz podstępem. (...) Celem każdego 
pokolenia jest ono samo”626.

Już w czasach dekabryzmu spisanie konstytucji i ustanowienie prawa było 
przez reformatorów uważane za jedno z podstawowych narzędzi zabezpiecze-
nia wolności jednostki. Idea prawa, tak jak pojmowano ją na Zachodzie, została 
odczytana, poddana krytyce i zreinterpretowana w ramach kultury rosyjskiej. 
Problem konceptualizacji prawa i stworzenia porządku prawnego w Rosji na 

619  А. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах. Том шестой. С того берега. Статьи. Долг прежде 
всего (1847–1851), Москва 1955; http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0430.shtml (dostęp: 11.12.2012).

620  A. Hercen, Eseje fi lozofi czne, t. 1, s. 620.
621  Tekst w języku rosyjskim zob. http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0174.shtml#DIL04 (dostęp: 

18.12.2012).
622  A. Hercen, Eseje fi lozofi czne, t. 1, s. 85.
623  Tamże.
624  Być może w tym fakcie należy doszukiwać się przyczyn pozytywnej oceny postaci Hercena ze 

strony Mikołaja Dobrolubowa w polemice, jaka rozgorzała na łamach rosyjskiej prasy w latach 60. XIX 
wieku. Dobrolubow nie uznawał Hercena za człowieka zbędnego. Por. M. Dobrolubow, Drobiazgi literackie 
ubiegłego roku [w:] M. Dobrolubow, Pisma fi lozofi czne, przeł. A. Kowalewska, Warszawa 1958, t. 1, s. 211.

625  A. Hercen, Eseje fi lozofi czne, t. 1, s. 315.
626  Tamże, s. 544–545.
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wzór krajów zachodnioeuropejskich był jedną z ważniejszych kwestii, podej-
mowanych przez rosyjską inteligencję w latach czterdziestych XIX wieku. Zro-
zumienie znaczenia faktu zaistnienia nowej koncepcji prawa na kulturowym 
gruncie Rosji wymaga retrospekcji i odwołania się do specyfi ki samodzierżawia 
jako ustroju politycznego, a zarazem uwzględnienia tego pojmowania prawa, 
jakie wypływało z prawosławia.

W Rosji idea prawa jako narzędzia postępu i oświecenia narodu sięga wie-
ku XVIII. Wiążąc się bezpośrednio z problemem modernizacji, idea postępu 
odsłaniała swą ukrytą ambiwalencję: zawierała element potencjalnie wyzwoli-
cielski dla jednostki, a zarazem stanowiła narzędzie wzmacniające władzę abso-
lutnego monarchy. Powyższa uwaga nie dotyczy jedynie Rosji; zasygnalizowane 
zjawisko ma korzenie europejskie i jako takie zostało przejęte zarówno przez 
elitę państwa carów, jak też przez inteligencję irańską627. Aż do czasów dekabry-
zmu prawo było kojarzone ze wzmacnianiem aparatu władzy centralnej i walką 
bojarów o utrzymanie lub poszerzenie przyznanych im przywilejów. A zatem za 
walką o prawa stał partykularny interes najbogatszej, i najmniej licznej, grupy 
społecznej, natomiast sama idea władzy absolutnej nie została zanegowana. 
Aleksander Radiszczew był pierwszym, który zakwestionował jedynowładztwo 
w imię praw jednostki i moralności w szeregu utworów: najbardziej znany to 
Podróż z Petersburga do Moskwy (Путешествие из Петербурга в Москву, 1790), 
a także mniej znany utwór poetycki, oda Wolność (Вольность, 1871–1873) oraz 
rozprawa Dyskurs o tym, czym jest syn ojczyzny (Беседа о том, что есть сын оте-
чества, 1789). Radiszczew rozwijał myśl o idei prawa powszechnego jako na-
rzędzia służącego pożytkowi jednostki, ochronie jej godności i bezpieczeństwa. 
Jeśli prawo nie spełnia funkcji zapewniania jednostce szczęścia lub panujący ła-
mie je, człowiek ma obowiązek zbuntować się. W Podróży z Petersburga do Moskwy 
czytamy: „Ludzie przychodzą na świat równi sobie. (...) Jeżeli prawo bądź nie 
ma mocy, bądź też nie chce (człowieka – M.A.) bronić, lub też władza nie może 
mu udzielić natychmiastowej pomocy, wówczas korzysta obywatel z natural-
nego prawa do obrony, nienaruszalności, dobrobytu”628. Stojąc na stanowisku, 
że istnienie prawa jest konieczne jako więź społeczna, Radiszczew dopuszczał 
bunt przeciwko ciemiężycielowi: 

O, gdyby ci niewolnicy, obarczeni ciężkimi kajdanami, rozwścieczeni w swojej rozpaczy, roz-
walili żelazem, które wzbrania im wolności nasze głowy, głowy nieludzkich panów, naszą 
krwią zbroczyli swoje role – co by przez to straciło państwo? Wkrótce z ich środowiska wy-

627  Por. F. Wahdat, Ru be ru-je awwalije-je rouszanfekran-e iran ba modernite (Pierwsze zderzenie irańskich 
intelektualistów z modernizacją) [w:] Rouszanfekri dar Iran. „Goft-o gu” 30 (Inteligencja w Iranie. „Dialog”30), 
Teheran 1379 (2001), s. 63.

628  A. Radiszczew, Podróż z Petersburga do Moskwy, Wrocław 1954, s. 97.
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szliby mężowie, aby zastąpić wytępione plemię; byliby oni jednak innego o sobie mniemania 
i byliby pozbawieni prawa do uciskania innych629. 

Podobne przekonanie głosił w notatkach do przekładu dzieła Mably’ego: 

Jeśli jest ono (prawo – M.A.) gwałcone, my także jesteśmy zwolnieni z naszych zobowiązań. 
Niesprawiedliwość monarchy daje ludowi, który jest jego sędzią, te same lub nawet większe 
prawa nad nim niż (te, które – M.A.) prawo daje jemu nad przestępcami. Monarcha jest pierw-
szym obywatelem wspólnoty narodu630. 

W pismach Radiszczewa pojawia się też pojęcie ojczyzny jako wspólnoty 
ludzi złączonych więzami prawa, które ma ich chronić; myśliciel twierdzi, że 
w ten sposób rodzą się obywatele, którzy są podporządkowani władzy prze-
strzegającej praw. Prawo, obywatel, ojczyzna w takim znaczeniu, jakie nadawał im 
Radiszczew, pojawiły się później w dokumentach programowych dekabrystów. 
Propagując ideę wolności jednostki dążącej do zapewnienia sobie szczęścia, Ra-
diszczew jako pierwszy wyraził protest przeciwko zniewoleniu człowieka. De-
kabryści wystąpili czynnie przeciwko samodzierżawiu, natomiast okcydentaliści 
i słowianofi le przystąpili do dyskusji nad istotą pojęcia631. 

Mikołaj I pojmował prawo (закон) jako fi lar dobrze zorganizowanego 
państwa policyjnego. Podjęte przezeń reformy były nakierowane na usunięcie 
wykładów z prawa (право) z programu uniwersytetów oraz uporządkowanie 
przepisów dotyczących imperium. Jak zauważył Walicki, w ślad za Wortmanem, 

Rewolta dekabrystów uzmysłowiła Mikołajowi niebezpieczeństwo abstrakcyjnych uniwer-
salnych pojęć sprawiedliwości, które wpływały na poprzednie próby kodyfi kacyjne. Miast tego 
przyjął on poglądy historycystyczne i nacjonalistyczne, które upraszczały zadanie kodyfi kacji 
i nie zagrażały władzy monarchy. (...) Stanowisko to, rozwijane w Rosji przez Karamzina (...) 
przedstawiało prawa każdego narodu jako wyraz szczególnych cech i potrzeb tego narodu. 
Odrzucało ideę, że prawo musi odpowiadać uniwersalnym normom naturalnym, a uświęcając 
ustawy wydane przez samowładcę, wyłączało je spod osądu zewnętrznego632. 

Taki właśnie pogląd na istotę prawa prezentował Mikołaj I w rozmowie 
z markizem Astolphem de Custine, gdy twierdził: „Despotyzm jeszcze istnieje 
w Rosji, bo jest istotą moich rządów, ale się zgadza z duchem narodu. (...) Ko-
cham mój kraj i myślę, że go zrozumiałem”633. Naród utożsamiono z carem, 
a ten utożsamił się z imperium i ponownie wypada przytoczyć słowa francu-
skiego podróżnika: „Naród rosyjski nie jest teraz zdolny do niczego oprócz 

629  A. Radiszczew, Podróż z Petersburga do Moskwy, Warszawa 1986, s. 246.
630  Por. A. Walicki, Filozofi a prawa..., s. 30.
631  P. Nowogrodcew, O drogach i zadaniach rosyjskiej inteligencji [w:] De profundis. Z głębokości. Zbiór roz-

praw o rosyjskiej rewolucji, Warszawa 1988.
632  R. Wortman, The Development of  a Russian Legal consciousness, Chicago–London 1976, s. 43; 

A. Walicki, Filozofi a prawa..., s. 36.
633  A. de Custine, Listy z Rosji, przeł. M. Górski, M. Leśniewska, Warszawa 1991, s. 90–91.
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podboju świata. (...) Żadnym innym celem nie da się wytłumaczyć bezmiernych 
ofi ar, jakie ponosi państwo i poszczególni członkowie społeczeństwa. Naród 
widocznie poświęcił swoją wolność w imię zwycięstwa”634. Myśl Radiszczewa, 
a następnie dekabrystów o narodzie jako wspólnocie obywateli w ofi cjalnej 
koncepcji prawa nie pojawia się, zostaje zastąpiona starą matrycą naród = car/
imperium. W konsekwencji nie ma również mowy o prawach jednostki. Prob-
lem ten wrócił jednak do dyskursu społeczno-politycznego w pismach okcy-
dentalistów, zarówno tych reprezentujących nurt liberalny, jak też u przedstawi-
cieli odłamu rewolucyjnego.

Dyskusja nad semantyką słowa prawo w latach czterdziestych wymaga prze-
de wszystkim refl eksji nad pojmowaniem w Rosji liberalizmu. Dekabryzm, 
traktowany jako całość, był nurtem liberalno-rewolucyjnym, co stanowi ewene-
ment na skalę światową: nigdzie na świecie oraz nigdy wcześniej i nigdy później 
w Rosji nie zaistniało połączenie rewolucyjności i liberalizmu w ramach jednej 
formacji światopoglądowej635. W latach czterdziestych rosyjska tradycja rewolu-
cyjna, reprezentowana, między innymi, przez Hercena i Bielińskiego, była nie-
ufna wobec prawa, odrzucała walkę o konstytucjonalizm, stojąc na stanowisku, 
że konieczne jest realne zabezpieczenie praw jednostki, w tym również ludu, 
a nie tylko regulacje formalne636. W pismach Z tamtego brzegu Hercen potwier-
dzał swój wcześniejszy pogląd, iż niemożliwe jest pogodzenie interesów jed-
nostki z dążeniami państwa-imperium, natomiast wszelkie próby wypracowa-
nia kompromisu między tymi dwiema rozłącznymi wartościami są złudzeniem: 
„W naszym kraju nie ma gruntu, na którym mógłby stanąć wolny człowiek. (...) 
Możecie żądać ode mnie wszystkiego, nie żądajcie tylko podwójnego oblicza; 
nie każcie mi znowu odgrywać wiernego poddanego, uszanujcie we mnie ludz-
ką wolność”637. Brak wolności dla chłopów stanowił główny argument Herce-
na przeciwko liberalnemu kierunkowi przemian w Rosji; tym bardziej że, jak 
twierdził autor esejów Z tamtego brzegu, rosyjski chłop pojmuje prawo jedynie 
w odniesieniu do wspólnoty, a zatem dążenie do wprowadzenia ustroju socja-
listycznego, opartego na wspólnocie gminnej musi uwzględniać również trady-
cyjne pojmowanie prawa: „Poza wspólnotą (chłop – M.A.) nie uznaje żadnych 
obowiązków i widzi tylko przemoc. (...) We wspólnocie chłopi rzadko oszukują 
się nawzajem; okazują sobie zaufanie niemal bezgraniczne, nie zawierają na piś-
mie ani kontraktów, ani umów”638. Walicki także podkreślił, iż poglądów Her-
cena nie można nazwać liberalnymi w zachodnioeuropejskim znaczeniu tego 
terminu: „Hercen nigdy nie był liberałem w sensie wiary w rządy prawa, system 

634  Tamże, s. 92.
635  A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 121.
636  A. Walicki, Filozofi a prawa..., s. 60.
637  A. Hercen, Eseje fi lozofi czne. Z tamtego brzegu, Warszawa 1965, s. 647.
638  A. Hercen, Pisma fi lozofi czne, Warszawa 1966, t. 2, s. 222–223.
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parlamentarny i wolność ekonomiczną”639. Warto pamiętać, że koncepcja pra-
wa, inspirowana zachodnioeuropejskim liberalizmem, w Rosji istniała na tle idei 
socjalistycznych, narodnictwa, demokratyzmu, z różnym stopniem rewolucyj-
ności i anarchizmu. Borys Cziczerin, uczeń Tymoteusza Granowskiego i Kon-
stantego Kawielina, reprezentował liberalne skrzydło rosyjskiego okcydentali-
zmu, stanowiąc całkowite przeciwieństwo postawy wobec prawa. Jednak na tle 
wspomnianych wyżej idei socjalistycznych „czysty liberalizm”, reprezentowany 
przez Cziczerina, z konieczności musiał zaistnieć jako koncepcja oderwana od 
rzeczywistości społeczno-politycznej, a zatem mało popularna640.

Prawo, tak jak postrzegała je tradycja zachodnia, wiązało się z racjonaliza-
cją życia społecznego. Przeciwko temu jego elementowi wystąpili słowianofi le 
z pozycji zwolenników więzi społecznej opartej na religii i obyczaju, a więc 
intuicyjnej i emocjonalnej. Słowianofi lska koncepcja prawa miała dwojakie 
źródło: wypływała z apoteozy ustroju społecznego przed-Piotrowej Rusi oraz 
z krytyki cywilizacji zachodniej jako sztucznej, atomistycznej, bezdusznej. Pra-
wu, stojącemu na straży interesów jednostki, Iwan Kirejewski przeciwstawiał 
prawo będące jakością moralną, spajające członków wspólnoty w jedną rodzi-
nę. Wskazując na źródła i cechy prawa wspólnoty słowiańskiej, teoretyk słowia-
nofi lstwa pisał: 

Wyrastało z życia i jego ewolucja nie miała nic wspólnego z abstrakcyjną logiką. W Rosji pra-
wo nie było tworzone z góry przez uczonych jurystów, nie było ono przedmiotem głębokich 
i elokwentnych dyskusji w zgromadzeniach ustawodawczych i nie spadało, nagle i niespodzie-
wanie, na głowy zdumionego społeczeństwa, łamiąc jakieś utrwalone wzorce w stosunkach 
społecznych. W Rosji prawo nie było tworzone, lecz w istocie jedynie spisywane, gdy samo 
osiągnęło już swój kształt w umysłach ludzi, zostało zaakceptowane jako zwyczaj i część lu-
dowej tradycji. Logiczne stworzenie prawa jest możliwe tylko wtedy, gdy samo społeczeństwo 
opiera się na sztucznych ustaleniach641. 

Wspólnota wiary i obyczaju rodzi, według Kirejewskiego, ten rodzaj prawa, 
który może zostać jedynie odczytany, gdyż stanowi immanentną część zarów-
no pojedynczego człowieka, jak i wspólnoty, społeczeństwa. Widzimy więc, że 
koncepcja prawa w tym przypadku jest powiązana ze słowianofi lskim rozumie-
niem osobowości integralnej (цельная личность). Rozpoznanie prawa jako jakości 
wewnętrznej wiąże się z brakiem przymusu i automatycznie prowadzi ku afi r-
macji wolności, która również pojmowana jest odmiennie niż u okcydentali-
stów. Konstanty Aksakow wprowadził pojęcie „prawdy wewnętrznej” – głosu 
sumienia i tradycji, które żyją w każdym człowieku – opozycyjne do „prawdy 
zewnętrznej”, która znajduje swój wyraz w formach politycznych i prawnych. 
Pierwsze są naturalne, akceptowane przez jednostkę w sposób nieświadomy 

639  A. Walicki, Filozofi a prawa..., s. 66.
640  Por. tamże, s. 150–151.
641  И. Киреевский, Полное собрание сочинений, Москва 1911, t. 1, s. 280.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej230

lub uświadomione jako nadrzędna i uświęcona całość, której część jednostka 
stanowi. Zauważamy tutaj, podobnie jak w innych słowianofi lskich defi nicjach 
popularnych pojęć, tendencję do odczytywania rzeczywistości społecznej w ra-
mach kodu semantycznego, w którym człowiek to ikona – obraz większej ca-
łości, jej odbicie. To z kolei wywyższa i w pewien sposób uświęca jednostkę; 
sprawia, że będąc częścią całości, jednocześnie jest ową całością, reprezentuje 
ją. Drugi sposób regulacji społecznych, określony przez Aksakowa mianem 
„prawdy zewnętrznej”, jest sztuczny i w rezultacie może być destrukcyjny, gdyż 
żąda od człowieka jedynie zachowania zewnętrznych form, nie troszcząc się 
o jego życie duchowe: 

Prawo formalne, czyli zewnętrzne, żąda, aby czyn był moralny w ujęciu prawa, nie troszczy się 
zaś o to, czy sam człowiek jest moralny i z jakich źródeł ten czyn wypływa. Przeciwnie, prawo 
dąży do takiej doskonałości, żeby nie trzeba było wcale być człowiekiem moralnym, lecz tylko 
postępować moralnie, czyli zgodnie z prawem. Celem jego jest wprowadzenie porządku rze-
czy tak doskonałego, żeby dusza okazała się człowiekowi niepotrzebna, żeby i bez niej ludzie 
postępowali moralnie i byli porządnymi ludźmi642. 

Przeciwstawienie prawa wewnętrznego prawu zewnętrznemu, moralności 
płynącej z sumienia, moralności „na pokaz” wskazuje pośrednio na koncepcję 
kultury jako skoncentrowanej na dobrobycie w ramach rzeczywistości material-
nej lub ukierunkowanej na transcendencję i ostateczny cel, jakim jest zbawie-
nie. Pojmowanie prawa łączyło się z koncepcją antropologiczną, można wręcz 
stwierdzić, że wynikało z niej.

Idea osobowości, która istniała jako konstrukt teoretyczny, znalazła swoje odbi-
cie w realnym zjawisku – postaci zbędnego człowieka (лишний человек)643. Zbędny 
człowiek, fenomen znamionujący rozpad więzi typu patriarchalnego i wspólno-
towego, wyrastał z literatury epoki romantyzmu, jednak w latach czterdziestych 
XIX wieku, w okresie najbardziej zagorzałego sporu słowianofi lów z okcyden-
talistami, stał się przedmiotem dyskusji ideowych. Symbol indywidualisty był 
na tyle istotny w dyskursie kulturowym, że wymusił reakcję ze strony słowiano-
fi lów. Idei zbędnego człowieka – samotnego poszukiwacza prawdy o sensie ludz-
kiej egzystencji i możliwościach jej realizacji w warunkach konserwatywnej hie-

642  К. Аксаков, Полное собрание сочинений, s. 249.
643  Zbędny człowiek (лишний человек) – to typ społeczno-psychologiczny, ukształtowany w rosyj-

skiej literaturze i kulturze w latach 30. XIX wieku. Nazwa upowszechniła się w 1850 r. po publikacji 
noweli Iwana Turgieniewa Dziennik człowieka zbędnego (Дневник лишнего человека), jednak samo zja-
wisko zaistniało w kulturze dużo wcześniej. Literackie postacie typu to Eugeniusz Oniegin z poematu 
dygresyjnego Aleksandra Puszkina (Евгений Онегин, 1823–1831), Pieczorin z noweli Michała Lermon-
towa Bohater naszych czasów (Герой нашего времени, 1837–1840), Beltow z powieści Aleksandra Hercena 
Kto winien (Кто виноват, 1841–1847). Całą galerię zbędnych ludzi stworzył Iwan Turgieniew. Więcej 
zob. Ю. Манн, Лишний человек [w:] Краткая литературная энциклопедия, Москва 1967, t. 4, s. 400. 
Por. też K. Chojnicka, Zbędni ludzie [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, A. De Lazari (red.), 
t. 1, s. 232–234.
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rarchii społecznej oraz opresyjnego systemu politycznego – słowianofi l, Iwan 
Kirejewski, przeciwstawił koncepcję osobowości integralnej (цельная личность).

Dekabrystowska idea humanizmu oraz wyobrażenie człowieka jako twór-
cy swego losu, postaci autentycznej, w epoce Mikołaja I przeżywało kryzys. 
Zbędny człowiek był indywidualistą, lecz rzadko bywał autentyczny w swoich 
działaniach. A zatem lata trzydzieste–sześćdziesiąte XIX wieku należy odczy-
tywać jako powolny proces rozpadu tradycyjnej struktury symbolicznej spo-
łeczeństwa i zapoczątkowanie procesów indywidualizacji. Procesy te wiązały 
się nie tyle z „pojawieniem się osób, pozbawionych lojalności grupowej”, ile 
z pojawieniem się jednostek budujących swoje relacje z otoczeniem w sposób 
świadomy, na fundamencie wybranych przez siebie wartości. W tym przypadku 
mamy do czynienia ze zmianą kulturowego wzoru relacji jednostka – jednost-
ka, jednostka – społeczeństwo, co z kolei pociągało za sobą przemiany w sfe-
rze komunikowania się, a w dalszej perspektywie prowadziło do zmiany kodu 
kulturowego. Proces indywidualizacji rozpoczął się już w okresie dekabryzmu, 
gdy więź patriarchalna została zastąpiona więzami koleżeństwa oraz ideałami 
braterstwa. Koleżeństwo i braterstwo były zakorzenione w poczuciu wspólnoty 
losu, jaki dekabrystom przyszło dzielić w czasie kampanii 1812 roku. Zostało 
ono wzmocnione przez przynależność do lóż masońskich i wynikającą z tego 
faktu wspólnotę idei. Pokolenie lat czterdziestych XIX wieku nie posiadało do-
świadczeń, które dawałyby jego reprezentantom podstawę do określenia się 
poprzez identyfi kację z pozytywnymi, jasno wyartykułowanymi wartościami. 
Zbędni ludzie identyfi kowali się na zasadzie opozycyjności wobec zastanego 
porządku patriarchalnego oraz politycznego poprzez jego negację. Brak jas-
no określonej pozytywnej wartości skutkował alienacją z rodzimej kultury przy 
jednoczesnym braku zakorzenienia w kulturze obcej. W poszukiwaniu przy-
czyn zaistnienia zbędnego człowieka badacze wskazują na epokę Piotra I wraz 
z towarzyszącymi jej zjawiskami. Wydaje się jednak uzasadnionym wskazanie na 
czasy nieco bliższe: przełom epoki Aleksandra I i Mikołaja I. Geneza narodzin 
„rosyjskiego tułacza” tkwi w odległej epoce Piotrowych reform, lecz impuls 
prowadzący do manifestacji zjawiska pojawił się latem 1826 roku. Gwałtowne 
zahamowanie tego nurtu myśli, który narodził się wśród dekabrystów, musia-
ło doprowadzić do przekierowania energii ze spraw społecznych na problemy 
jednostki, z makrokosmosu świata zewnętrznego do mikrokosmosu rzeczywi-
stości wewnętrznej człowieka, do zastąpienia epoki czynu – epoką myśli.

Zbędni ludzie wprost artykułowali porzucenie znanego świata patriarchalne-
go porządku społecznego i politycznego. Piotr Czaadajew pisał: 

Jesteśmy tułaczami (странники). Nikt z nas nie ma określonej sfery istnienia, nie mamy usta-
lonych obyczajów, ani zasad; nie mamy nawet domowego ogniska. Nie mamy niczego, co 
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pobudzałoby nasze uczucia, emocje; nie mamy niczego stałego, niezmiennego. (...) W domu 
jesteśmy niczym na postoju; w rodzinach – niczym obcy (...)644. 

Wtórował mu Mikołaj Ogariow, próbując uzasadnić odrzucenie więzi ro-
dzinnych faktem, że są one obce: „Człowiek obcy we własnej rodzinie powi-
nien z nią zerwać, powinien powiedzieć jej, że jest obcy”645. Wissarion Bieliński 
w poszukiwaniach przyczyn zbędności własnej i ludzi jemu podobnych wy-
kraczał poza sferę rodziny, wskazując na brak przestrzeni politycznej, w której 
wolna jednostka mogłaby się realizować: „Jesteśmy ludźmi bez ojczyzny, gorzej 
nawet niż bez ojczyzny. Jesteśmy ludźmi, których ojczyzna jest widmem; czyż 
można się dziwić, że sami jesteśmy widmami, nasza przyjaźń, nasza miłość, 
nasze dążenia, nasza działalność to widma?”646. Odrzucenie znanych warto-
ści skutkowało poszukiwaniem nowych, które majaczyły na horyzoncie i były 
związane z kulturą europejską. W tym właśnie momencie rozważań uświada-
miamy sobie całą tragedię zbędnego człowieka, nie tylko pragnącego odnaleźć ide-
ały, które nadadzą sens jego życiu, lecz także dążącego do ich realizacji w Rosji. 
Połączenie pragnienia osobistego rozwoju z dążeniami do działań na rzecz do-
bra społecznego zrodziły tragedię rosyjskiego tułacza.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, Mikołaj I rozpoczął swoje panowanie od 
śledztwa i kaźni dekabrystów. 13 lipca 1826 roku, w ten sam dzień, gdy pięciu 
członków tajnych stowarzyszeń zawisło na szubienicach, car modlił się w cer-
kwi, dziękując Bogu, że pozwolił mu rozprawić się z „buntownikami”. Alek-
sander Hercen miał wówczas 14 lat. Na Worobjowych Górach, pod Moskwą, 
razem ze swoim przyjacielem Mikołajem Ogariowem przysięgał walczyć z de-
spotyzmem w imię ideałów dekabrystów. Przysięga miała w sobie dużo dzie-
cięcej egzaltacji, jednak złożona została z pełną odpowiedzialnością. Chociaż 
Hercen nie potrafi ł ocenić adekwatnie znaczenia dekabryzmu, ani wówczas, ani 
wiele lat później, gdy już przebywał na emigracji i zyskał możliwość wydawania 
czasopism, to głęboko odczuł i trafnie uchwycił ów moment, gdy dla Rosji za-
mknęła się droga do przemian, a pozostały idee powodujące głęboką niezgodę 
na patriarchalny porządek społeczny i polityczny: 

Zaczęli się ukazywać jacyś ludzie zagubieni, nieszczęśliwi, niepotrzebni, nie wiedzący dokąd 
iść, to jest nie znający ani celu, ani drogi, lecz czujący, że tak żyć niepodobna; ludzie skądś 
oderwani i opuszczeni w niebezpiecznym miejscu, jak dzieci w lesie. Starsi z nich to byli de-
kabryści, którzy ocaleli, my zamykaliśmy ich procesję, jak chłopcy uliczni zamykają pochód 
odchodzącego pułku, a sami rośliśmy na ludzi zbędnych647. 

644  П. Чаадаев, Философические письма, В.Н. Ивановский (red.), Казань 1906, s. 5.
645  Cyt. za: A. Walicki, Słowianofi le a „zbędni ludzie” na tle prądów ideowych lat trzydziestych–sześćdziesiątych 

XIX wieku, „Slavia Orientalis” 1961, nr 4, s. 530.
646  W. Bieliński, Pisma fi lozofi czne, s. 320.
647  Cyt. za: J. Kucharzewski, Od białego do czerwonego caratu, Gdańsk 1994, s. 93.
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Wtórował mu Aleksander Puszkin, wkładając w usta swojego literackiego 
bohatera, wzorowanego na Piotrze Czaadajewie, znamienne słowa: „Lecz smut-
no wspomnieć, że daremnie młodość ci w duszy zaszumiała/ Że ty zdradziłeś 
ją nikczemnie i że cię młodość oszukała”648. Słowa Hercena wskazują na fakt, 
iż zaszczepione przez dekabrystów idee prawa, wolności, godności człowieka, ojczyzny 
jako wspólnego dobra oraz społeczeństwa obywatelskiego w czasach Mikołaja I były 
sytuowane poza sferą ofi cjalnej ideologii i poza sferą tradycyjnej, patriarchalno-
-biurokratycznej kultury – zbędne. A zatem i ich nosiciele musieli cierpieć los 
ludzi niepotrzebnych w państwie i w społeczeństwie. Pozbawieni możliwości 
działania kontynuatorzy dekabrystów przystąpili do refl eksji nad semantyką 
tych pojęć. Nie nastąpiło to jednak od razu. Minęło dziesięć lat od upadku 
dekabryzmu, zanim rosyjska inteligencja przebudziła się i podjęła dyskusję nad 
pytaniami najbardziej istotnymi dla rosyjskiej kultury. Dyskusję zapoczątkowa-
ła publikacja, w 1836 roku, pierwszego z cyklu ośmiu listów fi lozofi cznych 
Piotra Czaadajewa, stanowiącego pierwszą próbę historiozofi cznej refl eksji nad 
rosyjską kulturą: jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością649. Diagnoza 
stanu Rosji, postawiona przez Czaadajewa, była niezwykle pesymistyczna. My-
śliciel stwierdził, że religia jest podstawowym pierwiastkiem kulturotwórczym, 
zaś fakt przyjęcia prawosławia z Bizancjum zdeterminował losy Rosji jako kra-
ju wyobcowanego z rozwoju historycznego narodów Europy, „zapomniane-
go przez Opatrzność”. Brak pamięci historycznej, niezdolność do twórczego 
przekształcania europejskich pierwiastków kulturowych wynikały z nieobecno-
ści w Rosji czterech podstawowych idei, które, według Czaadajewa, ukształto-
wały Europę Zachodnią: prawa, sprawiedliwości, obowiązku i porządku650. List 
Czaadajewa łączył pokolenie dekabrystów z pokoleniem okcydentalistów lat 
czterdziestych. W epoce Mikołaja I zabrzmiał „jak wystrzał, który rozległ się 
wśród ciemnej nocy; czy coś tonęło i obwieszczało swoją zagładę, czy był to 
sygnał, wołanie o pomoc, zapowiedź świtu lub tego, że on nie nastanie mniej-
sza o to, lecz trzeba było się obudzić”651. Późniejszy marksista Jerzy Plechanow 
trafnie skomentował: „Hercen, nie badając kto i do kogo strzela, błyskawicz-
nie zorientował się, że to sprzymierzeniec, i że wystrzał został wymierzony we 
wspólnego wroga”652. Hercen podkreślił znacznie słowa w epoce, w której czyn 
był niemożliwy: 

Co znaczą, mogłoby się wydawać, dwie-trzy strony tekstu, zamieszczone w comiesięcznym 
wydaniu (gazety – M.A.). A przecież taka była siła wypowiedzianych słów, taka moc słowa 

648  A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem, przeł. A. Ważyk, Wrocław 1993, s. 208.
649  Por. P. Czaadajew, Listy, s. 20–21.
650  Por. P. Czaadajew, List pierwszy [w:] P. Czaadajew, Listy, przeł. M. Leśniewska, L. Suchanek, s. 77.
651  A. Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania, Warszawa 1952, t. 2, s. 263.
652  J. Plechanow, Czaadajew [w:] J. Plechanow, Historia rosyjskiej myśli społecznej, Warszawa 1966, t. 3, 

s. 142.
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w kraju, który milczał, że i nie przywykł do wolnego słowa (независимого говору), że list 
Czaadajewa wstrząsnął całą myślącą Rosją. (...) Puste miejsce, pozostawione przez silnych 
ludzi, zesłanych na Syberię nie zapełniało się. Myśl dusiła się, pracowała, lecz do niczego nie 
dochodziła, mówić było niebezpiecznie, a i nie było czego powiedzieć; nagle cicho podniosła 
się jakaś smutna postać i zażądała głosu, by wypowiedzieć swoje lasciate ogni speranza653 

– słowa z Boskiej Komedii Dantego Alighieri, widniejące u wrót piekła: „Po-
rzućcie wszelką nadzieję”. Po pojawieniu się listu na łamach moskiewskiego 
„Teleskopu” wszystkie formacje pokolenia elity intelektualnej lat czterdziestych 
przystąpiły do dyskusji. Można przypuszczać, że zadziałał tu mechanizm psy-
chologiczny; brak możliwości działania pozwalał jednostce egzystować, z bra-
kiem nadziei pogodzić się nie mogła. Polemika wokół listu oraz los jego autora 
były już przedmiotem wnikliwych studiów, dlatego pomijamy ich omówienie654. 
To, co jednych budziło z marazmu, dla innych było sygnałem, że należy podjąć 
niezwłoczne kroki zmierzające do wyciszenia sprawy: car po przeczytaniu listu 
stwierdził, że tak nieadekwatne słowa opisu imperium mogły zrodzić się jedy-
nie w głowie szaleńca. Uwaga Mikołaja I została potraktowana jako rozkaz do 
wykonania: Czaadajewa uznano za niepoczytalnego i zesłano na prowincję oraz 
oddano pod nadzór policyjny. W smutnej intelektualnej historii Rosji jest on 
pierwszym przykładem „ukaranego umysłu”655, realnym odbiciem Czackiego 
z komedii Grybojedowa. W liście do Jakuszkina pisał: „Jestem obłąkany już 
prawie rok i będę dalej, aż do nowego rozporządzenia”656. Przypadek Czaadaje-
wa stanowi przykład usuwania przez carat z semiosfery ofi cjalnej państwowości 
znaków, które były zagrożeniem dla jej spójności.

Typ zbędnego człowieka jako zjawiska rzeczywistego wiązał się z przyjęciem 
elementów kultury europejskiej przez rosyjską elitę intelektualną, nieudaną pró-
bą wprowadzenia ich do przestrzeni społeczno-politycznej oraz zamknięciem 
możliwości ich praktycznej realizacji. W perspektywie namysłu nad procesem in-
dywidualizacji, w powiązaniu ze słowami wolność, prawo, postęp, osobowość istnienie 
typu zbędnego człowieka należy ograniczyć do lat czterdziestych–sześćdziesiątych 
wieku XIX657. Epoka Aleksandra II otworzyła kolejną fazę liberalizacji stosun-
ków politycznych, a więc stworzyła możliwości realizacji, niektórych przynaj-
mniej, idei w praktyce. Zbędny człowiek narodził się na pograniczu epoki czynu 
(Aleksandra I) i epoki myśli (Mikołaja I) i był nierozerwalnie związany z owym 
okresem gorączkowej, lecz niemającej odzwierciedlenia w praktycznym działa-
niu, pracy myśli. Jego kres znamionowało kolejne przejście; od epoki myśli (Mi-
kołaja I) do epoki czynu (Aleksandra II). Przymusowa marginalizacja rosyjskiej 

653  А. Герцен о Чаадаеве (Из былого и дум, часть 4, глава 30) [w:] П. Чаадаев, Философические 
письма, В.Н. Ивановский (red.), Казань 1906, s. 8.

654  Por. L. Suchanek, Piotr Czaadajew czyli umysł ukarany [w:] P. Czaadajew, Listy, s. 5–31.
655  L. Suchanek, Piotr Czaadajew czyli umysł ukarany.
656  Tamże, s. 16.
657  „Zbędny człowiek” jako typ literacki występuje we wszystkich epokach.
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inteligencji w epoce Mikołaja I miała zarówno negatywne, jak i pozytywne skut-
ki: uniemożliwiała weryfi kację planów postępu poprzez praktyczne działania, 
zarazem jednak wymuszała refl eksję nad zdarzeniami zaistniałymi w pierwszym 
ćwierćwieczu XIX wieku. Zbędny człowiek nie był w rosyjskiej kulturze zjawi-
skiem przypadkowym. Zaistniał jako widoczny skutek zahamowanego procesu 
kształtowania się nowego genotypu kulturowego – jednostki autentycznej, któ-
rej hierarchia wartości nie wywodziła się z prawosławia. Po wstąpieniu na tron 
Aleksandra II pojawiła się możliwość podjęcia otwartej dyskusji nad zjawiskami 
społeczno-politycznymi. Spór o zbędnego człowieka jako typ należący do bezpo-
wrotnie minionej epoki oraz wypromowanie wizji nowych ludzi658 znamionował 
nie tylko zmianę epok historycznych, lecz także zmianę charakteru kultury. Po-
lemikę rozpoczął Mikołaj Czernyszewski, pisząc w 1858 roku krytyczny artykuł 
zatytułowany Rosjanin na rendez-vous (Русский человек на rendez-vous). Był to 
komentarz do opowiadania Iwana Turgieniewa, Asia (Ася) opublikowanego na 
łamach moskiewskiego „Sowremiennika”659. Literacki wątek niezdecydowane-
go bohatera, który nie potrafi  wykazać się odwagą i przyjąć odpowiedzialności 
za własne czyny, przez co łamie serce ukochanej kobiety, posłużył Czernyszew-
skiemu za przykład postępowania tych, od których zależy rozwój rosyjskiego 
społeczeństwa. Zdaniem krytyka, rosyjski szlachcic i liberał nigdy nie jest goto-
wy na spotkanie z rzeczywistością, żyje w świecie marzeń i planów; sprawiając 
wrażenie człowieka uczciwego, postępuje niegodziwie. Krytyk pisze: 

Opowiadanie, które swą pierwszą częścią budzi tak promienne nadzieje, jest najsmutniejszą 
z możliwych negacją podobnej iluzji. Oto człowiek o niezachwianej uczciwości, o sercu zdol-
nym zmieścić wszystkie wzniosłe uczucia, o intelekcie, który wchłonął w siebie wszystko, co 
daje naszemu stuleciu prawo do miana wieku szlachetnych dążeń. I cóż on robi? Dopuszcza 
się czynu, którego powstydziłby się ostatni łapownik660. 

Autor artykułu kontynuuje myśl, streszczając opowiadanie Turgieniewa; 
przedstawia wątek miłosny i komentuje postawę bohatera: 

Czy to jej wina, że uważała go za porządnego człowieka? Czyżby skompromitowała go, przy-
szedłszy na umówione rendez-vous? Zdumiewające! Każdy rys jej pobladłej twarzy mówi, że 
oczekuje ona od niego zdecydowania o jej losie, że bezpowrotnie oddała mu duszę i czeka 
teraz, by wyrzekł, iż przyjmuje ją – a on czyni jej wyrzuty, że został przez nią skompromito-
wany! Cóż za niedorzeczne okrucieństwo, cóż za niecne grubiaństwo! I tego człowieka, który 
był zdolny tak podle postąpić, przedstawiano nam do owego momentu jako szlachetnego! On 

658  Po raz pierwszy typ nowego człowieka został przedstawiony na łamach powieści Mikołaja Czer-
nyszewskiego Co robić. Z opowiadań o nowych ludziach (Что делать. Из рассказов о новых людях, 1862).

659  Szerzej zob. J. i A. Waliccy, U źródeł problematyki „zbędnego człowieka” w twórczości Turgieniewa, „Sla-
via Orientalis” 1957, nr 1. 

660  M. Czernyszewski, Rosjanin na rendez-vous. Rozmyślania nad lekturą opowiadania pana Turgieniewa 
„Asia” [w:] M. Czernyszewski, Pisma estetyczne i krytycznoliterackie, przeł. J. Walicka, T. Zabłudowski, 
oprac. A. Walicki, Wrocław 1964, s. 313.
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oszukał nas, oszukał autora. Tak, pisarz popełnił nazbyt wielki błąd, wyobraziwszy sobie, że 
opowiada nam o człowieku porządnym. Ten człowiek jest gorszy od skończonego łajdaka661. 

Myśl Czernyszewskiego, że „postać bohatera jest prawdziwa w odniesieniu 
do naszego społeczeństwa”662, rozwinął Mikołaj Dobrolubow w artykule Dro-
biazgi literackie ubiegłego roku (1859). Obszerna publikacja podejmowała temat 
bierności starego pokolenia wobec obserwowanych patologii społecznych, ten-
dencji do prowadzenia dyskusji nad drobiazgami zamiast podjęcia konkretnych 
działań, by wprowadzić zmiany: „Ich żądania są nadzwyczaj skromne, delikat-
ne; co więcej, okazuje się nawet, że powodem ich krzyku nie było prawdziwe, 
istotne niedomaganie, lecz pewien poszczególny fakt, drobiazg”663. W tym sa-
mym roku Dobrolubow opublikował kolejny artykuł wymierzony w odchodzą-
ce pokolenie pt. Co to jest obłomowszczyzna? (Что такое обломовщина, 1859). 
Krytyk zestawił tytułowego bohatera powieści Iwana Gonczarowa z szeregiem 
literackich postaci zbędnych ludzi, stwierdzając, że Obłomow jest naturalną kon-
sekwencją rozwoju osobowości człowieka zbędnego664. Ukazanie w negatywnym 
świetle szlachty, zwłaszcza tej jej formacji, która przyjęła za podstawę swojego 
światopoglądu pojęcia wywodzące się z kultury europejskiej, było ze strony Do-
brolubowa przestrogą przed postawą bierności i obojętności wobec bieżących 
problemów społeczno-politycznych oraz wezwaniem do walki z ową posta-
wą. Negatywny osąd pokolenia lat czterdziestych posłużył Czernyszewskiemu 
i Dobrolubowowi jako środek do ukazania nowej postaci, symbolu nadchodzą-
cej epoki – człowieka czynu, tzw. nowego człowieka. Przeciwstawiając członków 
nowego pokolenia starej formacji, Czernyszewski pisał: 

Wciąż jeszcze nie możemy wyzbyć się przesądów zaszczepionych w naszych głowach przez 
kłamliwe książki i nauki, które zaprzepaściły naszą młodość; wciąż jeszcze wydaje nam się 
(...) jakoby wyświadczył on jakieś usługi naszemu społeczeństwu, jakoby reprezentował u nas 
dzieło oświaty, jakoby był tym najlepszym wśród nas, jakoby bez niego było nam gorzej. 
Coraz mocniej i mocniej ugruntowuje się w nas myśl, że podobne zdanie o nim jest jałową 
mrzonką, i czujemy, że niedługo już wyzwolimy się spod jej wpływu; czujemy, że są ludzie 
lepsi od niego, i to właśnie ci, których on krzywdzi; że bez niego lepiej byłoby nam żyć665. 

661  Tamże.
662  Tamże, s. 314.
663  M. Dobrolubow, Drobiazgi literackie..., s. 188.
664  Do typu człowieka zbędnego zaliczył Obłomowa Lucjan Suchanek, jednak w ujęciu uczonego 

obłomowszczyzna jest w tym przypadku cechą pozytywną: „Obłomow – odłamek, jedna z możli-
wych interpretacji nazwiska Obłomowa, to symbol niepełnowartościowego życia, okruchów tego, co 
mogło przynieść spełnienie. (...) Swym niezależnym istnieniem Obłomow mówi »nie« pośpiesznemu, 
zabieganemu, fałszywie aktywnemu światu. Wybierając egzystencję spokojną, apatyczną, odcina się od 
rzeczywistości, której zrozumieć i zaakceptować nie może”. L. Suchanek, Wstęp [w:] I. Gonczarow, 
Obłomow, Wrocław 1990, s. LXI.

665  M. Czernyszewski, Rosjanin na rendez-vous..., s. 338.
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Wtórował mu Dobrolubow, określając przedstawicieli nowego pokolenia 
mianem ludzi „o mocnych nerwach i zdrowej wyobraźni, (którzy) są dużo moc-
niejsi i dużo bardziej życiowi”666.

W obronie zbędnych ludzi wypowiedział się Aleksander Hercen w dwóch 
artykułach drukowanych na łamach londyńskiego „Kołokoła”: Very dange-
rous (1859) oraz Zbędni ludzie i żółciowcy (Лишние люди и желчевики, 1860). 
W opublikowanych tekstach autor zaprezentował spójny sąd oparty na dwóch 
tezach: po pierwsze – zbędni ludzie nie byli pasożytami, lecz ofi arami rzeczywi-
stości w jakiej przyszło im żyć; po drugie – o osobowości tego typu można mó-
wić wyłącznie w czasie przeszłym i łączenie jej z epoką umożliwiającą działania 
jest niesprawiedliwe i krzywdzące: 

Onieginowie i Pieczorinowie byli zupełnie prawdziwi, wyrażali rzeczywisty smutek i rozdarcie 
ówczesnego życia w Rosji. O smutnym losie zbędnego, zagubionego człowieka, i to dlatego 
smutnego i zagubionego, że dojrzał do człowieczeństwa, nie tylko pisano poematy i powieści, 
można było zaobserwować go na ulicach i salonach, na wsi i w mieście667. 

Słowa Hercena uprawniają nasz wniosek, że zbędny człowiek był symbolem 
tych wszystkich wartości, które nie zostały przyjęte przez rosyjską kulturę, ja-
wiły się jako niepotrzebne. Uczyniona konstatacja rodzi pytanie: co stało się 
w latach sześćdziesiątych z owym, niewykorzystanym w latach czterdziestych, 
potencjałem kulturowym? Hercen podzielał pogląd Czernyszewskiego i Do-
brolubowa, że w Rosji dokonuje się przełom i zbędny człowiek nie jest już po-
trzebny; był on nieodzowny w poprzedniej epoce, teraz powinien zniknąć ze 
sceny dziejów668. Przywołane poglądy myślicieli, którzy wzięli udział w ocenie 
roli zbędnego człowieka, zmierzają ku potępieniu bądź rehabilitacji pokolenia lat 
czterdziestych, przyjmując za punkt odniesienia stosunek ocenianego typu an-
tropologicznego do rzeczywistości. Jeśli jednak założymy, że zbędny człowiek to 
nie tylko reprezentant pewnej postawy wobec rzeczywistości, lecz także nosiciel 
określonego obrazu świata zbudowanego na fundamencie słów: osobowość, postęp, 
humanizm, wolność, prawo, naród, ojczyzna, to jednocześnie musimy zastanowić się 
nad stopniem transformacji językowego obrazu świata na poziomie szerszym niż 
wąskiej grupy rosyjskich Europejczyków. Wiemy, że pokoleniu lat czterdziestych 
sytuacja polityczna nie pozwoliła na modelowanie rzeczywistości w szerokim 
zakresie. Czy, w takim razie, zdołało ono precyzyjnie przekazać młodszemu 
pokoleniu, za pomocą kluczowych słów i ich semantyki, wypracowane para-
dygmaty? Tragiczny w skutkach rozdźwięk między zdolnością do pogłębionej 
refl eksji, która cechowała pokolenie „ojców”, a działaniem niepoprzedzonym 
namysłem, charakterystycznym dla pokolenia „dzieci”, antycypował Iwan Tur-

666  M. Dobrolubow, Drobiazgi literackie..., s. 222.
667  A. Hercen, Very dangerous! [w:] A. Hercen, Eseje fi lozofi czne. Rosja i stary świat, s. 396.
668  Por. A. Hercen, Zbędni ludzie i żółciowcy [w:] A. Hercen, Eseje fi lozofi czne, s. 459.
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gieniew w artykule Hamlet i Don Kichot (Гамлет и Дон Кихот, 1861): „Oto, 
gdzie ujawnia się, tak często zauważalna, tragiczna strona ludzkiego życia: dla 
czynu konieczna jest wola, dla czynu konieczna jest myśl; ale myśl i wola uległy 
rozdzieleniu i z każdym dniem oddalają się od siebie”669. W osobach dwóch 
bohaterów literackich dzieł cenionych w dorobku kultury zachodnioeuropej-
skiej Turgieniew dostrzegł wyraźne cechy typu zbędnego człowieka oraz jego an-
tytezy – nowego człowieka. Hamletyzujący szlacheccy liberałowie są skłonni do 
nieustannego analizowania własnej egzystencji, a przez to stają się niezdolni 
do podjęcia działań; z kolei młode pokolenie radykalnie nastawionych dzia-
łaczy jest gotowe poświęcić się idei, w prawdziwość której fanatycznie wierzy, 
i działać bez namysłu670. Lata sześćdziesiąte XIX wieku przyniosły kres kultury 
szlacheckiej. Możemy zakładać, że ocena zbędnego człowieka była sądem nad war-
stwą społeczną zeuropeizowanej szlachty, która zdołała przyswoić sobie osiąg-
nięcia kultury Zachodu, lecz poniosła klęskę, próbując przekazać je następnym 
pokoleniom. Zanim przejdziemy do omawiania kolejnego etapu transformacji 
rosyjskiej kultury, nacechowanego dążeniami rewolucyjnymi i nastrojami ni-
hilistycznymi z towarzyszącymi im antytezami: reakcyjnością i powrotem do 
prawosławnych podstaw kultury, poświęcimy nieco uwagi zagadnieniu wspól-
notowości wraz z towarzyszącą mu symboliką. Indywidualizm, manifestowany 
przez zjawisko zbędnego człowieka, i okcydentalizm miały swoją antynomiczną 
parę właśnie w postaci wspólnotowości i słowianofi lstwa. Para przeciwieństw: 
indywidualizm – wspólnotowość, okcydentalizm – słowianofi lstwo może zo-
stać odczytana również jako antyteza: Rosja – Zachód.

Pojęcie Zachodu wymaga szerszego omówienia, gdyż słowo i jego seman-
tyka nie tylko stanowiły kluczowe pojęcie w językowym obrazie świata formacji 
rosyjskich okcydentalistów, lecz także były narzędziem formułowania ważnych 
stwierdzeń na temat tożsamości rosyjskiej kultury. Zachód jako pojęcie w świa-
domości pokolenia lat czterdziestych XIX671 wieku zdecydowanie różnił się od 
Zachodu jako konkretnej przestrzeni geografi cznej i społeczno-politycznej. 
Zanim podejmiemy refl eksję nad sposobami konceptualizacji pojęcia Zachodu 
w myśli rosyjskich Europejczyków, przypomnijmy, że w perspektywie kultury jako 
systemu zajmowało ono ważne, lecz nie centralne miejsce, funkcjonalnie nato-
miast odgrywało rolę narzędzia wspomagającego samoidentyfi kację. Zmiana 
w postrzeganiu Zachodu skutkowała modyfi kacją w ocenie znaczenia i funkcji 
takiego elementu rosyjskiej kultury jak lud.

669  I. Turgieniew, Hamlet i don Kichot, przeł. M. Bohun, „Przegląd Polityczny” 2003, nr 60, s. 7.
670  Por. A. Walicki, Mikołaj Dobrolubow i spór o „zbędnych ludzi” [w:] A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej, 

s. 298–299.
671  Szerzej na temat kategorii pokolenia oraz kryteriów wyróżniających zob. L. Liburska, Kultura 

i inteligencja rosyjska. O pisarstwie Lidii Czukowskiej, Kraków 2003, s. 27–32; K. Wyka, Pokolenia literackie, 
Kraków 1987, s. 61. „Przeżyciem pokoleniowym” była dla „zbędnych ludzi” klęska powstania dekabry-
stów i idąca w ślad za nim reakcyjność ze strony ofi cjalnego aparatu władzy.
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Warto przypomnieć, że określenia: „nasi Europejczycy”, zapadniki, były uży-
wane w znaczeniu pejoratywnym przez słowianofi lów jako określenie grupy 
ludzi zafascynowanych zachodnioeuropejskimi wzorcami kultury kosztem ro-
dzimych wartości672. Dla okcydentalistów relacja między swoim a obcym673 wyglą-
dała zupełnie inaczej niż w przypadku słowianofi lów, ideowych przeciwników 
zapadniczestwa i jego przeciwstawnego elementu binarnej pary w perspektywie 
kulturowej. Przede wszystkim fascynacja tym, co postrzegali jako wartości za-
chodnie, bynajmniej nie oznaczała pragnienia opuszczenia Rosji. Zachód był 
i jednocześnie nie był obcą przestrzenią kulturową, podobnie jak Rosja lat czter-
dziestych XIX wieku była i zarazem nie była swoja. Z tęsknot za idealną rze-
czywistością zrodził się model kultury zachodniej, który istniał na pograniczu 
Rosji i Zachodu, nie przynależąc w pełni do żadnej z przestrzeni semiotycznych; 
podobnie jak okcydentaliści, rosyjscy Europejczycy nie potrafi li odnaleźć swoje-
go miejsca ani w Rosji, ani w Europie Zachodniej. Próba spoglądania na Ro-
sję z perspektywy Europy Zachodniej była, w gruncie rzeczy, oceną rodzimej 
kultury z pozycji skonstruowanego wyobrażenia o Zachodzie. Sytuacja taka 
utrudniała weryfi kację poszczególnych elementów pojęcia Zachodu w aspekcie 
funkcjonalnym, a jednocześnie stwarzała możliwość trwania przy przekonaniu, 
że można przerzucić most nad przepaścią między wartościami Zachodu i Rosji, 
że mogą one współistnieć w jednej przestrzeni kulturowej674.

W pismach Wissariona Bielińskiego odnajdujemy myśl, że obce elementy 
należy przyjmować z pełną świadomością własnej tradycji i dziedzictwa kul-
turowego: „Zapożyczywszy formy europejskie, Rosjanin stał się tylko parodią 
Europejczyka. Kulturę, podobnie, jak święte słowa zbawienia należy przyjmo-
wać stopniowo, rozsądnie, z głębokim przekonaniem, nie obrażając świętych 
obyczajów przodków: takie są wyroki opatrzności”675. W przejmowaniu obcych 
wzorów krytyk widział jedynie formę dla wyrażenia rodzimych treści i wielokrot-
nie wyrażał przekonanie, że jest to sytuacja przejściowa: gdy zostaną wypraco-
wane rodzime wzorce, obce formy staną się zbędne. Bieliński zmarł w 1848 
roku; nie przeżył owego bolesnego rozczarowania Zachodem, które stało się 
udziałem Hercena. Autor listów Z tamtego brzegu sądził, że europejska tradycja 
humanizmu i rewolucji w imię wyzwolenia jednostki wypracowała przewodnie 
idee, które znalazły przełożenie na rzeczywistość. Jak bardzo się mylił, zrozu-
miał w 1847 roku, po opuszczeniu Rosji i postawieniu stopy na wytęsknionym 

672  A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofi lstwa, Warszawa 
2002, s. 280–289. Por. także В. Щукин, Русское западничество..., s. 113.

673  Szerzej o rozwoju koncepcji własnego/naszego (наши) zob. В. Шукин, Наши [w:] Идеи 
в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, A. de Lazari (red.), Łódź 2001, t. 4, 
s. 386–389.

674  Zagadnienie utożsamienia tekstu z realną przestrzenią omawia Łotman [w:] О метаязыке типо-
логических описаний культуры [w:] Ю. Лотман, Семиосфера. Культура и взрыв..., s. 464.

675  W. Bieliński, Dumania literackie [w:] W. Bieliński, Pisma fi lozofi czne, s. 34.
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„tamtym brzegu”, w Europie Zachodniej. Według Mariana Zdziechowskiego 
Listy z tamtego brzegu Hercena to „potężny, piorunujący wyraz jego rozczaro-
wania do Zachodu”676; a także „przejmująco ukazany dramat duchowy czło-
wieka, który w obliczu klęski rewolucji traci wiarę w swe dotychczasowe ideały 
i przestaje wierzyć w potęgę europejskiego ruchu rewolucyjnego”677. W stycz-
niu 1847 roku Hercen opuścił Rosję fi zycznie, lecz, jak sam stwierdził, wkrótce 
powrócił do niej duchowo, w poszukiwaniu ideału moralnego: „Zaczynając od 
krzyku radości przy przekroczeniu granicy, skończyłem moim duchowym po-
wrotem do ojczyzny. Wiara w Rosję uratowała mnie u progu śmierci moralnej... 
Za tą wiarę w nią, za to, że mnie uleczyła (за это исцеление ею), dziękuję 
mojej ojczyźnie”678. Na fundamencie rozczarowania Zachodem wyrastała myśl 
o szczególnej misji Rosjan i Rosji wobec Europy. Podkreślmy fakt, że głębia 
rozczarowania Hercena Zachodem była spowodowana zderzeniem żywionej 
przez niego iluzji, wyobrażenia z realną rzeczywistością. Nie znaczy to jednak, 
że myśliciel przekształcił się w konsekwentnego pragmatyka. Siła, z jaką karmił 
wcześniej wyobrażenie na temat Zachodu, została wykorzystana, by zbudować 
mit o szczególnym posłannictwie inteligencji i rosyjskiego ludu. Zmiana sytua-
cji politycznej i większy dystans fi zyczny do Rosji spowodowały, paradoksalnie, 
zmniejszenie dystansu emocjonalnego. Hercen rozstrzygnął dylemat Rosja – 
Zachód na korzyść Rosji, uznając, że ma ona do spełnienia misję cywilizacyjną 
wobec Zachodu.

Zwolennicy rozwoju Rosji na fundamencie racjonalizmu i sekularyzacji two-
rzyli swoje koncepcje w oderwaniu od realiów rzeczywistości Mikołajowskiej 
Rosji. Ważniejszy jednak jest fakt, że rodziły się one również w oderwaniu od 
realiów Europy Zachodniej. Zapisane w tekstach okcydentalistów konceptuali-
zacje Zachodu nie wytrzymywały porównania z rzeczywistością Niemiec, Anglii 
czy Francji. Konstruowany w ramach rodzimej semiosfery obraz obcej kultury 
wykazywał daleko idącą tendencję do dopasowywania się do rosyjskiej matrycy 
kulturowej. Dopóki pozostawali oni Europejczykami jedynie w sferze myśli, 
rozdźwięk nie ujawnił się z taką ostrością, jak miało to miejsce w przypadku, 
gdy Rosjanin pragnął żyć i działać jak Europejczyk w sferze społeczno-po-
litycznej. Dokonywany przekład kultury odsłaniał predyspozycje „tłumaczy” 
oraz specyfi kę kultury przyjmującej.

676  M. Zdziechowski, U opoki mesjanizmu. Nowe szkice z psychologii narodów słowiańskich, Lwów 1912, 
s. 196–170.

677  L. Suchanek, Hercen i homo occidentalis, s. 47.
678  А. Герцен, Предисловие к «Письмам из Франции и Италии», 1-ого февраля 1858 г. [w:] Полное 

собрание сочинений и писем в 22 томах, М. Лемке (red.), Петроград 1917–1925, t. 5, s. 110.
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2.2.2. Słowianofi lstwo. Symbole tożsamości grupowej
Występujące w latach czterdziestych tendencje do indywidualizacji wywołały re-
akcję w postaci wyartykułowania idei wspólnotowych ze wskazaniem na słowa 
kluczowe dla identyfi kacji grupowej na poziomie obszcziny. Okcydentalistyczne-
mu myśleniu w kategoriach „ja” słowianofi le przeciwstawili myślenie w katego-
riach „my”. Centralnym elementem językowego obrazu świata, tworzonego przez 
słowianofi lów, było prawosławie. Stanowiło ono znaczeniowe centrum, wokół 
którego skupiały się takie słowa-klucze, jak integralność (цельность) wraz z to-
warzyszącym mu pojęciem osobowości integralnej (цельная личность), wspólnota 
(община), mir (мир), sobór (собор). W świetle generowanych przez nie sensów 
ulegała zmianie semantyka słów wolność i prawo. Odmiennego znaczenia nabiera-
ło też pojęcie oświecenia i postępu. Słowianofi lski obraz świata był teocentryczny, 
co warunkowało jego fundamentalną rozbieżność z antropologiczną, społecz-
ną i polityczną koncepcją okcydentalistów. Podkreślił ten fakt Mikołaj Bier-
diajew, pisząc: „Od lat dziecięcych żyło w słowianofi lach marzenie o ruskim, 
chrześcijańskim, prawosławnym bycie, o chrześcijańsko-chłopskiej wspólnocie, 
o chrześcijańskiej rodzinie, o chrześcijańskim, patriarchalnym państwie, w któ-
rym wszystkie relacje są zbudowane na wzór relacji ojców i dzieci”679. Aleksy 
Chomiakow podkreślał kulturotwórczą moc prawosławia, był przekonany, że 
struktury społeczne i polityczne są jedynie formą, w której znalazła odzwier-
ciedlenie dużo głębsza siła: 

Ruski duch stworzył ruską ziemię w jej bezkresnych rozmiarach, a zatem jest ona dziełem nie 
ciała, lecz ducha. Ruski duch umocnił po wsze czasy wspólnotę ziemską (мирскую общину), 
najlepszą formę wspólnego życia w ciasnych granicach. Ruski duch pojął świętość rodziny 
i ustanowił ją jako najczystszą i niewzruszoną podstawę całej wspólnej wiedzy, on wytworzył 
w narodzie wszystkie siły moralne, wiarę w świętą prawdę, niewzruszoną cierpliwość (несо-
крушимое терпение) i pełną pokorę (полное смирение). Takie były jego działania, owoce 
bożej miłości, która oświetliła go pełnym światłem prawosławia680. 

Pojawiające się pojęcie pokory było przeciwstawiane postawie buntu wobec 
rzeczywistości681.

Historyk rosyjskiej literatury, Dymitr Mirski, zauważył, że słowianofi lstwo 
najpierw było postawą emocjonalną, zanim przybrało postać zespołu idei682. 
Specyfi ka nurtu wyrażała się w przywiązaniu do patriarchalnych form życia ro-

679  Н. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков, Москва 1912, s. 16.
680  А. Хомяков, Полное собрание сочинений в 8 томах, Москва 1904, t. 3, s. 199.
681  Problem ten z całą ostrością został wyartykułowany i poddany dogłębnej analizie w drugiej 

połowie XIX w. w twórczości Fiodora Dostojewskiego; między innymi w postaci bezimiennego „czło-
wieka z podziemia” (Notatki z podziemia, 1864) Rodiona Raskolnikowa (Zbrodnia i kara, 1866), Iwana 
Karamazowa (Bracia Karamazow, 1880).

682  Д. Мирский, Славянофилы [w:] Д. Мирский, История русской литературы с древнейших времен до 
1925 года, пер. с англ. Р. Зерновой, Overseas Publications Interchange Ltd. 1992, s. 65.
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dzinnego, poszanowaniu i podkreślaniu znaczenia tradycji w życiu człowieka, 
braku eksponowania osobistych przeżyć i niechęci do analizowania wewnętrz-
nych dylematów. Odwołanie się do prawosławia i wzorców patriarchalnych da-
wało słowianofi lom poczucie zakorzenienia, którego nie posiadali okcydenta-
liści. Jak zauważył Wasilij Zienkowski, „Istota słowianofi lstwa tkwi w poczuciu 
odnalezionego punktu oparcia – w połączeniu narodowej samoświadomości 
(национального самосознания) i prawdy prawosławia”683. W pismach sło-
wianofi lów często powraca motyw uświęcenia relacji o charakterze rodzinnym 
oraz duchowego oddziaływania prawosławia na relacje społeczne. Nic dziw-
nego, że ów wspólnotowy duch przejawił się też w sposobie, w jaki reprezen-
tanci nurtu przedstawiali swoje idee. Według Bierdiajewa „Słowianofi lstwo nie 
było i nie mogło być stworzone przez jednostkę. Było ono owocem wysiłku 
zbiorowego, wspólnoty świadomości i twórczości”684. Podobną opinię wyraziła 
Tatiana Błagowa: 

Wcześni słowianofi le – A.S. Chomiakow, I.W. Kirejewski, K.S. i I.S. Aksakowowie, J.F. Sa-
marin, I.A. Koszelow, P.W. Kirejewski – stworzyli swoją naukę wspólnie (соборно). Termin 
sobór (собор) oznacza pojęcie zebrania (собрание). Soborowość (соборность) jako wspólnota (об-
щность) ludzi, zjednoczonych wiarą w prawosławne wartości, stojących na straży duchowej 
wartości jednostki (личности) i prawdziwości poznania, wolność każdego i jedność wszyst-
kich, dla słowianofi lów w gruncie rzeczy urzeczywistniła się w ich kółku. Nie uważali, że 
rozprzestrzenianie zasad soborowości na szersze grupy ludzi jest niemożliwym czy utopijnym 
zadaniem685. 

Aleksy Chomiakow defi niował termin soborowość następująco: „Sobór wyraża 
ideę zebrania, niekoniecznie urzeczywistnionego w jakimś miejscu, potencjalnie 
istniejącego także bez połączenia zewnętrznego. Jest to jedność w wielości”686. 
W artykule Katolicyzm, protestantyzm, prawosławie ponownie wskazał na elementy 
jednoczące strukturę społeczną, były to, według myśliciela, „jedność i wolność, 
nierozerwalnie zespolone w moralnym prawie miłości wzajemnej”687. Na fun-
damencie zasady soborowości powstawała prawosławna wspólnota – obszczina. 
Za najważniejsze cechy doskonałego modelu społecznego Chomiakow uznał 
wspólne zarządzanie ziemią, wspólnotę wiary i obyczaju, brak umownej hierar-
chii, istnienie zgromadzenia starszych (miru – мир) podejmującego ważne decy-

683  В. Зеньковский, Русские мыслители и Европа: критика европейской культуры у русских мыслите-
лей, Paryż 1955, s. 67.

684  Н. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков, s. 25.
685  Т. Благова, Родоначальники славянофильства. Алексeй Хомяков и Иван Киреевский, Москва 1995, 

s. 20.
686  A.S. Chomiakow, List do redaktora „L’union chretienne” o znaczeniu słów „katolicki” i „soborowy”. 

W związku z wystąpieniem ojca Gagarina, jezuity [w:] Wokół słowianofi lstwa, J. Dobieszewski (red.), Warszawa 
1988, s. 129–134.

687  A. Chomiakow, Katolicyzm, protestantyzm, prawosławie [w:] A. Walicki, Rosyjska myśl fi lozofi czna..., 
s. 150–151.
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zje i rozstrzygającego spory, a także oddzielenie wspólnoty (ziemi – земля) od 
państwa. Konstanty Aksakow uzupełnił ten model o takie cechy jak braterstwo 
i integralność życia (цельность жизни)688. Jurij Samarin dookreślał pojęcie brater-
stwa, łącząc je z rodzimą, ruską kulturą i przeciwstawiając pojęciu równości cha-
rakterystycznemu, jak sądził, dla cywilizacji zachodnioeuropejskiej: „Zwróćcie 
uwagę: braterstwo to termin z życia rodzinnego, a nie równość. Co różni nega-
tywną zasadę ‘równość’ od pozytywnej zasady ‘braterstwa’, jeśli nie przyrodzo-
ne uczucie miłości, którego nie zawiera zasada pierwsza, a które stanowi istotę 
drugiej?”689. W perspektywie teocentrycznego modelu społecznego postęp nie 
mógł być postrzegany jako prawo jednostki do samostanowienia i poszukiwa-
nia nowych dróg rozwoju czy też intencjonalne przekształcenie rzeczywisto-
ści społeczno-politycznej Rosji. Chomiakow twierdził, że sednem postępu jest 
intuicyjne uchwycenie owego duchowego, prawosławnego pierwiastka, który 
przenika całą rzeczywistość i ją konstytuuje: „Prawdziwe oświecenie to rozum-
ne rozjaśnienie całego duchowego układu w człowieku lub w przyrodzie”690. 
W kontekście takiej właśnie defi nicji postępu postrzegał Chomiakow oświecenie: 

Zmienić społeczeństwo, oderwać je całkowicie od problemu politycznego i zmusić je do za-
jęcia się sobą tak, aby zrozumiało swoją pustkę i egoizm, swoją słabość – oto jest kwestia 
prawdziwego oświecenia, dzięki któremu nasza ziemia rosyjska może i powinna stanąć na 
czele innych narodów691.

Postulat integralności życia bezpośrednio łączył się ze słowianofi lską kon-
cepcją antropologiczną – osobowości integralnej692. Jak wspomnieliśmy wyżej, 
została ona wypracowana jako przeciwstawna do typu zbędnego człowieka. Jej 
twórca, Iwan Kirejewski, we wczesnych latach swojej działalności ideowej sam 
był okcydentalistą i doświadczył rozterek i cierpień człowieka niepotrzebnego. 
Rozważania na temat kondycji człowieka w kulturze wpisał w szerszy kontekst 
namysłu nad charakterem pierwiastków tworzących fundamenty cywilizacji ro-
syjskiej i europejskiej. W artykule O charakterze cywilizacji Europy i jej stosunku do 
cywilizacji Rosji pisał: 

Myśliciele wschodni dążąc do istoty aktywności myślowej zabiegają przede wszystkim o właś-
ciwy charakter stanu wewnętrznego myślącego ducha, natomiast myśliciele zachodni bardziej 
dbają o zewnętrzne związki pojęć. Myśliciele Wschodu dla osiągnięcia pełni prawdy poszukują 
wewnętrznej integralności rozumu: swego rodzaju skupienia władz umysłowych, przy którym 
wszelkie oddzielne rodzaje aktywności duchowej zlewają się w jedną żywą i wyższą jedność. 

688  К. Аксаков, Сочинения в 3 томах, Москва 1889, t. 1, s. 115.
689  J. Samarin, Zasada osobowości a więź społeczna [w:] A. Walicki, Rosyjska myśl fi lozofi czna..., s. 166.
690  А. Хомяков, Полное собрание сочинений, t. 1, s. 26.
691  A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii..., s. 170.
692  Na temat związków koncepcji osobowości integralnej Iwana Kirejewskiego z elementami nauk 

greckich ojców Kościoła oraz z elementami fi lozofi i zachodniej zob. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej 
utopii..., s. 112–113.
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Ludzie Zachodu w przeciwieństwie do tego sądzą, iż osiągnięcie pełni prawdy myślowej jest 
możliwe również dla odrębnych władz umysłu, działających we właściwej sobie sferze. Jedna 
z tych władz odnosi się do moralności, druga – do piękna, jeszcze inna – do tego, co użytecz-
ne. Prawdę chcą uchwycić myśliciele zachodni za pomocą abstrakcyjnego rozsądku, żadna zaś 
z władz nie wie, co czyni druga, dopóki nie odczuje skutków jej działania693. 

W przypadku osobowości integralnej wszystkie umysłowe władze człowieka są 
jednoczone przez prawosławie, ono stanowi centrum aksjologiczne, które na-
daje rozumowaniu i poznaniu właściwy kierunek. Ze względu na fakt, że pra-
wosławie stanowi również element fundamentów wspólnoty, nie ma rozdźwię-
ku między jednostką i jej pragnieniami a wspólnotą i jej interesem. Zespolenie 
władz umysłowych skutkuje równowagą psychiczną oraz spokojem i harmonią 
w działaniach: 

Człowiek Zachodu nie pojmuje owego żywego zespolenia władz umysłowych, w rezultacie 
którego żadna z nich nie działa bez aprobaty pozostałych; nie pojmuje równowagi życia we-
wnętrznego, która cechuje nawet najbardziej zewnętrzne działania człowieka wychowanego 
w tradycjach świata prawosławnego, i która sprawia, że jest w jego działaniach nawet podczas 
najbardziej gwałtownych przełomów życiowych jakaś głębia spokoju, jakaś naturalna harmo-
nia, godność, a jednocześnie pokora, świadcząca o równowadze ducha, o głębi i integralności 
potocznej świadomości694.

Opisywany przez Kirejewskiego typ osobowości nie był wyłącznie koncep-
cją teoretyczną, lecz, do pewnego stopnia, istniał w realiach rosyjskiej rzeczywi-
stości. Chociaż sam myśliciel porzucił pozycje okcydentalizmu pod wpływem 
żony695, jego ideowym i duchowym przewodnikiem był Aleksy Chomiakow. Na 
podstawie analizy pism obydwu myślicieli oraz wspomnień współczesnych im 
autorów można wywnioskować, że to właśnie Chomiakow posłużył Kirejew-
skiemu za wzór osobowości, którą autor artykułu O charakterze cywilizacji euro-
pejskiej... uznał za typowy dla rodzimej kultury i stanowiący przeciwwagę dla 
wykorzenionego człowieka zbędnego.

Mikołaj Bierdiajew pisze, że „Chomiakow przyszedł na świat Boży ukształ-
towany religijnie i niewzruszony i przez całe swoje życie zachował swoją wiarę 
i wierność”696. Prawosławie było dla słowianofi la wyznacznikiem wszystkich 
jego działań, przenikało codzienność w takim stopniu, że można mówić wręcz 
o jej uświęceniu. Przywołajmy ponownie opinię Bierdiajewa, który pisał o Cho-
miakowie: „Jego religijność była nieco zbyt codzienna (бытовая). Niesłychanie 

693  I. Kirejewski, O charakterze cywilizacji Europy i jej stosunku do cywilizacji Rosji [w:] J. Dobieszewski 
(red.), Wokół słowianofi lstwa, s. 95.

694  Tamże, s. 95–96.
695  Gdy wspólnie czytali pisma Schellinga, żona Kirejewskiego twierdziła, że myśli niemieckiego 

fi lozofi a są jej od dawna znane z pism ojców Kościoła. Por. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii..., 
s. 97.

696  Н. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков, s. 60.
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cenił ruski, prawosławny byt, całe jego duchowe oblicze we wszystkich szcze-
gółach i ze wszystkimi drobiazgami. Był to religijnie spełniony człowiek”697. 
Drugim elementem konstytuującym życie typowego słowianofi la były więzi ro-
dzinne, przy czym rodzinę postrzegał on w szerszej perspektywie: jako część 
wspólnoty i całej Rusi. W notatkach Chomiakowa czytamy: „Na Świętej Rusi 
(człowiekowi) potrzebny jest własny dom i własna rodzina”698. Z idealizacją pa-
triarchalnego stylu życia łączyło się ciepłe wspomnienie matki – kobiety bardzo 
religijnej i o zdecydowanym charakterze: „Szczęśliwy jest ten, kto miał w dzie-
ciństwie taką opiekunkę i przewodniczkę”699.

Religijno-patriarchalny ideał rodziny był realizowany również na poziomie 
więzi społecznych i w sferze politycznej. Walicki dał trafną charakterystykę tego 
typu więzi: 

Istotnym elementem tradycji był w domu Chomiakowów patriarchalny stosunek do chłopów. 
Patriarchalizm ten miał swoją własną „ideologię”: pojęty był jako moralna odpowiedzialność 
szlachcica za los jego chłopów, jako prawo sprawowania nad nim ojcowskiej władzy, a zara-
zem obowiązek otaczania ich ojcowską opieką, udzielania im w razie potrzeby pomocy, spra-
wiedliwego rozsądzania spraw spornych itp. Chomiakowowie traktowali swych chłopów nie 
jako własność, lecz raczej jako podopiecznych, uważali siebie i swych chłopów za członków 
jednej, rodzinnej niemal wspólnoty700. 

Jeśli wyobrazimy sobie słowianofi lski model rzeczywistości w formie gra-
fi cznej, to ujrzymy koncentryczny schemat: centrum jest prawosławie, wokół 
którego kształtuje się integralna osobowość; owa osobowość jest częścią więk-
szej całości – wspólnoty, a ta, z kolei, stanowi część jeszcze większej całości 
– państwa, pod warunkiem, że to ostatnie działa, opierając się na zasadach pra-
wosławia, wzajemnej miłości i jedności obyczaju. Wysunięty wniosek znajduje 
potwierdzenie w słowach Jurija Samarina: „Rodzina i ród... miasto... wspólno-
ta państwowa (государственная община)... Wszystkie te formy różnią się od 
siebie, ale są to tylko formy, momenty rozszerzenia jednego wspólnotowego 
pierwiastka, jednej potrzeby żyć razem w zgodzie i miłości”701. W teocentrycz-
nej perspektywie słowianofi lów każdy człowiek jest obywatelem (гражданин) 
dwóch wspólnot (обществ): doskonałej Cerkwi i niedoskonałego państwa, 
a sfera duchowa rządzi sferą ziemską. Chomiakow pisał: 

697  Tamże, s. 61.
698  А. Хомяков, Полное собрание сочинений, t. 8, s. 57.
699  Za pomocą słów „opiekunka i przewodniczka” oddaliśmy widniejące w oryginalnym tekście 

słowo nastawnica (наставница), które jest nieprzetłumaczalne na język polski, a niesie w sobie ważne 
treści kulturowe: nastawnik to osoba, która nastawia, nakierowuje człowieka na właściwą drogę w sensie 
moralnym. Por. А.С. Хомяков, Полное собрание сочинений, t. 8, s. 422.

700  A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii..., s. 132.
701  Ю. Самарин, О мнениях «Современника», исторических и литературных. 1847 [w:] Ю. Сама-

рин, Сочинения в 10 томах, Д. Самарин (red.), Москва 1878–1911, t. 1, s. 63.
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Zauważyliśmy, że każdy naród jest żywym organizmem, tak samo jak każdy człowiek, i że jego 
wewnętrzne życie nie jest niczym innym jak rozwojem jakiegoś umysłowego lub moralnego 
pierwiastka, realizowanego przez społeczeństwo; takiego pierwiastka, który determinuje losy 
państw, wywyższając je i umacniając, charakterystyczną dla siebie prawdą lub zabijając, charak-
terystycznym dla siebie fałszem702. 

W związku z poczynionymi obserwacjami słowianofi le zaproponowali nowy 
model państwa, odmienny od aktualnie istniejącego z carem jako absolutnym 
władcą, oraz od tego, który proponowali dekabryści, a w ślad za nimi okcy-
dentaliści, opartego na konstytucji. Konstanty Aksakow, najbardziej radykal-
ny ze słowianofi lów, twierdził, że państwo jako zasada jest złem703, podobnie 
jak więzi natury patriarchalnej704; uważał, że wspólnota powinna opierać się na 
wspólnym władaniu ziemią i wierze prawosławnej. Nieco inaczej przedstawił 
zagadnienie władzy Chomiakow, podkreślając przekonanie, że pojawienie się 
władzy na Rusi wynikało z organicznej potrzeby plemion, nie było zaś skut-
kiem podboju. Według Chomiakowa „Władza to obowiązek, dług, ciężar, wysi-
łek, a nie przywilej i prawo”705. Rozbudowany aparat biurokratyczny traktował 
jako nadużycie przez cara przysługującego mu prawa, przekroczenie uprawnień 
i brak zrozumienia istoty władzy i charakteru narodu, którym carowi przyszło 
rządzić: „Biurokracja nie jest organiczna; jest ona obca ruskiemu duchowi, za-
pożyczona od Niemców. Biurokracja – to choroba ruskiego życia. Biurokracji 
jest obca świadomość wyjątkowej misji władzy i faktu, że pochodzi ona od 
narodu”706. Wszystkie kwestie społeczne i polityczne były rozpatrywane przez 
pryzmat zasad moralnych i na podstawie założenia, że władza jest zależna od 
ludu, ponieważ została przezeń wezwana do spełniania określonych zadań: 
ochrony wspólnoty przed zewnętrznym wrogiem, tak by mogła rozwijać swój 
duchowy potencjał i doskonalić się moralnie. Słowianofi lską wizję zależności 
władzy politycznej i wspólnoty wyrażają słowa Konstantego Aksakowa: „Wła-
dzy – prawo działania i obrony reguł prawnych, ludowi – prawo opinii i słowa. 
Oto rosyjski system obywatelski! Oto jedyny prawdziwy system obywatelski!”707. 
Negacja władzy z oczywistych względów nie mogła mieć otwartego charakte-
ru, dlatego też pojawiała się na tle rozważań o skutkach reform Piotra I, przez 
pryzmat praw moralnych.

702  А. Хомяков, Полное собрание сочинений, t. 3, s. 38.
703  „Państwo jako zasada – zło: leży nie w tej czy innej formie państwa, a w samym państwie jako 

zasadzie”. Por. К. Аксаков, Краткий исторический очерк Земских Соборов. 1859 [w:] Н. Бродский, Ран-
ние славянофилы. Статьи К.С. Аксакова и «Записка» Александру II, Москва 1910, s. 286–287.

704  „Ziemia jest najmniej patriarchalna, najbardziej rodzinna i najbardziej wspólnotowa (общин-
ная)”. Por. К. Аксаков, О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности. 1852 [w:] Н. Бродский, 
Ранние славянофилы..., s. 123.

705  А. Хомяков, Полное собрание сочинений, t. 6, s. 187.
706  Tamże.
707  K. Aksakow, O stanie wewnętrznym Rosji [w:] J. Dobieszewski (red.), Wokół słowianofi lstwa, s. 153.
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Eksponowana przez okcydentalistów wolność jednostki i jej prawo do rea-
lizacji osobowego potencjału u słowianofi lów przybrała postać żądań wolno-
ści dla wspólnoty – obszcziny. Podstawowy postulat dotyczył wolności słowa. 
W Liście do Serbów Chomiakow pisał: „Ona (wolność słowa – M.A.) rodzi siłę 
ducha, buduje królestwo prawdy i życie rozumu w narodzie. (...) Jest potrzebna 
obywatelom i, być może, jeszcze bardziej jest potrzebna samej władzy”708. Po-
wtarzał w ten sposób twierdzenia, którym hołdował dużo wcześniej: „Krytyka 
społeczna jest potrzebna samemu społeczeństwu, bez niej społeczeństwo traci 
świadomość, a władza traci całą wspólnotową mądrość (лишается обществен-
ного ума)”709. Podobne przekonanie głosił Konstanty Aksakow: „Opinia spo-
łeczna – oto czym może i powinien samodzielnie służyć lud swej władzy, oto 
owa żywa moralna i niepolityczna więź, która może i powinna istnieć między 
ludem a rządem”710. Przykładów, potwierdzających słowianofi lską wizję szcze-
gólnego charakteru zależności między władzą a wspólnotą oraz pojmowania 
wolności przez pryzmat wartości wspólnotowych, nie zaś – indywidualistycz-
nych jest wiele. Wszystkie one świadczą o zasadniczej odmienności nurtu sło-
wianofi lskiego i reprezentowanej przezeń świadomości kulturowej od wartości 
modelu kultury reprezentowanej i promowanej przez okcydentalistów.

Namysł nad charakterem więzi społecznych i relacji politycznych odzwier-
ciedlał problem kulturowy, o którym wspomnieliśmy wyżej: rozdźwięku mię-
dzy wykształconą i europeizującą się warstwą wyższą a ludem, a w skrajnych 
przypadkach – wykorzenienia i zbędności niektórych formacji pokolenia. Sło-
wianofi le nie czuli się zbędni, jednak nie mogli przejść obojętnie wobec kultu-
rowego dylematu wzajemnego stosunku wartości europejskich i rosyjskich, po-
trzeby i stopnia adaptacji wzorców europejskich. Zdawali sobie sprawę z faktu, 
że zaistnienie typu zbędnego człowieka jest wyrazem kryzysu kultury i pojawienia 
się wzorca alternatywnego wobec tradycyjnego patriarchalno-prawosławnego. 
Usilne próby, by nie dopuścić do rozpadu kultury, prowadziły do skonstruowa-
nia całościowych, chociaż utopijnych jej modeli. Były one budowane w opo-
zycji do Zachodu. Przede wszystkim warto pamiętać, że słowianofi le nie byli 
przeciwnikami cywilizacji zachodniej we wszystkich jej przejawach. Iwan Kire-
jewski twierdził: „Wykorzenić jego (Zachodu – M.A.) wpływ po tym jak kiedyś 
zostaliśmy jego zwolennikami, nie leży już w naszej mocy, a i byłoby to wielkim 
nieszczęściem”711. Słowianofi le znali i cenili naukę zachodnią, lecz świadomie 
wybrali wiarę, a nie racjonalizm jako przewodni element porządkujący pozna-

708  А. Хомяков, К Сербам. Послание из Москвы. 1860 [w:] А.С. Хомяков, Полное собрание сочинений, 
t. 1, s. 405–406.

709  А. Хомяков, Об общественном воспитании в России. 1858 [w:] А.С. Хомяков, Полное собрание 
сочинений, t. 1, s. 373.

710  К. Аксаков, О внутреннем состоянии России. 1855 [w:] Н.Л. Бродский, Ранние славянофилы..., 
s. 96.

711  Cyt. za: В. Зеньковский, Русские мыслители и Европа, s. 73.
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nie i nadający kierunek poszukiwaniom sensu życia. Aleksy Chomiakow, który 
znał dzieła niemieckich fi lozofów, swobodnie posługiwał się obcymi językami 
i wykazywał się ogromną erudycją w dyskusji ze swoimi ideowymi przeciwni-
kami, nie przyjął systemu wartości zakorzenionego w europejskim Oświeceniu. 
Dymitr Owsjaniko-Kulikowski sugerował, że Chomiakow nie przyswoił sobie 
zasad krytycznego wnioskowania: „Chodził wypełniony nią (zachodnią nauką 
– M.A.), przebywała w nim nie mieszając się z jego krwią, nie przenikając do 
jego duszy, nie odzwierciedlając się w postaci jasnych przekonań”712. Niemniej 
jednak w wielu przypadkach stosunek słowianofi lów do Zachodu można okre-
ślić jako ambiwalentny. Iwan Kirejewski, będąc w Niemczech latem 1830 roku, 
pisał w liście do siostry: 

Mam nadzieję, że przynajmniej we śnie uwolnię się od Niemiec, których nie lubię, nienawi-
dzę! Nienawidzę jak łańcucha, więzienia, jak jakiegoś grobu, w którym grzebią żywych. Ty, 
ze swojej Rosji nie możesz zrozumieć, czym są te Niemcy. Prawie wszystko, co mówią o niej 
podróżni to bujda. Jeśli chcesz się dowiedzieć czym one są, to słuchaj samych Niemców. 
Tylko Niemcy mówią o swoim kraju prawdę, gdy nazywają go ziemią dębów713 (das Land der 
Eichen), chociaż dębów w Niemczech, oprócz samych Niemców, prawie nie ma714. 

Po powrocie do Rosji pisał do Iwana Koszelowa: „Nic nie widziałem 
oprócz Niemiec, nudnych, nic nie znaczących i głupich, bez względu na całą 
ich uczoność”715.

Dla słowianofi lów, podobnie jak w przypadku okcydentalistów, Zachód był 
punktem odniesienia dla potwierdzenia kulturowej tożsamości Rosji. Na po-
ziomie konstytutywnych wartości jawił się jako jego całkowite przeciwieństwo, 
przeciwwaga dla kierunku reform wytyczonego przez Piotra I. Biorąc pod uwa-
gę wspomniany fakt, można zgodzić się z Hercenem, który pisał, że słowia-
nofi lstwo narodziło się „w momencie, gdy Piotr I zgolił pierwszą brodę”716. 
Główna zasługa w konceptualizacji dylematu Rosja – Zachód w myśli słowia-
nofi lskiej przypada Iwanowi Kirejewskiemu, który w swoich programowych 
artykułach przedstawił źródła, istotę i kierunki rozwoju cywilizacji europejskiej 
i rosyjskiej, zestawiając je ze sobą i wskazując na ich odmienność typologicz-
ną. W programowym artykule redagowanego przez siebie czasopisma „Euro-
pejczyk” (Европеец) zatytułowanym Wiek dziewiętnasty (Девятнадцатый век, 
1832) wyróżnił trzy elementy, które legły u podstaw cywilizacji zachodniej: 
spuścizna antyku, charakter ludów barbarzyńskich, które zniszczyły Imperium 
Rzymskie, oraz chrześcijaństwo. W Rosji zabrakło, jego zdaniem, antycznego 

712  Д. Овсянико-Куликовский, Интеллигенция в России, Санкт-Петербург 1908, t. 7, s. 155.
713  Oryginalny zwrot страна дубов jest nieprzetłumaczalną na inne języki grą słów, dlatego że w ję-

zyku rosyjskim słowo дуб znaczy zarówno dąb, jak i głąb, tj. człowiek głupi, tępy.
714  И. Киреевский, Полное собрание сочинений, Москва 1911, t. 2, s. 221.
715  Tamże, s. 223.
716  А. Герцен, Собрание сочинений в 30 томах, Москва 1956, t. 9, s. 135–136.
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dziedzictwa, co rodziło potrzebę zapożyczenia intelektualnych zdobyczy Euro-
py Zachodniej: „Jeśli odziedziczylibyśmy cząstkę świata klasycznego, to nasza 
religia miałaby więcej siły politycznej, dysponowalibyśmy lepszym wykształce-
niem i większą jednością”717. Myśl ta znalazła kontynuację w artykule Odpowiedź 
Chomiakowowi (Ответ Хомякову, 1839), tym razem jednak Kirejewski doszedł 
do wniosku, że spuścizna antyczna Europy przejawiła się w racjonalizmie i in-
dywidualizmie, którymi to elementami jest przeniknięty katolicyzm. Połączenie 
materializmu cywilizacji rzymskiej z racjonalizmem Kościoła katolickiego było, 
według Kirejewskiego, przyczyną kryzysu Europy Zachodniej. Za najbardziej 
negatywną cechę zachodniej cywilizacji uznał racjonalizm, który był wyrazem 
skrajnego indywidualizmu, samotności człowieka w świecie i formalizacji jego 
więzi z innymi ludźmi: 

Tak oto człowiek zachodni za sprawą jednostronnego rozwoju swego rozumu abstrakcyjnego 
utracił wiarę we wszystkie przekonania pochodzące spoza tego rozumu, a na dodatek w re-
zultacie rozwoju tegoż rozumu stracił również wiarę w jego wszechmoc. W ten sposób zmu-
szony został albo do zadowalania się stanem na poły bydlęcej obojętności wobec wszystkiego, 
co wyższe od pobudek zmysłowych i rachunków (...), albo też musiał znów powrócić do tych 
odrzuconych przekonań, które ożywiały Zachód przed jednostronnym rozwojem rozumu 
abstrakcyjnego, i niektórzy to uczynili. (...). Wszyscy stali się Kolumbami, wszyscy ruszyli 
odkrywać nowe Ameryki wewnątrz swojego umysłu, szukać drugiej półkuli ziemskiej na bez-
kresnym morzu niespełnionych nadziei, osobistych przekonań i sylogistycznych wniosków718. 

Innym negatywnym rysem zachodniego świata jawił się Kirejewskiemu 
rozdźwięk między racjonalną i moralną stroną ludzkiej świadomości. Rezul-
tatem była niemożność prawdziwego poznania świata, co skutkowało coraz 
większym wyobcowaniem człowieka i postępującą destrukcją jego osobowości 
i więzi społecznych: 

Cywilizacja europejska osiągnęła w drugiej połowie XIX wieku taką pełnię, że jej niezwykła 
potęga stała się oczywista dla każdego, choć trochę spostrzegawczego umysłu. Jednak rezul-
tatem tej pełni rozwoju, tej jednoznaczności wniosków było prawie powszechne poczucie 
niezadowolenia i zawiedzionych nadziei. (...) Poczucie niezadowolenia i beznadziejnej pustki 
zaciążyło na sercach tych ludzi, których myśli nie były zawężone do ciasnego kręgu chwilo-
wych zainteresowań; ludzi, dla których zwycięstwo umysłu europejskiego ujawniło zarazem 
jednostronność jego zasadniczych dążeń719. 

Zracjonalizowanemu, zindywidualizowanemu i wyczerpanemu wskutek jed-
nostronnego rozwoju Zachodowi myśliciel przeciwstawił Rosję, gdzie została 
przechowana wiara i więzi wspólnotowe. Przyznawał, co prawda, że warstwa 
wykształcona pozwoliła się uwieść blaskowi pozornego bogactwa Europy, 

717  И. Киреевский, Полное собрание сочинений, t. 1, s. 101.
718  I. Kirejewski, O charakterze cywilizacji Europy..., s. 80.
719  Tamże, s. 78.
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a klasztory już nie odgrywają takiej roli jak w średniowieczu, jednak żywotna 
siła kultury jest przechowywana przez ruski lud: 

Nauki świętych ojców Kościoła prawosławnego trafi ły do Rosji, można rzecz, z pierwszym 
biciem dzwonów. (...) Niezmierzona przestrzeń Rosji pokryta była jakby siecią niezliczonej 
ilości odosobnionych klasztorów, połączonych ze sobą szlachetnymi więzami duchowej jed-
ności. To z nich rozlewało się na wszystkie plemiona i księstwa jedno i stałe światło świado-
mości i nauki. Z nich wywodziły się nie tylko pojęcia duchowe narodu, lecz również wszystkie 
jego pojęcia moralne, społeczne i prawne, które ulegały natchnionemu wpływowi klasztorów 
i dzięki temu ich funkcjonowanie w świadomości społecznej przybierało wspólny kierunek720.

Kirejewski uważał, że namysł nad istotą cywilizacji zachodniej i zestawie-
nie z nią cywilizacji rosyjskiej ma zasadnicze znaczenie dla wytyczenia dalszych 
dróg rozwoju rodzimej kultury: 

Niewiele jest dziś problemów ważniejszych od wzajemnej relacji między cywilizacją rosyjską 
a zachodnią. Od tego, jakie rozwiązanie znajdzie ona w naszych umysłach, zależy nie tyl-
ko dominujące ukierunkowanie naszej literatury, lecz być może także kierunek rozwoju całej 
naszej działalności umysłowej oraz sens naszego życia prywatnego i charakter kontaktów 
międzyludzkich721. 

Podejmując problem zależności i typologicznej odmienności Rosji i Zacho-
du, przygotował grunt dla koncepcji Aleksego Chomiakowa, który w monu-
mentalnym dziele Notatki o historii powszechnej (Записки о всемирной истории) 
dał wykładnię, w jaki sposób należy odczytywać historię świata, by pojąć istotę 
rosyjskiej kultury i jej światową misję. Kirejewski podjął próbę analizy histo-
rii Europy w powiązaniu z jej obecnym stanem, by na podstawie wniosków 
odkryć odmienność Rosji i zastanowić się nad kierunkami jej rozwoju. Cho-
miakow objął swą myślą historię świata od pierwszych dni jego stworzenia, by 
nakreślić schemat, w ramach którego należy interpretować historię światową, 
uwzględniając szczególne miejsce Rosji, jej misję.

Notatki z historii powszechnej powstawały w latach czterdziestych–pięćdziesią-
tych XIX wieku jako luźny zapis obserwacji i refl eksji Chomiakowa nad prob-
lemami nurtującymi rosyjską inteligencję. Autor nie miał zamiaru dawać sy-
stematycznego wykładu z historii, próbował raczej stworzyć historiozofi ę, dać 
odpowiedź na pytanie o siły rządzące rozwojem narodów i determinujące ich 
losy. Jeden z jemu współczesnych zanotował: 

Mówił (sami to słyszeliśmy), że pisze nie historię świata w szczegółach, a jedynie kreśli system, 
w ramach którego owa historia powinna zostać zinterpretowana. (...) Były to, w pełnym tego 

720  Tamże, s. 96.
721  Tamże, s. 77.
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słowa znaczeniu, uczone pamiętniki, w których Chomiakow zapisywał dla siebie, w systema-
tycznym porządku, własne wyobrażenia, myśli i wnioski na temat historii ludzkości722. 

Fakty historyczne, zdaniem myśliciela, stanowiły niewystarczający materiał 
do określenia charakteru zależności między narodami i uchwycenia prawidło-
wości zasad ich rozwoju. Wychodząc od tezy Czaadaajewa, iż religia jest pod-
stawowym pierwiastkiem kulturotwórczym, Chomiakow nakreślił historię zma-
gań dwóch antagonistycznych pierwiastków iranizmu i kuszytyzmu, traktując je 
jako pojęcia umowne, oznaczające przeciwstawne zbiory cech wywodzących się 
bądź z wolności ducha, bądź z logiki i związanej z nią konieczności. W namyśle 
nad etnogenezą Słowian, Chomiakow odwoływał się do czasów bardzo odle-
głych historycznie, kiedy na Wyżynie Irańskiej powstały dwa pierwsze starożyt-
ne organizmy państwowe Medów i Persów. Charakteryzując te państwa, rosyj-
ski myśliciel kładł nacisk na ich ekspansywność, bądź jej brak, oraz zewnętrzne 
przejawy organizacji państwowej, które uznawał ze emanację wewnętrznych 
pierwiastków duchowych. Zwracał też uwagę na wojownicze plemiona Kuszy-
tów, które stanowiły zagrożenie dla państw mniej ekspansywnych. Historycz-
ne losy tych narodów pozwoliły Chomiakowowi sformułować wnioski o sile 
pierwiastka duchowego: irańskiego i kuszyckiego, oraz jego budującym lub de-
strukcyjnym wpływie na życie społeczności723. Cechy „dumnego i wolnego” 
narodu Persów myśliciel przypisuje też ludom słowiańskim. W Notatkach znaj-
dujemy następującą charakterystykę plemion irańskich (Persów): 

Nad gorącymi brzegami zatoki, do której wpływa Eufrat, stromo wnoszą się skały górskiej 
twierdzy, poprzecinanej kamienistymi wąwozami i ciasnymi przesmykami. W tej dzikiej i suro-
wej krainie, rozpościerającej się na północ od granic Medii, żył wolny i dumny (podkreśl. moje 
– M.A.) lud Persów, rządzony przez rodowych książąt, na fundamencie starych obyczajów, 
oddający cześć niewidzialnemu Bogu w niebie i uznający Jego obecność i symbole w przed-
miotach widzialnego świata724.

Państwo Słowian Chomiakow sytuuje między Donem a Elbą, w sąsiedztwie 
Finów i Turków na jego wschodzie, Imperium Bizantyjskiego na południu oraz 
plemion germańskich na zachodzie. Przeprowadzając paralele między Persa-
mi a Słowianami, autor Notatek podkreśla, że żyją oni według starych obycza-
jów, pod rządami rodowych książąt; więzy społeczne wyrastają z więzów krwi 
i oparte są na zasadzie miłości do współplemieńców i szacunku dla przodków. 
Za niezwykle istotny uznaje Chomiakow fakt, iż są to plemiona nastawione 
pokojowo, nie toczą wojen zaborczych, a jeśli chwytają za broń, to wyłącznie 

722  А. Хомяков, Записки Алексея Степановича Хомякова о всемирной истории [w:] А. Хомяков, Пол-
ное собрание сочинений, t. 5, cz. 1, wstęp do wydania pierwszego A.F. Gilferdina, s. XVII–XVIII.

723  Por. А. Хомяков, Записки Алексея Степановича Хомякова о всемирной истории [w:] А. Хомяков, 
Полное собрание сочинений, t. 1, s. 215–223.

724  Tamże, s. 218.
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w sytuacji zagrożenia ze strony wojowniczych sąsiadów. Konieczność walki ple-
mion aryjskich (irańskich) z Kuszytami myśliciel uznał za wielkie nieszczęście 
skutkujące wniknięciem pierwiastka rozkładu i destrukcji w spokojny dotąd 
byt duchowy plemienia irańskiego. Kontakty plemion irańskich z kuszyckimi 
doprowadziły do zburzenia początkowego ładu społeczno-moralnego, dlatego 
też nie należy sądzić o charakterze narodów na podstawie zewnętrznych form 
organizacji państwowej – jest ona rezultatem przemieszania się dwóch antago-
nistycznych pierwiastków, podczas gdy charakter narodowy stanowi strukturę 
głębszą, niewidoczną na pierwszy rzut oka. Jeśli historia świata zostanie odczy-
tana jako przenikanie się i zmaganie dwóch typów religii, to o losach narodu 
i jego misji dziejowej będzie decydować typ religii, jaką on reprezentuje, a nie 
ustrój społeczny czy polityczny, który ma wypaczoną formę. Ów pierwiastek 
religijny przejawia się w charakterze więzi międzyludzkich, na najbardziej pod-
stawowym poziomie. Przeciwstawienie plemion irańskich kuszyckim zostało 
przełożone na opozycję: plemiona słowiańskie – plemiona germańskie. W tym 
miejscu nieodzowne jest krótkie omówienie semantyki iranizmu i kuszytyzmu 
jako konstrukcji archetypowych, tak jak ujmował je Chomiakow. Iranizm cha-
rakteryzował plemiona, które uznały Boga za twórcę świata i dążyły do Jego 
poznania, postrzegając otaczające je przedmioty jako symbole i znaki Jego 
obecności. Plemiona wzrastały dzięki wolności ducha i rozwijały swoją kulturę 
poprzez słowo, pismo i wspólną modlitwę. Manifestacja pierwiastka irańskiego 
wymagała życia w pokoju, w zgodzie z zasadami miłości i wspólnotowości. 
Owo założenie znalazło się u podstaw niechęci wobec wszelkich konfl iktów 
i obojętności dla materialnej sfery życia ludzkiego. Pierwiastek irański obejmo-
wał zarówno świat duchowy, jak i materialny, który był niczym innym jak mani-
festacją ducha; a więc opisywał świat w sposób wszechstronny i całościowy, sta-
nowiąc zaczątek systemu poznawczego o cechach totalnych. Przeciwstawiając 
iranizm kuszytyzmowi, Chomiakow jednocześnie konstruował model „obcego” 
(kuszytyzmu) jako elementu biegunowo odmiennego i zagrażającego temu, co 
postrzegał jako „rodzime” (irańskie). W Notatkach myśliciel dowodzi, że Ku-
szyci u zarania swoich dziejów skoncentrowali siły na zbudowaniu wygodnego 
życia, co skutkowało dbałością o rzeczy materialne kosztem rozwoju ducho-
wego. W rezultacie uzależnili się od materii, a konieczność opanowania świata 
zewnętrznego i polegania na własnych zdolnościach planowania i przewidywa-
nia sprawiła, że kierowali się oni logiką. Pierwiastek kuszycki jako skierowany 
na zewnątrz charakteryzował się ekspansywnością; Kuszyci podbijali coraz to 
nowe terytoria, wykorzystując potencjał duchowy do osiągania celów material-
nych. W konsekwencji nierozwijany element ducha uległ degeneracji, a Kuszyci 
uzależnili się od materii, stając się niewolnikami „konieczności”. Przedkładając 
racjonalizm nad duchowość, kuszytyzm zmierzał ku coraz większej jednostron-
ności swojego rozwoju; wzrost potęgi państwa skutkował zmniejszaniem się 
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potencjału duchowego. Kultura inspirowana kuszytyzmem przejawiła się w mo-
numentalnych pomnikach architektury, natomiast na poziomie organizacji spo-
łecznej budowały ją relacje siły, przydatności jej członków dla społeczeństwa 
oraz wzajemnych korzyści. Społeczeństwo oparte na pierwiastku kuszytyzmu 
eliminuje słabych. Wbrew temu, co głosili okcydentaliści w latach czterdzie-
stych, według Chomiakowa społeczeństwa zachodnioeuropejskie, a więc ple-
miona germańskie, wywodzące się z kuszyckich, nie opierają się na wolności, 
lecz rządzi nimi konieczność: 

Wolność i konieczność tworzą ów tajemniczy pierwiastek (начало), wokół którego, pod róż-
nymi postaciami, skupiają się wszystkie myśli człowieka. W języku religii, przenoszącej do 
niewidzialnego nieba prawa, którymi kieruje się widzialny władca-człowiek, wolność (свобода) 
wyraża się tworzeniem, a konieczność (необходимость) – rodzeniem725. 

Posługując się analogią do zrekonstruowanej przez siebie historii zderze-
nia Medów i Persów i połączenia się tych ludów w jeden organizm państwo-
wy, Chomiakow stworzył model dla opisu historii plemion słowiańskich na tle 
dziejów Europy. Omawiając historię Persji, autor Notatek pisze: „Prawie bez 
sprzeciwu przystał on (naród Persów) do systemu politycznego rodowitych 
Medów; chętnie, nie bacząc na własne dumne umiłowanie wolności, uznał on 
wyższość narodu, od którego przyjmował swoją własną starą naukę (старое 
учение), ale w formie zreformowanej, która nadała mu charakter jasnej wiedzy. 
Wkrótce udział w działalności politycznej i zetknięcie się z innymi plemionami 
wzbudziły w nim zamiłowanie do władzy, a moralny upadek Medii wzbudził 
w nim podejrzliwość wobec poprzednich nauczycieli”726. W myśli Chomiakowa 
pojawia się charakterystyczne dla nurtów tradycjonalistycznych przekonanie, że 
Rosja przejmuje od Zachodu swoją własną naukę, tyle że zapomnianą, i ulega 
fascynacji zewnętrznymi formami obcej cywilizacji, oddalając się tym samym 
coraz bardziej od właściwego jej źródła wiedzy.

W walce elementów „irańskich” z „kuszyckimi” w historii plemion słowiań-
skich na ziemiach ruskich Chomiakow wyróżnił dwa kluczowe momenty: we-
zwanie książąt z rodu Waregów do obrony ziemi ruskiej, u zarania dziejów 
ruskiej państwowości, oraz reformy Piotra I. Myśliciel rozgraniczył pojęcia na-
rodu i państwa, wiążąc to pierwsze z pierwiastkiem irańskim, a drugie z wła-
dzą i pierwiastkiem kuszyckim. Plemiona słowiańskie potrzebowały drużyny 
księcia do obrony swych granic, by mogły w pokoju rozwijać swój pierwiastek 
duchowy. Nie zostały podbite, lecz wezwały władcę, nakładając na niego tym 
samym obowiązek poszanowania woli plemiennej i nieingerowania w sprawy 
wspólnoty: 

725  А. Хомяков, Записки..., t. 5, s. 217.
726  А. Хомяков, Записки..., t. 1, s. 218–219.
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Północne ziemie słowiańskie i kolonie słowiańskie w ziemiach fi ńskich przywołały wodza ob-
cego, by u nich rządził, pilnował porządku we wzajemnych stosunkach plemion i zabezpieczał 
wewnętrzny spokój przed napadami ze strony nieprzyjaznych sąsiadów. Tak poprzez wspólną 
wolę powstał związek pod książęcą władzą domu Ruryka727. 

Drużyna, która przybyła z księciem, była obca rosyjskiemu duchowi, wnosi-
ła na ziemię ruską pierwiastek władzy. Chociaż historyczne warunki konfronta-
cji plemion ruskich (irańskich) z germańskimi (kuszyckimi) były odmienne od 
zderzenia Persów z Kuszytami, to, według Chomiakowa, w obydwu przypad-
kach konsekwencje były takie same: skażony gwałtownością i przemocą pier-
wiastek irański nie mógł w pełni manifestować się w strukturze społecznej, 
zepchnięty na pozycje obronne, utracił moc sprawczą. Konfl ikty wewnętrzne 
w postaci walk międzyplemiennych były uzewnętrznieniem walki dwóch anta-
gonistycznych pierwiastków duchowych. Konstruując model kultury na funda-
mencie iranizmu, Chomiakow wielokrotnie podkreśla, że kuszytyzm jest słabszy 
ze względu na swoją jednostronność, a zatem rozdwojenie, które dotknęło ro-
syjską kulturę, może zostać zniwelowane poprzez mobilizację sił duchowych – 
iranizmu: „Było rozdwojenie na ziemi ruskiej, ale nie było ono faktem przypad-
kowym, lecz i rezultatem nieporozumienia, nie było wyraźnie określone, oparte 
na fundamentalnej nieprawdzie i wrogości i uprawomocnione przez świat du-
chowy, jak na Zachodzie”728.

Dowodząc słuszności swojej teorii o pierwiastku kuszyckim jako pozornie 
tylko silniejszym, a w rzeczywistości słabszym ze względu na swą jednostron-
ność, Chomiakow sięgnął do historycznej przeszłości Rosji oraz organizacji 
społecznej republik Nowogrodu i Pskowa. W jednym z listów do Jurija Sama-
rina, który pisał wówczas prace o księciu i wiecu, autor Notatek prosił o spraw-
dzenie, czy w którymś okresie istnienia republiki nie przeniknęły do niej jakieś 
prawa z Europy Zachodniej, co tłumaczyłoby upadek ustroju republikańskiego; 
zadawał też sobie pytanie, czy Nowogród w stosunku do okolicznych plemion 
przyjął pozycję grodu-władcy (господин-владыка) czy grodu-ojca (госпо-
дин-батюшка). Pierwszy typ więzi wskazywałby na władzę narzuconą (wpły-
wy kuszytyzmu), podczas gdy na podstawie drugiego można przypuszczać, że 
zwierzchnictwo miało charakter więzi patriarchalnej (znamionujący obecność 
pierwiastka irańskiego).

Model kultury Chomiakowa, oparty na opozycyjności dwóch kulturotwór-
czych pierwiastków, iranizmu i kuszytyzmu, pozwolił myślicielowi w oryginalny 
sposób usystematyzować problemy, z którymi zmagała się rosyjska elita w epo-
ce panowania Mikołaja I, oraz wyeksponować naród rosyjski jako ten, który 
został powołany do wypełnienia misji. Słabość kultury Zachodu autor Notatek 

727  Tamże, s. 221.
728  Tamże, s. 230.
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przeciwstawił sile, która tkwi u podstaw kultury rosyjskiej. Na wątpliwości Iwa-
na Kirejewskiego, który zastanawiał się, dlaczego Rosja nie stanęła dotąd na 
czele ruchu intelektualnego Europy, skoro wyrasta na tak wspaniałym funda-
mencie, Chomiakow odrzekł, iż 

...sama oświecająca zasada w swojej wszechstronności i pełni wymagała dla swego rozwo-
ju wewnętrznej jedności w społeczeństwie, której nie było, i że tej jedności nie mogło ono 
dać drogami pokojowymi w następstwie niepełnego pojmowania prawosławia przez znaczną 
część ludzi stanowiących rosyjski naród i niedostatku określonej świadomości wszystkich729.

Prezentowany przez Chomiakowa idealny model kultury rosyjskiej ma cha-
rakter statyczny: ożywia go religia, która kształtuje tradycję, reguluje stosunki 
społeczne, opierając się na zasadzie miłości, wewnętrznej wolności i prawdy; 
jednoczy członków wspólnoty wokół dążenia do jak najpełniejszego rozwi-
nięcia pierwiastka duchowego w izolacji od zewnętrznych niepokojów, zmagań 
i walk. Chaos, wynikający ze zderzenia iranizmu z kuszytyzmem, jest stanem pa-
tologicznym i należy dążyć do jego przezwyciężenia. W świetle zaangażowania 
samego Chomiakowa i pozostałych słowianofi lów w problemy swojej epoki 
jego model kultury jawi się jako system modelujący o bardzo dużym stopniu 
oderwania od realnej rzeczywistości. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie 
o zasadność jego skonstruowania sięgamy do przytoczonych słów samego Cho-
miakowa, znanych z relacji świadków, iż pragnął on przedstawić schemat, który 
stanie się narzędziem do interpretacji historii świata. Można również przypusz-
czać, że celem Chomiakowa było wyeksponowanie prawosławia jako kultury 
i wiary, nie zaś jako instytucji stanowiącej fundament imperium. Budując swój 
model, teoretyk słowianofi lstwa jednocześnie tworzył schemat poznawczy po-
zwalający tradycyjnej części elity rosyjskiej zrozumieć ogrom i kompleksowość 
zachodzących przemian, a jednocześnie odnaleźć stabilny grunt dla potwier-
dzenia tożsamości w duchu tradycyjnych pierwiastków kulturowych: prawosła-
wia i wspólnotowości. 

Zestawiając okcydentalizm ze słowianofi lstwem, otrzymujemy dwa zbiory 
pojęć składających się na dwa rozłączne językowe obrazy świata, tworzące typy 
idealne rzeczywistości. Wyłonienie się typów antropologicznych: rosyjskiego 
Europejczyka oraz słowianofi la, odzwierciedlało reakcję rosyjskiej kultury na 
napływ elementów wcześniej jej obcych, było swoistą odpowiedzią na idee po-
stępu, humanizmu, liberalizmu i innych, genetycznie z nimi związane. Repre-
zentanci nurtów dali odmienne odpowiedzi na pytanie, co powinno stanowić 
głęboką strukturę kultur: według słowianofi lów miało ją tworzyć prawosławie 
i wspólnotowość, natomiast okcydentaliści postulowali, aby była to osobowość. 
Spór, toczony w latach czterdziestych XIX wieku, miał o wiele głębsze przyczy-
ny i był sporem o człowieka: kim jest i dokąd zmierza. Przygotowanie koncep-

729  Cyt. za: K. Chojnicka, Osoba i dzieło Piotra..., s. 122.
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cji antropologicznej pośrednio jawiło się odpowiedzią na pytanie o ostateczny 
cel kultury, a nawet – o sens historii. Szczęście i spełnienie w ramach egzysten-
cji ziemskiej zostało przeciwstawione dążeniom do realizacji ideału religijnego. 
Warto jednak podkreślić, że chociaż z punktu widzenia fundamentalnych war-
tości, które konstytuowały wyobrażoną rzeczywistość reprezentantów obydwu 
nurtów, w perspektywie kulturowej słowianofi lstwo i okcydentalizm dopełniały 
się i dlatego należy je traktować jako komplementarne: stanowiły dwuczłono-
wą odpowiedź rosyjskiej kultury na napływ elementów spoza jej tradycyjnej 
struktury, próbę wypracowania mechanizmów ich adaptacji. Słowianofi le i ok-
cydentaliści żyli i próbowali działać w ramach rosyjskiej rzeczywistości poli-
tycznej, stworzonej przez Mikołaja I, co stanowiło element dla nich wspólny. 
Innym czynnikiem wspólnego zbioru problemów był Zachód. Spór kulturowy 
o człowieka, typ więzi społecznych, charakter ustroju politycznego, cel rozwoju 
historycznego i sens ludzkiego życia toczył się w napięciu między Rosją realną, 
mikołajowską a Rosją wyobrażoną i idealną; między Rosją a Zachodem. Wynikają-
cy z sytuacji politycznej brak możliwości weryfi kacji wypracowanych koncepcji, 
połączony ze specyfi ką rosyjskiej mentalności, tj. skłonnością do marzyciel-
stwa, skrajnych reakcji, braku nawyku racjonalizacji problemów, sprzyjał po-
wstawaniu utopii730. Centralnym elementem wielu z nich był rosyjski lud jako 
nosiciel prawdziwie rosyjskich cech, zdolny do odnowienia nie tylko Rosji, lecz 
całej Europy Zachodniej, której upadek głosili rosyjscy myśliciele.

730  Szerzej na temat utopii zob. K. Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, Lublin 1992. Por. 
także M. Abassy, „Zafałszowanie świadomości” – typy myślenia utopijnego [w:] Inteligencja a kultura. O problemach 
samoidentyfi kacji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej, Kraków 2008, s. 186–199.



Rozdział III. Narastanie informacyjności systemu 
– ku eksplozji

2.3.1. „Lud” – cel czy narzędzie? Semantyka słowa
w ujęciu inteligencji
Aleksander Radiszczew przewidywał krwawą rewolucję, która zniszczy klasę 
właścicieli chłopów pańszczyźnianych, i marzył o niej: 

O, gdyby ci niewolnicy, obarczeni ciężkimi kajdanami, rozwścieczeni w swojej rozpaczy, roz-
walili żelazem, które wzbrania im wolności nasze głowy, głowy nieludzkich panów, naszą krwią 
zbroczyli swoje role – co by przez to straciło państwo? Wkrótce z ich środowiska wyszliby 
mężowie, aby zastąpić wytępione plemię; byliby oni jednak innego o siebie mniemania i byliby 
pozbawieni prawa do uciskania innych. To nie jest marzenie, wzrok mój przenika przez gęstą 
zasłonę czasu, zakrywającą przed naszymi oczami przyszłość, widzę poprzez całe stulecie731. 

Myśliciel pomylił się jednak, twierdząc, że z pokolenia niewolników wyrosną 
ludzie, którzy zbudują nową, sprawiedliwą rzeczywistość. Porównajmy przyto-
czony fragment Podróży z Petersburga do Moskwy, pisany w 1790 roku, ze słowami 
Waleriana N. Murawjowa z artykułu Zew plemienia (Рев племени, 1918): 

I oto inteligencja powróciła do swego ludu nie z wodą życia, lecz z wodą śmierci. Napoiła nią 
lud, a on zniweczył Rosję. Tym samym jednak zniszczył inteligencję. Od tej pory inteligencja 
przestała istnieć. Jej dusza wywietrzała, poszła z dymem spalonych miast, wyciekła z krwią 
męczenników i wsiąkła w ziemię niczyją732.

Wiktor Winogradow w Historii słów wskazuje na słowo: krepostnik – właściciel 
chłopów pańszczyźnianych, które pojawiło się w przededniu reformy uwłaszcze-
niowej: 

Nowe słowo kształtuje i zarazem umacnia zjawisko , którego elementy lub przejawy mogły być 
już wcześniej, lecz w formie rozproszonej, niewyraźnej. Rzecz w tym, że każde nowe słowo 
wyraża i odzwierciedla zmiany w świadomości społecznej, dotyczącej całego spektrum myśli, 
wyobrażeń i ocen. W nowym słowie wcześniejsze przejawy i myśli, wcześniejsze pojmowanie 
i ocena przedmiotu ulegają zdecydowanemu przekształceniu. Słowo krepostnik i pochodzące 
od niego krepostniczeskij (pańszczyźniany), krepostniczestwo (pańszczyzna) pojawiły się w ro-

731  A. Radiszczew, Podróż z Petersburga do Moskwy, s. 246.
732  B. Муравьев, Рев племени [w:] С. Аскольдов, Н. Бердяев, С. Булгаков, В. Иванов, А. Изгоев, 

С. Котляревский, В. Муравьев, П. Новгородцев, И. Покровский, П. Струве, С. Франк, Сборник 
статей о русской революции, Москва–Петроград 1918; http://www.vehi.net/deprofundis/muravev.
html (dostęp: 10.12.2012).
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syjskim języku literackim nie wcześniej niż w latach pięćdziesiątych–sześćdziesiątych, czyli 
wówczas, gdy zaostrzeniu uległ problem zniesienia prawa pańszczyźnianego733. 

Słowo miało wydźwięk zdecydowanie pejoratywny, wskazywało na właści-
ciela chłopów pańszczyźnianych oraz na cały kontekst społeczno-polityczny 
jako źródło istnienia krepostnika. Można postawić pytanie, dlaczego w tekstach 
dekabrystów i okcydentalistów lat czterdziestych słowo krepostnik jeszcze się 
nie pojawiało, chociaż samo zjawisko istniało od dawna734. Odpowiedzi do-
starcza analiza kontekstu kulturowego i językowego obrazu świata: w pierwszej 
połowie wieku spory toczyły się wokół problemów jednostki na tle społeczeń-
stwa, państwa oraz religii. Lud nie był centralnym elementem dyskusji w pro-
cesie defi niowania podstawowych elementów kultury, dlatego też samo słowo 
nie stanowiło „bojowego zawołania epoki” i nie przyciągało innych słów, by 
modyfi kować ich znaczenie. Natomiast w latach sześćdziesiątych słowo coraz 
częściej pojawia się w tekstach literackich i publicystycznych. Iwan Turgieniew 
w liście do Wasyla Botkina pisał: „Kawielin potwierdził informację o zjedno-
czeniu się krepostnikow z socjalistami przeciwko państwu”735. Mikołaj Pirogow 
w dzienniku-autobiografi i Sprawy codzienne. Dziennik starego lekarza (Вопросы 
жизни. Дневник старого врача, 1881) pisze: 

Spotkałem tylko trzy rodzaje ludzi z klasy wykształconej, lecz niepochwalających uwłaszcze-
nia: po pierwsze, krepostnikow zawziętych i niereformowalnych z powodu egoizmu i osobistych 
interesów, po drugie – krepostnikow dla zasady. „Całe państwo runie – mówili oni – jeśli nie 
będzie chłopów pańszczyźnianych (крепостных людей)”736. 

W innym miejscu pisze: 

Jadę do Petersburga, wezwany na zjazd kuratorów w 1860, oczom i uszom nie wierzę; co 
widzę i słyszę. W Twerze, gdzie zatrzymałem się w związku ze sprawami mojego twerskiego 
majątku, trafi łem wieczorem na zebranie u jednego przywódcy szlachty około 50 osób, albo 
nawet więcej, i tam mówiło się prawie publicznie, a w jakich słowach wyrażano niezadowo-
lenie, tego ja nigdy nie zapomnę. I to byli nie krepostniki a ludzie postępowi (прогрессисты), 
niezadowoleni z postępu i nazywający go anarchią737. 

733  В. Виноградов, История слов, hasło: крепостник; http://wordhist.narod.ru/krepostnik.html 
(dostęp: 10.12.2012).

734  Winogradow zaznaczył, że w słowniku akademickim z 1847 r. słowo krepostnik jeszcze nie po-
jawia się, natomiast J.K. Grot, analizując treść Rosyjsko-francuskiego słownika Makarowa z 1867, zarzuca 
autorowi, że nie zamieścił słów krepostnik, krepostniczestwo, które już się przyjęły w języku rosyjskim. Na 
tej podstawie można dość precyzyjnie określić czas pojawienia się słowa krepostnik i powiązać fakt jego 
zaistnienia z kontekstem kulturowym. Por. В. Виноградов, История слов, hasło: крепостник.

735  Cyt. za: В. Виноградов, История слов, hasło: крепостник. List Turgieniewa do Botkina jest da-
towany na 14/26 marca 1862 r.

736  Н. Пирогов, Вопросы жизни. Дневник старого врача, Иваново 2008, s. 193; http://imwerden.de/
pdf/pirogov_dnevnik_vracha_2008.pdf  (dostęp: 4.04.2013).

737  Tamże, s. 192.
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I jeszcze: „Myślałem, że trafi łem na krepostnika, lecz po upływie pół godziny 
usłyszałem od tego pana (барина) takie opinie o samowładztwie, pod którymi 
podpisałby się każdy ultraliberał”738.

Przystępując do namysłu nad rosyjskim ludem, warto zdawać sobie sprawę 
z faktu, że można ów fenomen traktować dwojako: jako zjawisko historyczne, 
klasę, której charakter warunkuje miejsce zajmowane przez nią w strukturze 
społeczno-politycznej, lub też jako pewną ideę, wyobrażenie. Wymienione per-
spektywy oglądu do pewnego stopnia nakładają się na siebie, niemniej jednak 
konieczny jest wybór jednej z nich jako wiodącej w naszych rozważaniach, a jest 
on podyktowany celem niniejszej rozprawy i przyjętą metodą badawczą. Sku-
piamy się na ewolucji treści pojęcia lud w ujęciu rosyjskiej inteligencji, która sta-
nęła w obliczu konieczności redefi niowania podstawowych elementów kultury 
i włączenia grup niekulturotwórczych w proces zmian świadomości.

Ambiwalentna postawa wobec ludu jest zauważalna już w czasach dekabry-
zmu. Dbałość o interesy chłopów znalazła wyraz w dokumencie programowym 
Pawła Pestela Ruska prawda. Autor przewidywał utworzenie trójczłonowego 
aparatu władzy składającego się z Wiecu Ludowego (Народная веча), Dumy Pań-
stwowej (Державная дума) i Najwyższego Zgromadzenia (Верховный собор). Do 
najważniejszych prerogatyw Wiecu Ludowego należało ogłaszanie wojny i zawie-
ranie pokoju, co świadczyło o przesunięciu decyzji ważnych z punktu widzenia 
wielkomocarstwowej polityki państwa na warstwę, która ponosiła największe 
konsekwencje w sytuacji, gdy imperium prowadziło wojnę. Projekt uwolnienia 
chłopów od pańszczyzny i zreformowania systemu zarządzania ziemią zajmo-
wał poczesne miejsce w teoretycznych planach dekabrystów, jednak aktywny 
udział ludu w przygotowywanym powstaniu jawił się członkom tajnych sto-
warzyszeń jako milczące poparcie dla ofi cerów zebranych na Placu Senackim 
14 grudnia 1825 roku739. Szlacheccy rewolucjoniści zdawali sobie sprawę, że nie 
mają możliwości dotarcia ze swoimi ideami do szerokich rzesz niepiśmiennych 
chłopów, którzy znali jedynie bunty i krwawe powstania przeciwko szlachcie 
i bojarom. Byli świadomi, że sprowokowany do buntu żywioł chłopski przynie-
sie chaos i zniszczenia, podobne do tych, jakie miały miejsce w czasie powstania 
Pugaczowa. Obawy przełożyły się na decyzje podejmowane przez dekabrystów 
w czasie powstania, kiedy jego klęska była przesądzona i tylko zaangażowanie 
chłopów dawało nadzieję na zmianę biegu wydarzeń. Rosyjska badaczka deka-
bryzmu Olga Kijanska pisze: 

Chciał tego Murawjow czy nie, powstanie, które rozniecił, pomimo pragnień jego przywód-
ców, zaczęło przybierać tę właśnie formę, której dekabryści się obawiali: wymagało aktywnej 
formy współudziału ludu, inaczej traciło sens. (...) Rzeczywiście, spiskowcy mogli uniknąć 

738  Tamże, s. 217.
739  M. Nieczkina, Powstanie 14 grudnia 1825 roku, s. 135.
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porażki tylko w jeden sposób – jeśli świadomie zdecydowaliby się na realizację francuskiego 
scenariusza rewolucji740. 

Świadomi konsekwencji ratowania powstania za wszelką cenę, dekabryści 
odrzucili to rozwiązanie. Aleksander Bestużew-Rumin stwierdził: „Nasz sukces 
byłby zgubny i dla nas, i dla Rosji”741. Lud zajmował ważne miejsce w całościo-
wej wizji przemian społeczno-politycznych dekabrystów, zarazem jednak jawił 
się członkom tajnych stowarzyszeń jako niemożliwy do opanowania, destruk-
cyjny żywioł. Podstawowym pytaniem, które zadawali sobie dekabryści, było: 
jak dać chłopom wolność, nie topiąc przy tym Rosji we krwi.

Innym problemem, związanym z początkami kształtowania się pojęcia ludu 
w świadomości rosyjskiej inteligencji, było przekonanie, że warstwy wykształ-
cone i uprzywilejowane posiadają „dług do spłacenia”; mają obowiązek „płacić 
za korzyści, które przynoszą im wspólne wysiłki niższych warstw”742. Kijanska 
twierdzi, że wówczas po raz pierwszy pojawiło się u rosyjskiej inteligencji „po-
czucie winy” wobec ludu: „Nie sposób zaprzeczyć, że właśnie dekabryści wnie-
śli do świadomości rosyjskiej warstwy wykształconej owo słynne »poczucie 
winy« wobec ludu, wzniosłą ideę złożenia siebie w ofi erze w imię osiągnięcia 
pomyślności tegoż właśnie ludu”743. Analiza pism rosyjskich myślicieli nie po-
twierdza wniosku badaczki: przedstawiciele dekabryzmu oraz spadkobiercy ich 
idei w pokoleniu lat czterdziestych XIX wieku pisali o konieczności spłacenia 
długu wobec niższych warstw, jednak poczucie winy z powodu zajmowania 
uprzywilejowanej pozycji społecznej pojawiło się dopiero w latach sześćdzie-
siątych, wraz z ukształtowaniem się typu „kajającego się szlachcica”744. Postawa 
dekabrystów wobec ludu była związana ze zmianą adresata służby – dotąd syno-
wie najbogatszych rodów szlacheckich służyli carowi i jemu składali przysięgę 
wierności, zaś wraz z przyswojeniem idei liberalizmu i humanizmu adresatem 
służby został lud, jako pokrzywdzony i pozbawiony przyrodzonego człowieko-
wi prawa do szczęścia i życia w wolności.

W latach czterdziestych XIX wieku rosyjska inteligencja przystąpiła do pracy 
nad projektem uwłaszczenia chłopów. Zadanie to jednoczyło ideowych prze-
ciwników, a ich połączone wysiłki doprowadziły do ogłoszenia edyktu uwłasz-
czeniowego 19 lutego 1861 roku. Jednak postrzeganie ludu i sposób wpisania 
tej najliczniejszej warstwy społecznej w koncepcje ideowe poszczególnych my-
ślicieli odsłania głębokie różnice w konstruowanych modelach rzeczywistości. 

740  О. Киянская, Южный бунт. Восстание черниговского полка, Москва 1997, s. 104.
741  Tamże, s. 98.
742  Н. Лунин, Письма из Сибири, И.А. Желвакова, Н.Я. Эйдельман (red.), Москва 1897, s. 319.
743  О. Киянская, Южный бунт..., s. 117.
744  Szerzej na temat typu kajającego się szlachcica zob. M. Abassy, Inteligencja a kultura, Kraków 

2008, s. 143–144.
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Fenomen kulturowy, polegający na ślepej wierze w rosyjski lud, przy pełnej jego 
nieznajomości, sygnalizował Hercen: 

Mieliśmy jedną, ale nie jednakową miłość. I oni, i my żywiliśmy od dzieciństwa pewne mocne, 
bezwiedne, niemal fi zjologicznie namiętne uczucie, które oni brali za wspomnienie, a my za 
zapowiedź – uczuciem tym była bezgraniczna, pochłaniająca całą naszą egzystencję miłość do 
ludu rosyjskiego, rosyjskiego bytu, rosyjskiej umysłowości745. 

Mówiąc „oni”, Hercen miał na myśli słowianofi lów oraz tworzoną przez 
nich retrospektywną utopię, która nakazywała widzieć w ludzie skarbnicę rosyj-
skości. Z kolei okcydentaliści, twórcy utopii futurystycznej, do których zaliczał 
się również autor listów Z tamtego brzegu, postrzegali lud jako adresata służby, 
przyszłego odbiorcę idei wolności, humanizmu, a także – jako siłę rewolucyjną, 
dzięki której zostanie zbudowany szczęśliwy świat. Konceptualizacja ludu była 
w obydwu przypadkach próbą wpisania owego elementu w szerszy schemat 
kultury składający się ze słów-kluczy, omówionych w poprzednim rozdziale. 
W każdym przypadku lud był pojmowany i oceniany przez pryzmat wartości 
uznawanych przez konkretnego myśliciela oraz z perspektywy jego poszukiwań 
ideowych. W pismach rosyjskich Europejczyków defi niowanie ludu odbywało się 
poprzez przeciwstawienie ludu (народ) – narodowi (нация)746, siły inercyjnej – 
dynamicznemu pierwiastkowi, mas – jednostkom świadomym. Podobnie jak 
dekabryści, okcydentaliści uważali, że masy chłopskie, ze względu na brak sa-
moświadomości, są pierwiastkiem destrukcyjnym. Bieliński w liście do D.P. Iwa-
nowa pisał: „Według naszego ludu wolność to samowola. Wyzwolony lud rosyj-
ski poszedłby nie do parlamentu, ale pobiegłby do karczmy pić wódkę i wieszać 
szlachciców, którzy golą brody, chodzą w surdutach, a nie w siermięgach”747. 
Wtórował mu Hercen, już „z tamtego brzegu”: „Takie sprawy jak niezależność 
osobista, wolność słowa są im obojętne; masy lubią autorytet, olśniewa je upoka-
rzający blask władzy, a znieważa widok człowieka o postawie niezależnej; rów-
ność pojmują jako równomierne rozłożenie ucisku”748. Wyraźny rozłam między 
warstwą wykształconą a ludem Bieliński pojmował jako stan przejściowy, lecz 
konieczny; dowód, że Rosja wkroczyła na drogę postępu, zapowiedź kształto-
wania się narodu749. Nie próbował zasypać przepaści między „towarzystwem” 

745  A. Hercen, Eseje fi lozofi czne, s. 476.
746  Por. W. Bieliński, Naród a lud [w:] A. Walicki, Rosyjska myśl fi lozofi czna i społeczna, s. 276–282.
747  W. Bieliński, List do D.P. Iwanowa. 7 sierpnia 1837 roku (fragment) [w:] Pisma fi lozofi czne, t. 1, s. 146. 

W cytowanym tłumaczeniu na język polski widnieje słowo „naród”, zdecydowaliśmy jednak, po po-
równaniu z tekstem oryginalnym, oddać jego treść za pomocą słowa „lud”. Z kontekstu wynika, że 
Bieliński odwoływał się właśnie do rosyjskiego ludu, gdyż, według niego, naród w Rosji jeszcze nie 
zaistniał; jego zalążki dopiero kiełkują w warstwie wykształconej, „towarzystwie”.

748  A. Hercen, Eseje fi lozofi czne. Z tamtego brzegu, s. 661.
749  „Mniejszość jest zawsze odbiciem większości w sensie dodatnim lub ujemnym. (...) Wielcy zaś 

ludzie są zawsze dziećmi swego kraju. Wielki człowiek jest zawsze synem swego narodu, albowiem dla-
tego właśnie jest wielki, że reprezentuje swój naród. Walka geniuszu z narodem nie jest walką pierwiast-
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a „ludem”, twierdząc, że brak porządku prawnego w Rosji uniemożliwia działa-
nia na szeroką skalę, dlatego też indywidualizacja, zdobywanie samoświadomo-
ści i uwalnianie się od determinant dotyczy jednostek. Warstwa wykształcona 
musi oderwać się od ludu, by przeszczepić niektóre wartości i umożliwić roz-
wój „cywilizacji, oświaty, humanitarności”750. Ocena ludu w ujęciu Bielińskiego 
była stosunkowo realistyczna w porównaniu do tej, którą prezentował Hercen; 
nie wspominając o daleko posuniętej idealizacji ludu w pismach słowianofi lów 
i ich następców. Hercen do końca życia wahał się między skłonnością do ideali-
zacji rosyjskiego ludu a próbą rzetelnej oceny kondycji moralnej i intelektualnej 
chłopa. Próbował poradzić sobie z dookreśleniem problemu, proponując roz-
różnienie na „Rosję ludu” i „Rosję carską”. Tej pierwszej przypisywał wspólno-
towość – jednak, w odróżnieniu od słowianofi lów, bez religijnego pierwiastka 
jako fundamentu – brak współzawodnictwa, stabilność. W „Rosji carskiej” wi-
dział rezultat ucisku, niewolnictwa i systemu władzy. W pierwszej z nich, wobec 
której, jak twierdził, inteligencja żywi uczucie „pobłażliwej i opiekuńczej wyż-
szości wobec nierozumnych dzieci”751, pokładał też nadzieję na wspólne wystą-
pienie przeciwko samodzierżawiu. Z jednej strony pragnął być dla owego ludu 
wybawcą, głosem przemawiającym w jego obronie i w jego imieniu; z drugiej 
natomiast spodziewał się, że w odpowiednim momencie lud sam zrozumie, kto 
jest jego prawdziwym wrogiem, i włączy się w rewolucję, wspierając inteligen-
cję. W liście do J. Micheleta Hercen stawiał retoryczne pytanie: „Biedny lud ro-
syjski nie ma nikogo, kto by zabrał głos w jego obronie. Czy w tych warunkach 
moglibyśmy narzucić sobie milczenie, jak pan sądzi?”752. Wypowiadał też myśl 
o długu do spłacenia: „My także padniemy w pół drogi, lecz wówczas swoim 
głosem surowym i dźwięcznym przypomni Pan raz jeszcze naszym dzieciom, 
że mają dług do spłacenia”753. Widoczna w pismach Hercena sprzeczność nigdy 
nie została rozwikłana do końca: w esejach Z tamtego brzegu przyznawał, że idea 
rewolucji, okupiona przez inteligencję katorgą i wygnaniem, jest ludowi obca: 
„wśród tej ponurej ciszy zamiast jakiejkolwiek pociechy dostrzegaliśmy z prze-
rażeniem jedynie słabość idei rewolucyjnej i obojętność ludu w stosunku do 
niej”754. Iwan Turgieniew zauważył, że fascynacja Hercena ludem wymykała się 
logice; stanowiła przykład ślepej wiary u myśliciela, skądinąd znanego z upor-

ka ludzkiego z narodowym, ale po prostu nowego ze starym, idei z empiryzmem, rozumu z przesądami. 
Życie mas opiera się zawsze na przyzwyczajeniach. Za rozumne, słuszne i pożyteczne masy uważają 
tylko to, do czego się przyzwyczaiły, i zażarcie stają w obronie rzeczy starych, które sto lat temu albo 
i mniej równie zażarcie zwalczały jako nowe”. W. Bieliński, Pisma fi lozofi czne, t. 2, s. 232.

750  W. Bieliński, Pisma fi lozofi czne, t. 2, s. 236.
751  A. Hercen, Eseje fi lozofi czne, t. 2, s. 443.
752  Tamże, s. 206.
753  Tamże, s. 247.
754  А. Герцен, Русский народ и социализм. 1851 [w:] А. Герцен, Полное собрание сочинений, s. 274.
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czywych dociekań prawdy o rzeczywistości, opierającego się na sile intelektu, 
pełnego wiary w potęgę ludzkiego rozumu: 

Wznosisz ołtarz temu nowemu nieznanemu Bogu, bo niemal nic o nim nie wiadomo i można 
modlić się, wierzyć i czekać. Bóg ten nie próbuje nawet robić tego, czego od niego oczekiwa-
łeś; powiadasz jednak, że ta bezczynność jest chwilowa, przypadkowa, spowodowana przez 
zewnętrzne siły; twój Bóg kocha i podziwia to, czego ty nienawidzisz, nienawidzi tego, co 
ty kochasz; akceptuje dokładnie to, co ty odrzucasz z jego powodu. Ty zaś odwracasz oczy 
i zatykasz uszy755.

W perspektywie pojęć osobowość, indywidualizacja, wolność, prawo, postęp, naród 
i innych, które tworzyły językowy obraz świata okcydentalistów, lud był sytuowa-
ny poza granicami wyobrażonej, idealnej rzeczywistości; mógł dopiero zostać 
w nią włączony dzięki rewolucji lub powolnej ewolucji od stanu „naturalnej 
bezpośredniości” do „rozumnej rzeczywistości”756. Bieliński uważał, że naj-
pierw należy, poprzez oświatę „obudzić w ludzie godność ludzką przez tyle 
wieków poniewieraną w brudzie i błocie”757, Hercen przyznawał się do niezna-
jomości ludu i pobłażliwości wobec niego: 

Postępowa mniejszość, pełna szlachetnych zamiarów, nie znała życia ludu ani, wobec tego, 
jego prawdziwych potrzeb. (...) Patrzyliśmy na chłopów jak na ordynarną masę, uważaliśmy, 
że dopiero trzeba z nich zrobić ludzi. Mniejszość, oczywiście, nie żywiła względem ludu nie-
mieckiej pogardy Birona i spółki, zastąpiło ją łagodniejsze uczucie pobłażliwej i opiekuńczej 
wyższości wobec nierozumnych dzieci758.

Relacja typu rodzic – dziecko została wyeksponowana w słowianofi lskiej 
konceptualizacji ludu759. W rodzinie Aleksego Chomiakowa żywy był przekaz 
o jednym z jego przodków, który nie mogąc doczekać się potomka, polecił 
chłopom, aby wybrali sobie dziedzica. Fakt, że władanie ziemią zostało Cho-
miakowom nadane na mocy kolektywnego wyboru, sprawił, że Aleksiej Stie-
panowicz uważał się za gospodarza, któremu powierzono szczególną troskę 
o ziemię i lud; był też przekonany, że rozumie mentalność chłopów i potrze-
by wynikające ze specyfi ki „rosyjskiej duszy”760. Ojcowską surowość i opiekę 
wobec ludu Chomiakow łączył z chłodną kalkulacją zysków i strat, płynących 
z zarządzania ziemią761. W odpowiedzi na pytanie postawione przez dekabry-

755  М. Драгоманов (red.), Письма К.Д. Кавелина и И.С. Тургенева к А.И. Герцену, Генева 1892; 
cyt. za: I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, przeł. S. Kowalski, Warszawa 2003, s. 280–281.

756  W. Bieliński, Pisma fi lozofi czne, t. 2, s. 56.
757  Tamże, s. 411.
758  A. Hercen, Eseje fi lozofi czne, t. 2, s. 442–443.
759  Andrzej Walicki zauważył, że w stosunku słowianofi lów do ludu można wyróżnić dwa okresy: 

pierwszy obejmuje wypowiedzi reprezentantów nurtu z lat 40., drugi – to lata 50. Obydwa charaktery-
zuje połączenie podejścia praktycznego z utopią, jednak w drugim okresie proporcje zmieniają się na 
niekorzyść utopii. Por. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii..., s. 186.

760  Por. Н. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков, s. 38.
761  Por. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii..., s. 133.
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stów: jak pogodzić wolność z mentalnością rosyjskiego chłopa, słowianofi lstwo 
odpowiedziało stworzeniem utopii. Wynikało z niej jasno, że chłop nie po-
trzebuje wolności, lecz ziemi. W artykule O zniesieniu poddaństwa w Rosji. List do 
J.I. Rostowcewa (Об отмене крепостного права в России. Письмо к Я.И. Рос-
товцеву, 1859), Chomiakow pisał: „Dla mnie pytanie o przyznaniu ziemi i kwe-
stia własności gruntów jest ważniejsza od pytania o wolność osobistą”762. Warto 
w tym miejscu zauważyć, że żaden ze słowianofi lów nie dał swoim chłopom 
wolności przed reformą uwłaszczeniową, zachowując relację pan – niewolnik.

W kontekście żywotnych wówczas problemów przynależności Rosji do Za-
chodu, swoistości rosyjskiej kultury i rozłamu między „towarzystwem” a lu-
dem, lud został określony jako ten element, który ma fundamentalne znaczenie 
dla zachowania tożsamości kulturowej Rosji. Konstanty Aksakow w artykule: 
Doświadczenie synonimów „towarzystwo” – „lud” (Опыт синонимов Публика – 
Народ, 1857) pisał: „»Towarzystwo« to zjawisko czysto zachodnie: część na-
rodu odrzuciła rosyjskie życie, język i ubiór i stworzyła »towarzystwo«, które 
wypłynęło na powierzchnię... Różnica między »towarzystwem« a »ludem« jest 
oczywista”763. Autor podkreślał oczywisty antagonizm obydwu grup: lud jest 
samoistny – towarzystwo powstało sztucznie, lud pracuje – towarzystwo śpi, 
lud przebacza towarzystwu – towarzystwo jest podejrzliwe wobec ludu: „Towa-
rzystwo jest szacowne, a lud – prawosławny”764. W ujęciu słowianofi lów to właśnie 
lud, a nie warstwa wykształcona był dźwignią prawdziwego postępu zawiera-
jącego się w zrozumieniu duchowego prawa, rządzącego rozwojem człowieka, 
społeczeństwa, narodu. Według Chomiakowa:

Należeć do narodu, to znaczy całkowicie dobrowolnie i świadomie odczuwać i kochać moral-
ne i duchowe prawo, które przejawia się (oczywiście nie w pełni) w jego rozwoju historycz-
nym. Brak poszanowania tego prawa poniża naród w oczach innych narodów. Zdarza się nam 
wpadać w tę skrajność, lecz błąd ten jest wybaczalny: to nie grzech złej woli, lecz niewiedzy. 
My nie znamy Rosji765. 

Lud jawił się słowianofi lom jako źródło żywotnej siły kultury, potwierdzenie 
odmienności Rosji od Zachodu oraz szansa na zlikwidowanie rozłamu w spo-
łeczeństwie poprzez reintegrację warstwy wykształconej w tradycyjne wartości.

Namysł nad pytaniem, czy w pierwszej połowie XIX wieku lud był celem, 
czy narzędziem działań grup kulturotwórczych, byłby niepełny bez uwzględ-
nienia koncepcji Siergieja Uwarowa, ministra oświaty Mikołaja I, który w 1832 
roku zaproponował kulturową formułę z pozycji ofi cjalnego stanowiska wła-

762  А. Хомяков, Об отмене крепостного права в России. Письмо к Я.И. Ростовцеву, 1859 [w:]
А. Хомяков, Полное собрание сочинений, t. 3, s. 317.

763  К. Аксаков, Опыт синонимов Публика-Народ. 1857 [w:] Н. Бродский, Ранние славянофилы..., 
s. 121.

764  К. Аксаков, Опыт синонимов Публика-Народ, s. 122.
765  А. Хомяков, Полное собрание сочинений, t. 1, s. 9.
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dzy: prawosławie – samodzierżawie – narodowość/ludowość (православие – 
самодержавие – народность). Nie był to koncept nieprzemyślany. Stanowił 
rezultat wcześniejszej drogi życiowej Uwarowa, na którą składała się służba 
dyplomatyczna, zainteresowanie kulturą Europy Zachodniej, członkostwo Im-
peratorskiej Akademii Nauk w Petersburgu (od 1818 roku), a przede wszyst-
kim nieustanne dążenia do rozpowszechnienia oświaty i rozbudowy instytucji 
kształcenia. W 1833 roku został powołany na stanowisko Ministra Oświaty 
Narodowej (Министр народного просвещения) i od tego momentu 

Przyjąwszy na siebie odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, pragnął, aby Rosję ominęły 
wstrząsy rewolucyjne, które stały się udziałem Europy. Pod względem kultury umysłowej był 
człowiekiem Zachodu, co sam doskonale rozumiał i tym bardziej chciał, aby przyszłe pokole-
nia, posiadając wykształcenie na poziomie europejskim „lepiej rozumiało to, co rosyjskie i po 
rosyjsku”. Hasłem jego działalności na stanowisku ministra stało się: Prawosławie – Samo-
dzierżawie – Narodowść/Ludowość, co w istocie jest parafrazą starego zawołania bojowego: 
Za Wiarę, Cara i Ojczyznę (За Веру, Царя и Отечество!)766. 

W raporcie dla cara Mikołaja I z 19 listopada 1833 roku Uwarow pisał: 

Po tym, jak z rozkazu Waszej Wysokości, objąłem stanowisko Ministra Oświaty Narodowej, 
uczyniłem głównymi wytycznymi moich działań słowa: „Wychowanie narodu winno odbywać 
się we wspólnym duchu Prawosławia, Samodzierżawia i Ludowości/Narodowości”767. 

W swojej koncepcji minister łączył tradycyjne elementy: prawosławie i sa-
modzierżawie, podkreślając konieczność redefi niowania w ich kontekście po-
jęcia narodnost’. Edukacja miała służyć kształtowaniu postaw patriotycznych na 
fundamencie imperium; w ten sposób Uwarow w dużym stopniu utożsamiał
ojczyznę i naród z carem. Dla okcydentalistów centralnym symbolem była osobo-
wość, dla słowianofi lów – wspólnota, dla Uwarowa – car-samowładca. W odniesie-
niu do idei imperium minister formułował kolejne pytania, które absorbowały 
wszystkich wykształconych ludzi jego czasów: 

Jak zainicjować u nas wychowanie narodu (народное воспитание), tak by odpowiadało na-
szemu porządkowi rzeczy, a przy tym było nieobce duchowi europejskiemu? Na jakich zasa-
dach opierać się w odniesieniu do europejskiego oświecenia i europejskich idei, bez których 
już nie możemy się obejść, lecz które bez zręcznego poskromienia grożą nam nieuchronną 
katastrofą? Czyja ręka, silna i doświadczona, może utrzymać dążenia umysłów w granicach 
porządku i spokoju, i odsunąć wszystko, co mogłoby naruszyć wspólny fundament768. 

766  С. Уваров, Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова императору Николаю I, s. 69; 
http://krotov.info/acts/19/1830/1833119.html (dostęp: 10.12.2012).

767  Tamże.
768  С. Уваров, Доклады министра народного просвещения..., s. 70.
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Samodzierżawie uznawał za kamień węgielny imperium i warunek trwałości 
ustroju politycznego. Lud jako pojęcie czy zjawisko nie został w tekstach Uwa-
rowa wyeksponowany; znajduje się on w cieniu imperium i prawosławia769.

Ani Siergiej Uwarow, ani inni przedstawiciele ofi cjalnej ideologii nie wzięli 
udziału w dyskusji na temat treści najważniejszych pojęć770, ponieważ projekt 
kultury rozumiany jako imperium był gotowy; pozostawało jedynie umocnić 
go za pomocą uporządkowania istniejących ukazów oraz poprzez stworzenie 
nowych instytucji wykonawczych. Nie znaczy to jednak, że subsemiosfera or-
ganizowana wokół państwa-imperium oraz cara-jedynowładcy pozostawała 
nieprzenikalna dla znaków z pozostałych subsemiosfer. Owszem, jej granica 
była stosunkowo szczelna, postarał się o to Mikołaj I bezpośrednio po powsta-
niu dekabrystów. Niemniej jednak dyskusje słowianofi lów o roli prawosławia 
w życiu państwa i społeczeństwa, wstrząsy rewolucyjne (powstanie listopadowe 
w Polsce w 1830 roku oraz Wiosna Ludów w Europie w 1848 roku), istnie-
nie kółek, które poddawały dyskusji koncepcje przebudowy aparatu władzy, 
pomimo represji, pobudzały ideologów państwa do sięgania po nośne sym-
bole, by umocnić obraz władzy. Połączenie samodzierżawia z prawosławiem 
i narodowością/ludowością miało punkty styczne ze słowianofi lstwem oraz, 
jeśli przez pojęcie narodowości będziemy rozumieć silne i liczące się na arenie 
międzynarodowej państwo, to również z okcydentalizmem, zwłaszcza w okcy-
dentalistycznej ocenie władzy carskiej jako siły postępowej i inicjatorki odgór-
nych reform. Jak przekonamy się w toku dalszych analiz, każda z zaproponowa-
nych w pierwszej połowie XIX wieku koncepcji ludu miała swoją kontynuację 
w drugiej połowie XIX wieku. Jedne z nich zostały wzmocnione, inne uległy 
stłumieniu; wszystkie natomiast ewoluowały i zostały dopasowane do zmienio-
nego kontekstu społeczno-politycznego i kulturowego. Dwa główne fakty, któ-
re trzeba mieć na uwadze, podejmując analizę treści kulturowych słów-kluczy 
w drugiej połowie XIX wieku, to przeprowadzenie reformy uwłaszczeniowej 
oraz utrata kulturotwórczego potencjału przez szlachtę.

W latach sześćdziesiątych ujawniła się ambiwalencja między dążeniem do 
zachowania wartości kultury europejskiej a pragnieniem służenia ludowi. Zna-
lazła ona odzwierciedlenie w postaci dwóch nurtów rosyjskiej elity: szlache-
ckiego i raznoczyńskiego. Zasadniczą różnicę między nimi trafnie zdefi niował 
Mikołaj Michajłowski: „Interesy ludu stały się nam drogie z dwóch różnych 

769  Stanowisko samego Mikołaja I wobec wzajemnego związku samodzierżawia i lud odsłaniają 
jego rozmowy z Astolphem de Custine, prezentowane w Listach z Rosji.

770  Co nie znaczy, że nie pojawiały się próby pośredniego defi niowania pojęcia narodu, narodowo-
ści, obywatela poprzez porządkowanie ukazów i wydawanie nowych rozporządzeń, dotyczących zmian 
w strukturze administracyjnej i prawnej państwa. Interesującego materiału badawczego dostarczają 
teksty źródłowe: Pełny zbiór praw Imperium Rosyjskiego (Полное собрание законов Российской импе-
рии), a także П. Брюнелли, Права Русского Гражданина. Как их определять, как их осуществлять, как их 
отстаивать, Санкт-Петербург 1913.
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przyczyn: jednym – z powodu ich bliskości wobec ludu, drugim – z powodu 
oddalenia od niego”771. Ideolodzy pochodzenia raznoczyńskiego dużo rzadziej 
tworzyli teorie na temat specyfi ki ludu, jego mentalności, przesądów czy poten-
cjalnego duchowego bogactwa; nie kierowało nimi poczucie miłości i oddania, 
nie mieli też poczucia winy i związanej z nim chęci „spłacenia długu”.

Idee Bielińskiego, by wyzwalać jednostkę, a jednocześnie kształcić lud 
i w ten sposób sprzyjać postępowi społecznemu, były kontynuowane przez 
nurt oświecicielstwa (просветительство)772. Jego reprezentanci zakładali, że źród-
ło powszechnego dobrobytu leży w mądrym prawodawstwie, sprawiedliwo-
ści, rozwoju oświaty i samodoskonaleniu człowieka opartych na jego rozumie 
i woli. Mikołaj Czernyszewski w Dzienniku z lat 1848–1850 sformułował myśl, 
że człowiek sam powinien wziąć na swoje barki zadanie przekształcenia rzeczy-
wistości773. Formułując teorię rozumnego egoizmu774, wskazywał, że źródłem 
i celem wszelkich zmian jest człowiek, jego dobrobyt i szczęście. Nie podzie-
lał dążeń rodzących się wówczas nurtów rewolucyjnych, by doprowadzić do 
zmiany ustroju społeczno-politycznego drogą przewrotu; uważał, że w ten spo-
sób zostaną przekreślone osiągnięcia inteligencji pierwszej połowy XIX wieku 
w dziedzinie europeizacji Rosji. Myśl Czernyszewskiego o potrzebie kształcenia 
ludu podzielał Mikołaj Dobrolubow: „Wielkim zadaniem naszych czasów jest 
umysłowa emancypacja mas, dzięki której wskaże się im drogę do dobroby-
tu nie tylko ich samych, lecz całego społeczeństwa”775. W nurt oświecicielstwa 
wpisywał się też Dymitr Pisariew – był świadomy zachowawczego charakteru 
ludu, jego wrogości wobec zmian, istnienia ugruntowanych przesądów i dlate-
go zalecał „pedagogiczne” podejście do kwestii kształcenia mas: „Trzeba dzia-
łać pedagogicznie tj. dopasowywać swój sposób tłumaczenia do możliwości 
pojmowania słuchającego i nie tracić z oczu jego punktu widzenia”776. Kwestię 
wychowawczego oddziaływania na lud poruszył też Pisariew w artykule Scho-
lastyka XIX wieku (Схоластика XIX века)777, gdzie postulował zaangażowanie 

771  Н. Михайловский, Записки профана [w:] Собрание сочинений в 6 томах, Санкт-Петербург 
1896–1897, t. 3, s. 722; http://www.biblioclub.ru/119367_Sochineniya_Tom_tretii_Zapiski_Profana_
Vypusk_1.html (dostęp: 10.12.2012).

772  Oświecicielstwo – ideologia radykalnych demokratów w latach 60. XIX w.; termin sugerował 
związek z ideami Oświecenia. Szerzej por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 280.

773  Por. M. Czernyszewski, Pisma fi lozofi czne, przeł. W. Bieńkowska, K. Błeszyński, Warszawa 1961, 
t. 2, s. 390–396.

774  Teoria rozumnego egoizmu wraz z nową koncepcją antropologiczną została wyłożona w dy-
sertacji Zasada antropologiczna w fi lozofi i (Антропологический принцип в философии, 1860), przeł. K. Błe-
szyński, Warszawa 1956. Wersja rosyjska zob. http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0430.shtml 
(dostęp: 10.12.2012).

775  Cyt. za: G. Przebinda, Mikołaj Czernyszewski..., s. 237.
776  Сyt. za: Д. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции [w:] Д. Овсянико-Кули-

ковский, Полное собрание сочинений, t. 7, s. 301.
777  Д. Писарев, Схоластика XIX века [w:] Д. Писарев, Сочинения в четырех томах. Том 1: 

Статьи и рецензии 1859–1862, Москва 1955; http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_0120.shtml (do-
stęp:10.12.2012).
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prowincjonalnej szlachty jako pośrednika między wyższymi warstwami a lu-
dem. Protekcjonalny stosunek do chłopa wynikał z przekonania zwolenników 
oświecicielstwa, że jedynie wyższe warstwy mają do zaoferowania wartości, które 
przyczynią się do poprawy ogólnego stanu społeczeństwa. Ambiwalentny sto-
sunek do ludu przebija też z pism Mikołaja Michajłowskiego, który rozstrzygał 
problem rozdźwięku między warstwą wyższą a ludem z pozycji osobowości 
i walki o jej emancypację: „O, jeśli mógłbym się rozpłynąć w tej szarej, prostej 
masie ludu, utonąć bezpowrotnie, lecz zachować ten płomyk prawdy i ideału, 
który udało mi się zdobyć kosztem tegoż ludu”778. Problem pogodzenia intere-
sów jednostki z zadaniem służby ludowi, zachowania zdobyczy długiego proce-
su europeizacji z nadciągającą rewolucją absorbował zwolenników oświecicielstwa. 
Analiza tekstów epoki przez pryzmat postaw ich autorów wobec ludu pozwala 
wysnuć wniosek, że koncepcja „dyktatury mniejszości” stanowiła odległe echo 
walki okcydentalistów lat czterdziestych o prawo autonomicznej jednostki do 
realizowania jej potencjału. W latach sześćdziesiątych kwestia kształcenia ludu, 
uświadamiania mu jego celów tak, aby świadomie mógł podjąć decyzję, doty-
czącą udziału w rewolucji, była gorąco dyskutowana wśród inteligencji. Piotr 
Ławrow twierdził: 

Współczesny rosyjski działacz powinien, według mnie, porzucić przestarzałe przekonanie, 
że ludowi można narzucić rewolucyjne idee, wypracowane przez niewielką grupę lepiej roz-
winiętej mniejszości, że rewolucjoniści-specjaliści mogą obalić, w udanym zrywie, rząd cen-
tralny, mogą zająć jego miejsce i wprowadzić... nowy ustrój, uszczęśliwić przy jego pomocy 
nieprzygotowaną większość. Nie chcemy nowej narzuconej władzy, bez względu na to, jakie 
byłoby jej źródło779. 

Po nieudanej „wędrówce w lud” hasła oświecicielstwa zostały zmarginalizo-
wane na rzecz walki o cele polityczne rozumiane jako przejęcie władzy drogą 
rewolucji. Hercenowskie przeciwstawienie opresyjnego państwa – ludowi, de-
spotyzmu – rewolucji, skostniałych struktur państwowych – żywiołowi burze-
nia zostało wzmocnione w myśli Michała Bakunina i innych zwolenników anar-
chizmu; w tym również Lwa Nikołajewicza Tołstoja. Lud był przez Bakunina 
postrzegany jako opozycja imperium, siła napędowa, a zarazem cel wszystkich 
przemian, z których pierwsza i najważniejsza to destrukcja istniejących struk-
tur: „Co będzie jej (rewolucji – M.A.) pierwszym, nieodzownym zadaniem? 
Zniszczenie Imperium, dlatego, że dopóki istnieje Imperium, w Rosji nie może 
zaistnieć nic dobrego i żywego”780. Widząc w ludzie siłę rewolucyjną i rezerwu-
ar żywotnych sił kultury, Bakunin idealizował chłopstwo; pisał o ludzie: „To 
główny cel i jedyna prawdziwa siła całego ruchu. Młodzież rozumie, że życie 

778  Н. Михайловский, Записки профана, s. 723.
779  П. Лавров, Вперед! Наша программа [w:] Собрание сочинений, Санкт-Петербург 1934, t. 2, s. 31.
780  М. Бакунин, Речь на Конгрессе «Лиги мира и свободы». 1866 [w:] М. Бакунин, Избранные сочинения 

в 5 томах, Петербург–Москва 1922, t. 3, s. 112.
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poza ludem jest niemożliwe, i że ten, kto chce żyć, powinien żyć dla niego. 
W nim jednym jest życie i przyszłość, poza nim jest martwy świat”781. W pis-
mach Bakunina wielokrotnie jest powtarzane stwierdzenie, że lud powinien być 
celem rewolucji, a nie jedynie narzędziem jej urzeczywistnienia: 

Trzeba, żeby nasz rozum nauczył się pojmować rozum ludu, żeby nasze serca nauczyły się 
bić w jednym rytmie z jego wielkim, dla nas jeszcze nieznanym sercem. Powinniśmy w nim 
widzieć nie środek, lecz cel, patrzeć na niego nie jak na materiał naszej rewolucji, nie jak na 
„mięso armatnie”782. 

W nieposkromionym żywiole chłopskim Bakunin dostrzegał potencjał bu-
rzycielski, co korespondowało z osobowością myśliciela i jego programowym 
nihilizmem783. Już w Odezwie do Słowian (Воззвание к славянам, 1848) anar-
chista dawał wyraz przekonaniu, że lud jest gotowy do żywiołowego buntu: 
„Wyzwolenie naszych narodów może dokonać się wyłącznie wśród burzy. (...) 
Słowianie powinni być ogniem, aby czynić cuda”784. Powtarzał tę myśl, postu-
lując zniesienie wszelkich więzi społecznych i politycznych. Kwestia podziału 
na rządzącą mniejszość i rządzoną większość była przedmiotem wielu sporów 
w szeregach inteligencji narodnickiej785. Z punktu widzenia przyjętej przez nas 
perspektywy badawczej istotny jest fakt, że mamy tutaj do czynienia z reaktywa-
cją dawnych problemów wzajemnej zależności jednostki i społeczeństwa, boha-
tera (geniuszu) i tłumu (ludu). W takim przypadku uzasadnione jest postawienie 
pytania o potencjał kulturowy, który zgromadzili rosyjscy Europejczycy w latach 
czterdziestych XIX wieku; potencjał płynący z faktu pojawienia się niezależ-
nej i twórczej jednostki. Zwolennicy wychowywania i edukowania ludu ponieśli 
klęskę, gdyż okazało się, że nie posiadają odpowiednich narzędzi, by rozpo-
wszechnić ideały wolności i godności jednostki. Do walki o „rząd dusz”, czyli 
rozprzestrzenienie własnej wizji rzeczywistości na lud, stanęły dwa antagoni-
styczne nurty: rewolucyjny, programowo ateistyczny i antypaństwowy i konser-
watywny/reakcyjny, odwołujący się do religii i imperium. Kierunek interpretacji 
pojęcia lud zaprezentowany przez Bakunina wskazuje na znaczną identyfi kację 
inteligenta-rewolucjonisty z najliczniejszą i najbardziej pokrzywdzoną grupą 
społeczną. Krzywda nie dotyczy wyłącznie chłopów, jest to uczucie, które to-
warzyszy zubożałemu szlachcicowi czy synowi popa, gdy rozmyśla nad różnicą 
między własną sytuacją życiową a pozycją społeczną tych, którzy z racji urodze-
nia stoją na szczycie społecznej hierarchii. Cierpienie chłopa rani inteligenta-

781  Tamże, s. 83.
782  M. Bakunin, Pisma wybrane, przeł. B. Wścieklica, Z. Krzyżanowska, Warszawa 1965, t. 1, s. 220.
783  Por. A. Kamiński, Apostoł prawdy i miłości. Filozofi czna młodość Michaiła Bakunina, Wrocław 2004.
784  М. Бакунин, Воззвание к славянам [w:] М. Бакунин, Избранные сочинения в 5 томах, s. 112.
785  Wśród teoretyków rosyjskich narodnickich ruchów rewolucyjnych podejmujących problem 

dyktatury mniejszości można wymienić również Piotra Tkaczowa, Jerzego Plechanowa. Szerzej za-
gadnienie to omawia L. Bazylow, Działalność narodnictwa rosyjskiego w latach 1878–1881, Wrocław 1960.
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-raznoczyńcę tak dotkliwie dlatego, że sam identyfi kuje się z tymi, których po-
zbawiono należnego im miejsca w społeczeństwie. Toynbee określił ów stan 
świadomości mianem „proletariackiego”: „Prawdziwą oznaką proletariusza jest 
nie ubóstwo, ani skromne pochodzenie, lecz świadomość – i wzbudzany przez 
tę świadomość resentyment – wydziedziczenia z przekazanego przez przodków 
miejsca w strukturze społecznej”786. W ślad za poczuciem krzywdy pojawia się 
żądanie sprawiedliwości. Lud – imperium – krzywda – sprawiedliwość – rewolucja to 
słowa wyznaczające orientacyjne punkty na mapie wyobrażonej rzeczywistości 
inteligenta-rewolucjonisty. Opozycyjną parę tworzą: krzywda – sprawiedliwość.

Słowianofi lska idea ludu, wypracowana w latach czterdziestych, znalazła 
kontynuację w myśli Fiodora Dostojewskiego, wśród ideologów poczwiennicze-
stwa787. Najbardziej nośne pojęcie: prawosławie, zostało wykorzystane, by pod-
budować ideę imperium, potwierdzić misję Rosji wobec Zachodu, dać rosyjskiej 
inteligencji nadzieję na możliwość reintegracji z rodzimą kulturą, potwierdzić 
tożsamość religijną Rosji. W Dzienniku pisarza Fiodor Dostojewski pisał: 

Sądźcie nasz lud nie według tego czym jest, lecz według tego, czym chciałby zostać. Bo ideały 
jego są mocne i wzniosłe, one go ocaliły wśród wieków męczarni; one zrosły się z jego duszą 
od pradawnych czasów i obdarzyły ją po wsze czasy prostotą, uczciwością, szczerością i sze-
rokim otwartym umysłem, a wszystko to w ujmującym, harmonijnym połączeniu788. 

Pisarz odczytał pojęcie ludu przez pryzmat ideału Chrystusa, przypisując 
chłopom pokorę, potrzebę cierpienia i zdolność do nieustannego odradzania się: 

Myślę, że najpotężniejszą, najbardziej rdzenną potrzebą duchową rosyjskiego ludu jest po-
trzeba cierpienia – stałego, nieukojonego cierpienia zawsze i we wszystkim. (...) Chrystus jest 
może jedyną miłością ludu rosyjskiego, a ta miłość jest osobliwa – graniczy z cierpieniem789. 

Pomimo ogromnej idealizacji ludu Dostojewski nie był wolny od ambiwa-
lencji w postrzeganiu chłopów, gdy stawał przed koniecznością rozwikłania 
problemu zależności ludu i inteligencji. W jednym fragmencie Dziennika pisarza 
czytamy: „Tak czy inaczej, lud sam siebie zbawi, jeśliby już doszło wprost do 
nieszczęścia. Siebie i nas (tj. inteligencję – M.A.) zbawi, ponieważ światło i zba-
wienie zajaśnieją i przyjdą z dołu”790, w kolejnym stwierdza, że nie jest możliwe 
zachowanie tożsamości kultury bez połączenia inteligencji i ludu: „My, w po-
równaniu z ludem, rozwinęliśmy się duchowo i moralnie, uczłowieczyliśmy się, 
staliśmy się humanistami i tym samym, ku naszej chlubie, różnimy się od ludu”; 
po czym dodaje: 

786  A. Toynbee, Studium historii, s. 332.
787  Szerzej ideologia „poczwienniczestwa” zob. A. Lazari, „Poczwienniczestwo”. Z badań nad historią 

idei w Rosji, Łódź 1988.
788  F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 2: 1876, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 46.
789  F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 1: 1847–1874, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 306.
790  F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 1, s. 182.
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Jest to właśnie ten skarb, o którym mówiłem już w jednym z poprzednich numerów Dziennika 
– skarb, który my, rosyjska górna warstwa kulturalna, przynosimy ludowi po półtorawiekowej 
nieobecności w Rosji, i który lud, kiedy już sami ukorzymy się przed jego prawdą, musi od 
nas przyjąć sine qua non,w przeciwnym przypadku połączenie się obydwu warstw okaże się 
niemożliwe i wszystko zginie791. 

Lud był też dla Dostojewskiego symbolem spokoju, pokojowego nastawie-
nia wobec państwa. W roku 1876, a więc w czasach gdy aktywizowały się ruchy 
rewolucyjne, Dostojewski pisał, że Rosji nie grozi rozłam między garstką boga-
tych i zadowolonych a ogromną rzeszą biednych i poniżanych, który dokonał 
się w Europie Zachodniej: „W Rosji natomiast to się nie może zdarzyć: nasz de-
mos jest zadowolony i z biegiem czasu będzie jeszcze bardziej zaspokojony, bo-
wiem wszystko zmierza ku temu z racji ogólnego nastroju lub raczej zgody”792. 
Dostojewski był twórcą najpotężniejszej iluzji rosyjskiego ludu, gdy ekspono-
wał jego pokorę, zdolność do poświęceń i umiłowanie cierpienia, podążanie 
za osobowym ideałem Chrystusa. Równie potężna była iluzja ludu, stworzona 
przez rewolucjonistów-nihilistów, którzy postrzegali lud jako żywiołowy, nie-
okiełznany, pełen tłumionej wściekłości, wyrosłej z wielu wieków cierpienia 
i krzywdy. Dostojewski, przeciwstawiając lud inteligencji rewolucyjnej, nie do-
strzegł, że lud i inteligencja stanowią dwa elementy tej samej destrukcyjnej siły, 
kierowanej przeciwko szlachcie, która przeszczepiała na grunt rosyjski zdoby-
cze zachodnioeuropejskiej cywilizacji.

Podejmując próbę podsumowania niniejszego rozdziału, wracamy do pyta-
nia: jakie treści kryły się w słowie lud i w jaki sposób kontekst historyczno-ideo-
wy epoki wpływał na zmianę jego semantyki. Murawjow, w przywoływanym 
już artykule, Zew plemienia, pisał: 

W rewolucji spotkały się dwie rozszczepione części rosyjskiej duszy – dusza rozmyślająca i du-
sza działająca. Lud dokonał wtedy osądu inteligencji. Sądził ją jednak nie tak, jak ona do tej 
pory sądziła samą siebie – teoriami odpowiadając na teorie, rozumowaniem na rozumowanie. 
Lud uwierzył jej na słowo, ale osądził w działaniu793. 

Rewolucja 1917 roku pochłonęła inteligencję szlachecką, która w latach 
czterdziestych marzyła o podniesieniu godności człowieka do rangi najwyższej 
świętości, o zbudowaniu państwa, opartego na fundamencie prawa, transfor-
macji modelu społecznego poprzez edukację. 

W pierwszej połowie wieku XIX lud, jako koncepcja, wyobrażenie, był 
narzędziem wspomagającym ideowe poszukiwania inteligencji i jej próby po-
twierdzenia własnej tożsamości kulturowej. Każda z formacji, stawiając pytanie 
o własną przynależność do Rosji oraz o przynależność Rosji do Zachodu, od-

791  Tamże, s. 184.
792  F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 2, s. 127.
793  B. Муравьев, Рев племени.
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woływała się do rosyjskiego ludu jako adresata inteligenckiej misji. Lud został 
oceniony przez okcydentalistów jako element starego i jako taki przeciwstawiony 
nowemu – narodowi, który dopiero się kształtuje; w ujęciu słowianofi lów jawił 
się jako pierwiastek rodzimy, równoznaczny z narodem, chociaż nieświadomy 
tego faktu.

W drugiej połowie XIX wieku sytuacja uległa drastycznej zmianie: prze-
prowadzona reforma uwłaszczeniowa rozczarowała ogromną większość społe-
czeństwa i spowodowała radykalizację postaw inteligencji raznoczyńskiej. Lud 
jawił się tej formacji jako siła zdolna rozsadzić skostniałą strukturę społeczną 
i na gruzach imperium zbudować sprawiedliwą rzeczywistość. Ważny jest jed-
nak fakt, że dyskusja na temat treści narodu i narodowości została porzucona na 
rzecz praktycznych działań w celu poprawy materialnego bytu chłopów. Lud 
automatycznie został utożsamiony z narodem, co znaczy, że w pamięci kultury 
nie zapisano tej koncepcji narodu i narodowości, którą proponował Bieliński 
oraz inteligencja liberalna.

Zmiana sytuacji chłopów w rezultacie ogłoszenia edyktu uwłaszczeniowego 
spowodowała efekt domina: wszystkie formacje inteligencji musiały określić się 
na nowo wobec zaistniałej konfi guracji elementów kultury. Szlachta podzieliła 
się nie tylko pod względem stosunku do ludu, lecz również – wobec imperium. 
Sądzimy, że te koncepcje rosyjskiej kultury, które przewidywały dla Rosji, z ca-
rem-jedynowładcą na czele, misję wobec narodów słowiańskich i przypisywały 
jej rolę obrońcy Słowiańszczyzny przed zakusami Zachodu, były przejawami 
świadomości imperialnej.

2.3.2. Imperium i jego misja w monadycznych
koncepcjach Mikołaja Danilewskiego i Konstantego
Leontjewa. Zapowiedź zamknięcia się systemu kultury
W 1853 roku car Mikołaj I podjął decyzję o odebraniu Turkom Konstantyno-
pola. Pragnął w ten sposób umocnić swoją pozycję jako przyszłego cara ca-
łej Słowiańszczyzny, prawosławnego władcy, który w myśl posłania Filoteusza 
uchroni świat przed nadejściem Antychrysta, stojąc na czele Moskwy-Trzeciego 
Rzymu. Decyzja okazała się fatalna w skutkach, gdyż przegrana wojna nie tylko 
odsłoniła słabość polityczną i militarną rosyjskiego imperium, lecz także za-
chwiała wizerunkiem cara jako tego, który jest zdolny do zrealizowania misji 
nałożonej przez niego przez Opatrzność. Kluczewski stwierdził, że „nieudolne 
samowładztwo przestaje być legalne”794, mając na myśli kult siły. Jednak korze-
nie delegitymizacji sięgały o wiele głębiej, a zaistniała sytuacja spowodowała, 

794  В. Ключевский, Литературные портреты, Москва 1994, s. 435.
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że wielu przedstawicieli elity intelektualnej przystąpiło do tworzenia rozbu-
dowanych koncepcji, które zawierały połączenie prawosławia i samodzierżawia, 
wzbogacone o rozbudowaną wizję misji Rosji. Nieodzownym elementem two-
rzonych projektów był Zachód, postrzegany jako cywilizacja obca, niebezpiecz-
na i degenerująca się. Wśród głośnych tekstów epoki podejmujących problem 
rosyjskiej kultury i cywilizacji jako opozycyjnej do zachodniej znalazły się Rosja 
i Europa. Pogląd na kulturowe i polityczne relacje świata słowiańskiego do germano-romań-
skiego (Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения 
славянского мира к германо-романскому, 1869)795 Mikołaja Danilewskiego, 
Bizantynizm i Słowiańszczyzna (Византизм и славянство, 1875)796 Konstantego 
Leontjewa, a także niektóre poglądy Fiodora Dostojewskiego i innych ideo-
logów poczwienniczestwa – idei powrotu do gleby, symbolizowanej przez rosyj-
ski lud, zawarte w Dzienniku pisarza (Дневник писателя) oraz czasopismach 
„Wriemia” (Время) i „Epocha” (Эпоха); oraz zbiór artykułów Moskowskij sbor-
nik (Московский сборник, 1896)797 oberprokuratora Świętego Synodu, Kon-
stantego Pobiedonoscewa.

Przypomnijmy, że wzmocnienie idei imperium oraz samodzierżawia na funda-
mencie Cerkwi odbywało się w atmosferze narastających nastrojów rewolu-
cyjnych wśród rosyjskiej inteligencji. Po reformie uwłaszczeniowej, która sta-
ła się faktem po podpisaniu przez cara edyktu uwłaszczeniowego, 19 lutego 
1861 roku, do centrum kultury z obszaru peryferyjnego przesunęła się duża 
grupa ludzi z niższych warstw społecznych: urzędników różnych rang (tzw. 
raznoczyńców), synów duchowieństwa oraz zubożałej szlachty – odtąd to oni 
mieli tworzyć nowe paradygmaty kultury i wzory rzeczywistości. Ponadto po 
reformie uwłaszczeniowej lud zaistniał jako realna grupa odbiorców idei, a nie 
jedynie jako pewne wyobrażenie, symbol, „fetysz”798 w świadomości inteligencji 
pochodzenia szlacheckiego. Przepaść między nową inteligencją pochodzenia 
raznoczyńskiego a ludem była zdecydowanie mniejsza niż między inteligencją 
o proweniencji szlacheckiej a ludem. Pod koniec lat sześćdziesiątych XIX wieku 
stało się jasne, że szlachta już nie kształtuje oblicza kulturowego Rosji, ponie-

795  Tekst powstawał w latach 1865–1867, po raz pierwszy został opublikowany w formie kilku ar-
tykułów w czasopiśmie „Zaria”, natomiast w formie książki wyszedł w 1871. Por. В.С. Стёпин (red.), 
Новая философская энциклопедия в 4 томах, Москва 2001; hasło: Россия и Европа; http://dic.academic.
ru/dic.nsf/enc_philosophy (dostęp: 10.12.2012).

796  Większość artykułów Konstantego Leontjewa można znaleźć na stronie: http://knleontiev.
narod.ru/articles.htm (dostęp: 10.12.2012). Zob. także: К. Леонтьев, Избранные письма 1854–1891, 
Санкт-Петербург 1993; http://imwerden.de/pdf/leontjev_izbrannye_pisma_1993.pdf  (dostęp: 
10.12.2012). Por. А. Янов, Три утопии (М. Бакунин, Ф. Достоевский и К. Леонтьев), Тель-Авив 1978; 
http://imwerden.de/pdf/yanov_tri_utopii_1978.pdf  (dostęp: 10.12.2012).

797  К. Победоносцев, Московский сборник, Москва 2005; http://www.wco.ru/biblio/books/
pobedonoscev1/Main.htm (dostęp: 10.12.2012).

798  Por. J. Diec, „Народ” как фетиш и антитеза русской интеллигенции [w:] H. Kowalska-Stus (red.), 
Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, Kraków 2001, s. 63.
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waż nie ma odbiorców swoich idei i nie zdołała przekazać swojego dorobku 
młodszemu pokoleniu. Semiosfera rozpada się na sferę kulturową, gdzie doko-
nuje się refl eksja nad ideami i wartościami oraz defi niowanie i redefi niowanie 
sensów, oraz na sferę społeczną, która ma wymiar czysto praktyczny, skupia się 
na osiągnięciu celów materialnych, zmian w zakresie struktury społecznej799. 
Chociaż podział taki jest, w większym lub mniejszym stopniu, charakterystycz-
ny dla każdej kultury, patologiczny stan rosyjskiej kultury drugiej połowy XIX 
wieku przejawiał się w fakcie, że między sferą kultury a sferą społeczną nie 
toczył się dialog; jego miejsce zajęła krytyka przeciwnika. Brak dążeń do stwo-
rzenia wspólnej przestrzeni znaczeń i określenia tożsamości kulturowej skut-
kował przyrostem opozycyjnych par pojęć i dezintegracją językowego obrazu 
rzeczywistości. Zagrożenie, jakie powstało wskutek przeciążenia informacyjne-
go, dotyczyło makroskali – imperium jako idei i organizmu politycznego, oraz 
mikroskali – kondycji człowieka w obliczu pytania o sens życia.

Koncepcje monadyczne, czyli takie, których autorzy postrzegali kultury jako 
zamknięte systemy, nie bez powodu zaczęły powstawać w okresie nasilenia się 
nastrojów rewolucyjnych. W pismach Danilewskiego, Leontjewa, Pobiedono-
scewa i Dostojewskiego opozycją porządkującą całość rozważań jest Rosja – 
Zachód. Znika jednak, charakterystyczna dla pierwszej połowy XIX wieku para 
swój – obcy. W drugiej połowie wieku jest ona odczytywana jako zagrożone – za-
grażające, pełne żywotnych sił – chylące się ku upadkowi, realizujące misję – potrzebujące 
ratunku, a także jako przeciwstawienie życie – śmierć. Ta ostatnia binarna para 
wskazuje na jednostkę jako probierz kondycji kultury. W makroskali Europa 
Zachodnia jest defi niowana jako odmienny typ cywilizacji; przez pojęcie Za-
chodu twórcy koncepcji monadycznych rozumieją także te wartości europejskie, 
które przenikały do Rosji od czasów Piotra I, a w czasach Danilewskiego i Le-
ontjewa przejawiały się w dążeniach do liberalizacji sfery politycznej, a także 
w działaniach ruchów rewolucyjnych.

Zarówno u Danilewskiego, jak też u Leontjewa, który w dużej mierze kon-
tynuował myśli swego poprzednika, pojawiło się pojęcie Słowiańszczyzny, które 
pozwalało w nowym kontekście określić cywilizacyjną tożsamość imperialnej 
Rosji.

Dla twórców koncepcji monadycznych pojęcie Rosja łączyło się z prawosła-
wiem, imperium i misją. Zachód kojarzony był z sekularyzacją, liberalizmem i indywi-
dualizmem, które to wartości traktowano jako czynniki destrukcyjne. Oceniając 
dystans emocjonalny wspomnianych wyżej myślicieli wobec Zachodu, zauwa-
żamy, że traktowany był on nie jako obcy-inny, lecz jako obcy-wrogi. Jest to pewien 
paradoks wyrażający się w fakcie, że dystans wobec wartości interpretowanych 

799  И. Кондаков, Культура России, s.14.
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jako „zachodnie” wzrósł, gdy owe wartości, w zmodyfi kowanej formie, stały się 
nieodłączną częścią rosyjskiej kultury.

Najważniejsze dzieło Danilewskiego Rosja i Europa stanowi przede wszyst-
kim koncepcję rosyjskiej kultury, jej głównych elementów, specyfi cznych cech 
istotowych i funkcjonalnych. Europa dla Danilewskiego jest przestrzenią idei, 
określonego typu kulturowego, nie zaś obszarem geografi cznym: 

Czyżby głośnie słowo Europa było słowem niemającym znaczenia? Oczywiście, że nie. Jego 
sens jest głęboki, lecz nie jest on geografi czny, lecz kulturowo-historyczny, i w pytaniu o przy-
należność lub brak przynależności geografi a również nie ma najmniejszego znaczenia. Czym 
jest Europa w kulturowo-historycznym znaczeniu? Odpowiedź na to pytanie jest jasna i jed-
noznaczna. Europa to obszar cywilizacji germano-romańskiej800. 

Uznając słowa Europa oraz cywilizacja romano-germańska za synonimy, 
Danilewski odmawia Europie prawa do miana cywilizacji ogólnoludzkiej i jedyne-
go, poprawnego wzorca postępu.

Pod wieloma względami rozprawa Danilewskiego jest kontynuacją kon-
cepcji Aleksego Chomiakowa przedstawionej w Notatkach o historii powszechnej. 
Przypomnijmy, że autor Notatek przedstawił oryginalną koncepcję rozwoju 
kultur opartą na przeciwstawieniu dwóch typów pierwiastków: irańskiego (ludy 
słowiańskie) i kuszyckiego (ludy germańskie), które w różnym stopniu przejawia-
ją się w typie organizacji społecznej. Charakter struktury politycznej nie był, 
zdaniem Chomiakowa, wiarygodnym sprawdzianem dominującego pierwiast-
ka, gdyż państwo często łączyło się z podbojem, która to cecha była właściwa 
pierwiastkowi kuszyckiemu. Danilewski równie często, chociaż nie z taką mocą 
jak słowianofi lski ideolog, podkreślał w rozprawie Rosja i Europa, że przyszła 
federacja narodów słowiańskich powstanie wskutek dobrowolnego połączenia 
się narodów w jeden organizm polityczny w celu realizacji misji stworzenia do-
skonałego typu kulturowo-historycznego. Ponadto Chomiakow miał ambicje 
nakreślenia schematu, w ramach którego powinna być interpretowana historia 
świata. Danilewski taki schemat stworzył, korzystając z aparatu metodologicz-
nego, którego dostarczyła mu jego praca naukowa – był biologiem801. Chomia-
kow eksponował prawosławie i wspólnotę jako źródło wzorów kulturowych prze-
jawiających się w mentalności ludów słowiańskich; wspólnota miała odegrać 
rolę skarbnicy żywotnych sił kultury. Danielewski, z kolei, uwzględniając myśli 
autora Notatek, wysunął na pierwszy plan Słowiańszczyznę jako twór nie tylko 
kulturowy, lecz przede wszystkim – polityczny.

800  Por. Н. Данилевский, Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянско-
го мира к германо-романскому, Москва 2011, s. 74.

801  Obszerna krytyka metodologii Danielewskiego, jego aparatu pojęciowego i zagadnienia spójno-
ści wywodów w rozprawie Rosja i Europa, zob. J. Diec, Cywilizacje bez okien. Teoria Mikołaja Danilewskiego 
i późniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych, Kraków 2002.
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Danilewski stoi na stanowisku relatywizmu kulturowego, przekonując, że 
każda cywilizacja rozwija się w sobie tylko właściwy sposób, dlatego też postęp 
Zachodu w żadnym wypadku nie może stać się miarą postępu Rosji czy jakie-
gokolwiek innego kraju. Zasadniczą rolę odgrywa, według myśliciela, przyna-
leżność do konkretnego typu kulturowo-historycznego. W dotychczasowych 
dziejach ludzkości Danilewski wyróżnił dziesięć typów: egipski, chiński, sta-
rosemicki, indyjski, irański, hebrajski, starogrecki, rzymski, arabski, romano--
-germański (europejski). Analiza tekstu Rosja i Europa pozwala wyodrębnić 
główne tezy kulturowej koncepcji Danilewskiego802. Autor twierdzi, że każde 
plemię lub rodzina narodów posiadających charakterystyczny dla siebie język, 
lub grupę języków sobie bliskich, tworzy odrębny typ kulturowo-historyczny. 
Powstanie i rozwój cywilizacji, zgodnej ze specyfi ką danego typu, jest uwarun-
kowany posiadaniem politycznej niezależności jej narodów. Żadnemu narodowi 
nie wolno przyjmować konstytutywnych pierwiastków innego typu pod groźbą 
utraty tożsamości: 

Każdy typ kulturowo-historyczny powinien tworzyć swoje podstawy samodzielnie. „Duch”, 
„natura” narodów nie może zostać zapożyczona, gdyż przyswajając sobie obcą kulturę, tracą 
własną. A to oznacza, że naród skazuje się na naśladownictwo, uznaje swoją historyczną prze-
szłość i przyszłość za pozbawioną sensu803. 

Akceptacja jest dopuszczalna w przypadku elementów o znaczeniu drugo-
rzędnym, znajdujących się „poza sferą narodowości”804, czyli takich, które nie 
tworzą głębokiej struktury kultury: „U podstaw każdej kultury jako jej energe-
tyczne centrum leży pierwiastek narodowy (национальное начало), zdolny 
do rozwoju dzięki zawartej w nim boskiej energii (божественной энергии)”805. 
Dopełniając charakterystykę typów, autor zaznacza, że poszczególne typy róż-
nią się między sobą zdolnością do absorbowania drugorzędnych pierwiastków 
i stopniem rozwoju kulturalnego; mają też różne losy, determinowane przez 
Opatrzność. W zależności od stopnia rozwoju religii, działalności naukowo-
-technicznej i artystycznej, dobrobytu społeczno-ekonomicznego oraz dosko-
nałości ustroju politycznego Danilewski wyróżnił typy jedno- i wielopierwiast-
kowe. Jednopierwiastkowe to takie, które mają osiągnięcia w jednej z czterech 
wymienionych dziedzin. Ideałem jest taki typ kulturowo-historyczny, który 
w pełni rozwinął wszystkie cztery aspekty, jednak – jak zaznaczył myśliciel – 
taki typ jeszcze nie powstał. Nadzieję na jego utworzenie myśliciel pokłada 
w narodach słowiańskich, które zjednoczą się pod berłem Rosji, zyskując jed-
nocześnie polityczną niezależność i poczucie bezpieczeństwa: 

802  Por. Н. Данилевский, Россия и Европа..., s. 113.
803  Tamże, s. 7.
804  Tamże.
805  Tamże, s. 9.
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Taki związek (...), władając tylko tym, co mu się zgodnie z prawem należy, nikomu nie zagraża-
jąc i nie bojąc się gróźb, mógłby przeciwstawić się burzom i nieszczęściom i spokojnie kroczyć 
drogą niezależnego rozwoju w pełni swoich narodowych sił, przy szczęśliwym współdziałaniu 
różnorodnych pokrewnych żywiołów, składających się nań, tworząc, zgodnie ze swoim skła-
dem etnografi cznym, religijnym oświeceniem i historycznym wychowaniem, szczególny typ 
historyczno-kulturowy, umocniony długoletnią walką z wrogimi zewnętrznymi siłami, które 
dziś utrzymują jego narody w rozproszeniu; walką, bez której nie mógłby się ukształtować806.

Problem wrogości między Rosją i Zachodem Danilewski interpretuje jako sku-
tek rozłącznych wartości leżących u podstaw przyszłego typu słowiańskiego 
oraz cywilizacji romano-germańskiej. Dylemat Rosja–Zachód myśliciel rozstrzy-
ga w sposób niepozostawiający wątpliwości: 

Tylko fałszywe, niemające nic wspólnego z prawdziwymi podstawami naukowej systematy-
zacji zjawisk, pojmowanie powszechnego rozwoju historycznego, stosunku narodowego do 
ogólnoludzkiego i tak zwanego postępu mogło doprowadzić do zmieszania pojęć odrębnej, 
europejskiej, czy romano-germańskiej, cywilizacji z cywilizacją ogólno- czy też, dokładniej, 
wszechludzką; zrodziło zgubne błądzenie, znane pod nazwą okcydentalizmu (западничества), 
które nie zdając sobie sprawy ani ze ścisłego związku Rosji i Słowiańszczyzny, ani z histo-
rycznego znaczenia tej ostatniej, – przyznaje nam i naszym braciom żałosną, nic nie znaczącą 
historyczną rolę naśladowców Europy, pozbawia nas nadziei na samodzielne znaczenie kultu-
rowe, czyli na wielką, historyczną przyszłość807. 

W ślad za słowianofi lami, Danilewski powtarza tezę o samoistności i wy-
jątkowości rosyjskiej kultury. Przekonanie o obcości Rosji i Europy wzmacnia, 
pisząc: 

Rzecz w tym, że Europa nie uznaje nas za swoich. Widzi w Rosji, i w ogóle w Słowianach coś 
jej obcego, a jednocześnie materiał, który może wykorzystać, tak jak czyni to w przypadku 
Chin, Indii, Afryki, dużej części Ameryki itd.; materiał, który można formować i kształtować 
na swój obraz i podobieństwo808.

Warto zauważyć, że Danilewski nie krytykował wartości europejskich jako 
negatywnych ze swej istoty, jak czynili to wcześniej słowianofi le czy współ-
cześni jemu Dostojewski i Leontjew; przedmiotem jego kontestacji było na-
śladownictwo wzorców europejskich w Rosji. Ponadto twierdził, że typ euro-
pejski (romano-germański) wyczerpał już swój potencjał rozwojowy i chyli się 
ku upadkowi. Danilewski interpretował wiek XVIII i związany z nim postęp 
przemysłowo-techniczny Europy jako oznaki rozkwitu, jednak odmawiał pozy-
tywnej interpretacji wydarzeniom związanym z rewolucją francuską i jej ideową 
spuścizną: 

806  Н. Данилевский, Россия и Европа..., s. 467.
807  Tamże, s. 563–564.
808  Tamże, s. 66.
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Jako że anarchie są zapowiedziami i narzędziami rozpadu, to nie mogą, oczywiście, zostać 
uznane za żywotny wkład do powszechnej skarbnicy ludzkości; i kulturowo-historyczny typ 
germano-romański nie może zostać uznany za przedstawiciela ani religijnego, ani społeczno-
-ekonomicznego aspektu działalności kulturalnej. Natomiast w politycznym, a zwłaszcza tak 
zwanym kulturalnym aspekcie skutki historycznego życia Europy są olbrzymie. Narody Euro-
py nie tylko stworzyły potężne państwa, które rozszerzyły swoje wpływy na wszystkie części 
świata, ale także ustanowiły abstrakcyjno-prawne stosunki obywateli między sobą i obywatela 
z państwem. Innymi słowy, zdołały połączyć polityczną potęgę państwa z jego wewnętrzną 
wolnością, to znaczy rozwiązały w zadowalającym stopniu obydwa aspekty zadania politycz-
nego. Jeśli owa wolność w praktyce nie przynosi oczekiwanych rezultatów, to fakt ów ma 
związek z nierozwiązanym lub rozwiązanym nieprawidłowo innym zadaniem, a mianowicie 
– problemem porządku społeczno-ekonomicznego809. 

Prawidłowy rozwój typu wymaga harmonijnego rozwoju wszystkich czte-
rech elementów, opartych na ideach, charakterystycznych dla konkretnego 
typu. Sygnalizowany problem wolności Danilewski rozpatruje w wymiarze czysto 
politycznym, stawiając pytanie o związek reprezentowanej w typie kulturowo-
-historycznym wolności i perspektyw rozwoju typu z właściwą mu religią, a tak-
że o charakter relacji państwa i Cerkwi: 

Granica między boskim a cesarskim i królestwami obydwu światów nie może zostać naruszo-
na, dlatego, że sama Cerkiew we wszystkim, co jej dotyczy, jest nieomylna i nigdy tej granicy 
nie przekroczy; jeśli zaś państwo narusza granicę, nie jest ten fakt niczym więcej jak świecką 
i krótkotrwałą przemocą, mogącą, co prawda, przynieść nieszczęście lub cierpienie pojedyn-
czym chrześcijanom, duchowieństwu, nawet całym narodom, ale jest całkowicie bezsilne wo-
bec Cerkwi jako takiej. Jej wolność jest nienaruszalna z tej prostej przyczyny, że pozostając 
poza zasięgiem jakiejkolwiek ziemskiej władzy, Cerkiew zachowuje wolność, zarówno prze-
śladowana przez Neronów i Dioklecjanów, jak i pod rządami heretyckich imperatorów Bizan-
cjum i uciskana przez Turków810. 

Symbol jednoczący obydwie sfery, cerkiewną i państwową, w koncepcji Da-
nilewskiego przybiera postać konkretnego miejsca: Konstantynopola. Można 
wręcz mówić o początkach ujęcia geopolitycznego stosunków międzynarodo-
wych, w ramach teorii typów kulturowych Danilewskiego. Według myśliciela 
Konstantynopol, z racji swojego położenia, posiada predyspozycje, by stać się 
centrum tworu politycznego stanowiącego unikalny typ wielopierwiastkowy: 

Na wyjątkowość Konstantynopola wpływa również to, że żadna zmiana dróg handlowych, 
żadne rozszerzenie sceny teatru historii nie mogą pomniejszyć jego roli historycznej; a wprost 
przeciwnie – każde rozprzestrzenienie kultury i środków komunikacji powinny, w większym 
lub mniejszym stopniu, znaleźć odzwierciedlenie w umocnieniu jego handlowego, polityczne-
go i, ogólnie, kulturalnego znaczenia811. 

809  Tamże, s. 576.
810  Tamże, s. 260.
811  Tamże, s. 440.
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Oryginalna systematyzacja problemów rosyjskiej kultury drugiej połowy 
XIX wieku w ujęciu Danilewskiego wiąże się z ideą imperium i imperatywem 
ekspansji terytorialnej: 

Konstantynopol jest obecnie res nullius, rzecz nienależąca do nikogo. W szerszym sensie histo-
rycznym powinien należeć do tego, kto nadal uosabia ideę, którą kiedyś realizowało Wschod-
nie Imperium Rzymskie. Jako przeciwwaga dla Zachodu, jako zalążek i centrum wyjątkowego 
obszaru kulturowo-historycznego, Konstantynopol powinien należeć do tych, którzy zostali 
powołani, by kontynuować dzieło Filipa i Konstantyna, dzieło świadomie podjęte przez Pio-
tra I i Katarzynę II812. 

O ile wskazanie na dziedzictwo Cesarstwa Wschodniego może zostać zin-
terpretowane jako wezwanie do kontynuacji zadania wyrażonego przez mnicha 
Filoteusza w Posłaniu do Wasyla III, o tyle nawiązanie do Piotra I i Katarzyny 
stanowi pretekst do uzasadnienia cywilizacyjnej misji Rosji wobec narodów 
Azji. W koncepcji Danilewskiego nieustannie eksponowana jest idea imperium 
jako wyznacznika tożsamości kulturowej Rosji. Autor dodaje, że wyłącznie silne 
państwo jest w stanie unieść brzemię obowiązku, jakie nakłada Opatrzność na 
tego, kto włada Konstantynopolem. Misja Rosji wobec narodów słowiańskich, 
a w dalszej perspektywie mieszkańców Azji jest formułowana w opozycji do 
Europy Zachodniej. Mając na uwadze fakt, że wiek XIX to okres rywalizacji 
Wielkiej Brytanii i Rosji o wpływy w Turcji, Iranie, Afganistanie i na Dalekim 
Wschodzie, można interpretować przeciwstawienie Rosji Zachodowi w katego-
riach walki ideowej dwóch potęg kolonialnych. Danilewski zarzuca Europie, że 
obawia się Rosji i żywi wobec niej wrogie uczucia tylko dlatego, że nie potrafi  
jej skolonizować: 

Z tego właśnie powodu Europa widzi w Rosji i w Słowiańszczyźnie nie tylko obcy, lecz także 
wrogi pierwiastek. Chociaż warstwa wierzchnia, zewnętrzna zwietrzała i przekształciła się 
w glinę (tj. coś łatwego do formowania – M.A.) cała Europa rozumie, czy też – dokładniej 
– czuje instynktownie, że pod powierzchnią leży twarde jądro, którego nie da się rozbić, roz-
puścić; które, w konsekwencji, nie pozwoli się wchłonąć, przekształcić w swoje ciało i krew; 
które ma siłę i ambicje, by żyć swoim niezależnym życiem813. 

Danilewski uważa, że Opatrzność przyznaje narodom jedno z trzech zadań: 
być „materiałem etnografi cznym”, tzn. zostać wchłoniętym przez inną kulturę 
i przekształcić się „w jej ciało i krew”; stać się „biczem bożym” – niepokoić 
inne narody i zmuszać je w ten sposób do mobilizacji własnych sił i wykorzy-
stywania twórczego potencjału; zrealizować misję – do tego ostatniego zadania 
została wybrana Rosja.

Idea imperium łączy się z osobą cara, którego Danilewski stara się przed-
stawić jako silnego reformatora oraz władcę rozumiejącego potrzeby swoich 

812  Tamże, s. 447.
813  Tamże, s. 66.
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poddanych; panującego nad ludem, który przez wieki wspierał kształtowanie 
silnego państwa: 

W końcu, zniknęło prawo pańszczyźniane – ostatki rusztowania, wykorzystane przy budowie 
naszej państwowości. Ruski lud przeszedł przez różne formy zależności, które miały scalić go 
w jedno ciało, oduczyć oddzielnego plemiennego egoizmu, nauczyć podporządkowywania 
swojej woli wyższym, wspólnym sprawom – i cele te zostały osiągnięte; państwo powstało 
na niezachwianym narodowym fundamencie. A przecież, w ciągu tego tysiącletniego procesu 
egoizm plemienny nie został zastąpiony egoizmem klasowym, naród rosyjski nie tracąc warto-
ści moralnych, nie utracił też materialnej podstawy dla swojego dalszego rozwoju, dlatego, że 
zachował prawo do władania ziemią w nieporównywalnie większym stopniu niż jakikolwiek 
inny naród europejski814.

Danilewski nie mógł pozostać obojętnym wobec pytań o istotę postępu, 
tym bardziej że zgodnie z przyjętym przez niego stanowiskiem relatywizmu 
kulturowego postęp w Rosji nie był zjawiskiem tożsamym z europejskim pier-
wowzorem. Stworzone wcześniej przez rosyjskich myślicieli defi nicje postępu 
uwzględniały jedną z dwóch, rozłącznych, perspektyw: personocentryczną, 
w ramach której postęp postrzegany był jako wyzwalanie się człowieka spod 
władzy ograniczeń, oparte na racjonalnym wnioskowaniu; lub systemocen-
tryczną – w ramach tego schematu postęp jawił się jako odkrycie praw rządzą-
cych systemem, co było możliwe na drodze wiary i zagłębiania się w świat du-
cha. Według Danilewskiego postęp należy rozumieć jako rozwijanie przez dane 
plemię, naród czy, wreszcie, typ kulturowo-historyczny jemu tylko właściwych 
cech. Postęp ma charakter cykliczny, manifestacja zjawiska jest poprzedzona 
jego długotrwałym, ukrytym rozwojem, wskutek czego potencjał nagromadzo-
ny w plemiennym okresie życia narodu ujawnia się dużo później815, W ujęciu 
Danilewskiego postęp nie ma charakteru liniowego: 

Każde wyjątkowe zjawisko, zrodzone w okresie etnografi cznym, przejawiające się na etapie 
cywilizacji, powinno nieuchronnie osiągnąć swój szczyt, poza który nie da się iść lub poza któ-
rym dalszy ruch naprzód jest wolniejszy i ogranicza się do pojedynczych wynalazków i udo-
skonaleń. Wówczas ma miejsce zastój w życiu, postęp zamiera, gdyż nieskończony rozwój, 
nieskończony postęp w jednym i tym samym kierunku (a tym bardziej we wszystkich kierun-
kach jednocześnie) to oczywista niemożność816. 

Logicznym następstwem wysnutych wniosków jest dla myśliciela pytanie, 
które ma charakter egzystencjalny: w jaki sposób rozwijać się, nie tracąc przy 
tym tożsamości; innymi słowy: w jaki sposób wytyczyć granicę między przy-
godą a bezpieczeństwem. Danilewski abstrahuje jednak od egzystencjalnego 
wymiaru zagadnienia, zaznaczając, że postawiony problem dotyczy jedynie ży-

814  Tamże, s. 314.
815  Por. Н. Данилевский, Россия и Европа..., s. 133.
816  Tamże.
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wych organizmów. W przypadku tworów kulturowych postęp jest rozumiany 
jako eksploracja pola znaczeniowego cywilizacji we wszystkich jego aspektach. 
Zadanie to przekracza możliwości jednego narodu, jest natomiast możliwe do 
zrealizowania w przypadku federacji narodów, które stanowią jeden typ kultu-
rowo-historyczny, wnosząc do niego własną specyfi kę narodową i pamięć hi-
storyczną tworzących go plemion. Joachim Diec zwrócił uwagę na specyfi czne 
pojmowanie nauki przez Danilewskiego: 

...zakładał on, zgodnie z zasadami klasycznej metafi zyki, istnienie niezmiennego i jedynego 
stanu rzeczy, tak więc nauka powinna była, jego zdaniem, opierać swą konstrukcję na sfe-
rze noumenalnej. Przed dotarciem do owego bezwzględnego stanu można mówić jedynie 
o pożytecznych z historycznego punktu widzenia, lecz nieprawdziwych konstrukcjach myślo-
wych. Doskonałość nauki, jej umiejętność dociekania istoty swego przedmiotu badań odbija 
się zatem w systemie. Służy on właściwej klasyfi kacji ogromnej ilości faktów, lecz nie w celu 
ich łatwiejszego zapamiętania, lecz ukazania ich rzeczywistego pokrewieństwa i wzajemnych 
powiązań817. 

Ponownie przywołajmy twierdzenie Aleksego Chomiakowa i Iwana Kirejew-
skiego, którzy stali na stanowisku, że racjonalna nauka ma funkcję porządkują-
cą, natomiast życiowa siła kultury leży w jej religii. Pod względem typologicz-
nym Danilewski wpisuje się w tradycyjne rozumienie postępu jako odkrywanie 
odwiecznych praw rządzących rozwojem świata. Oczywiście, jego światopogląd 
nie jest religijny w takim sensie jak w przypadku klasycznego słowianofi lstwa. 
Niemniej jednak silna opozycja wobec Zachodu, w każdym możliwym zna-
czeniu, oraz reaktywacja idei imperium i prawosławia pozwalają sformułować 
wniosek, że autor dzieła Rosja i Europa jest prekursorem myśli o zamknięciu 
rodzimego modelu kultury, który uważa za część słowiańskiego typu kulturowo-
-historycznego, i oczyszczenie go z idei europejskich, które uznał za obce i po-
tencjalnie szkodliwe.

Propozycją zamknięcia rosyjskiej kultury na wpływy zachodnioeuropejskie 
w celu ochrony jej tożsamości jest też koncepcja Konstantego Leontjewa. No-
siła ona ślady inspiracji teorią typów kulturowo-historycznych Danilewskiego, 
jednak Leontjew zdecydowanie odżegnał się od panslawizmu swojego poprzed-
nika. W miejsce idei słowiańskiej postawił na bizantynizm – zasadę porządkującą 
rosyjskiej historii, która przejawia się w postaci prawosławia i samodzierżawia.

Ze względu na niezwykle istotną dla myśliciela opozycję życie – śmierć, po-
rządkującą jego rozważania o kulturze, uzasadnione jest sięgnięcie do niektó-
rych faktów z jego biografi i. Jak zauważył Michał Bohun: 

Myśl fi lozofi czna Leontjewa była mocno uwikłana w jego osobiste problemy, obawy i troski. 
Uważam, że życiowe losy w decydujący sposób wpłynęły na kształt i treść koncepcji myślicie-

817  J. Diec, Cywilizacje bez okien..., s. 50.
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la. Podkreślam zwłaszcza trzy wydarzenia: studia lekarskie, służbę dyplomatyczną w Europie 
Środkowo-Wschodniej oraz dramatyczny przełom religijny818. 

Rozwój biologiczny i społeczny oraz kondycję organizmu Leontjew diag-
nozował poprzez stwierdzenie, w którym stadium rozwojowym dany organizm 
się znajduje: pierwotnej różnorodności, wzrastającej złożoności czy wtórnego 
uproszczenia. Każdy z etapów miał swoje apogeum. W przeciwieństwie jednak 
do ludzkiego organizmu, dla którego śmierć była nieuchronna, organizm spo-
łeczny czy też, szerzej, kultura, mogła uchronić się przed rozpadem, zatrzymu-
jąc w odpowiednim momencie wewnętrzne różnicowanie się819.

Wykształcenie medyczne sprawiało, że Leontjew interpretował negatywne 
procesy, których był świadkiem, w kategoriach choroby i adekwatnie do diag-
nozy wysuwał propozycje leczenia organizmu społecznego820; za skuteczne le-
karstwo uznawał reakcyjną politykę caratu polegającą na zahamowaniu wpły-
wów europejskich. Centralna dla jego myśli idea bizantynizmu ukształtowała się 
w rezultacie obserwacji życia narodów w Grecji oraz Imperium Otomańskim. 
Była konsekwencją pragnienia ucieczki od nudy życia, trywialności cywilizacji 
materialnego dobrobytu, obojętności na piękno. Na tle idei utylitaryzmu i mate-
rializmu nowej inteligencji czuł się wyobcowany. Jak zauważył Bohun, 

Samotność, niezrozumienie, brak szacunku dla ideałów estetycznych ze strony obozu „postę-
pu”, przyczyniły się do ostatecznego zerwania Leontjewa z resztkami liberalnych przekonań. 
W 1862 roku myśliciel świadomie deklarował się już jako konserwatysta. (...) to „estetyka ży-
cia” skłoniła go do odrzucenia iluzji demokracji, postępu i dobrobytu. Doszedł do wniosku, 
że niszczą one piękno w świecie, prowadzą do uniformizacji życia, monotonii i brzydoty821. 

Leontjew wyraził swoje idee w liście do jednego z ideologów poczwiennicze-
stwa, Mikołaja Strachowa: 

1. piękno ważniejsze jest niż użyteczność; 2. szeroki rozwój ważniejszy jest od szczęścia; 3. tyl-
ko na gruncie zła wzrasta dobro i wielkie osoby; 4. lepsza jest wojna, poetyckie zabobony 
i waleczne przesądy niż powszechna nijakość; 5. ludowość (narodnost’) jest bardziej potrzebna 
niż demokratyczny humanizm822. 

Opozycyjne pary pojęć: piękno – użyteczność, nieograniczony rozwój – 
szczęście, różnorodność i chaos – ujednolicenie i nijakość, a także prawosła-
wie i hierarchiczność przeciwstawione humanizmowi i równości wyznaczały 
kategorie porządkujące Leontjewowskie wyobrażenie rzeczywistości. Była to 

818  M. Bohun, Kontrrewolucja i pesymizm. Filozofi a społeczna Konstantina Leontjewa, Kraków 2000, s. 9.
819  К. Леонтьев, Византизм и славянство [w:] К. Леонтьев, Произведения; http://knleontiev.narod.

ru/articles.htm (dostęp: 23.04.2013).
820  Tę cechę światopoglądu Leontjewa podkreślił też Mikołaj Bierdiajew, Н. Бердяев, Константин 

Леонтьев. Очерк из истории религиозной мысли, Paris 1926, s. 85.
821  M. Bohun, Kontrrewolucja i pesymizm..., s. 21.
822  К. Леонтьев, Избранные письма (1854–1891).
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również polemika z ideałami inteligencji o proweniencji zachodnioeuropejskiej; 
przetłumaczonymi przez inteligencję raznoczyńską, w procesie przekładu kul-
tur, pojęciami wolność, równość, postęp. Sądzimy, że przewodnią myślą Leontjewa są 
słowa zamieszczone przez myśliciela w artykule Biskup Nikanor o szkodliwości ko-
lei, pary i w ogóle o niebezpieczeństwach zbyt szybkiego tempa życia (Епископ Никанор 
о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого 
движения жизни)823: „Nie można budować swojego (создавать свое), nie negu-
jąc i nie odrzucając jednocześnie obcych burzących (чужих разрушительных) 
pierwiastków i sposobów”824.

W artykule Przeciętny Europejczyk jako ideał i narzędzie ogólnoświatowej destrukcji 
(Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения) Leontjew 
przewiduje narodziny świata, w którym nie ma miejsca dla realizacji twórczego 
potencjału, a poezja i sztuka skazane są na niebyt: 

Jeśli to, co w wieku XIX jest jego główną charakterystyką: maszyny, nauczyciele, profesorowie 
i adwokaci, laboratoria chemiczne, burżuazyjny zbytek i burżuazyjne zepsucie, burżuazyjne 
umiarkowanie i burżuazyjna moralność, polka tremblante, surdut, cylinder i pantalony – tak 
mało natchnienia dostarczają artystom, to czego można będzie spodziewać się po sztuce 
wówczas (...), gdy nie będzie ani carów, ani duchowieństwa, ani dowódców wojska, ani wybit-
nych działaczy państwowych... Wtedy, oczywiście, nie będzie też artystów. O czym mają wtedy 
śpiewać? Jak mają malować obrazy?825. 

Wątpi również w możliwość zachowania ideałów wolności i równości w ob-
liczu niepohamowanego postępu technicznego. Oderwanie ludzkości od na-
tury i jej stopniowa demoralizacja w połączeniu z krachem ideałów demokra-
tycznych będą skutkowały rewolucjami i krwawymi przewrotami. Wychodząc 
od wiary w sprawczą moc ludzkiego rozumu, przez panowanie nad przyrodą, 
destrukcję więzi, zbudowanych na fundamencie religii, ludzkość doprowadzi 
się do samozagłady. Leontjew twierdzi, że dzieła literackie poetów zachodnich 
odzwierciedlają symptomy strasznej choroby, która toczy Europę, a nazywa się 
cywilizacja: 

...czy nie może zdarzyć się tak, że właśnie dalszy rozwój cywilizacji doprowadzi do tego, że 
państwowa nauka, fi lozofi a, psychologia i społeczno-polityczna praktyka uznają za koniecz-
ne utrzymanie zaplanowanej wcześniej największej nierówności wiedzy w społeczeństwie? 
Przypuszczam, sądząc po destrukcyjnym rozwoju dotychczasowej historii, że właśnie wyższy 
rozum zostanie ostatecznie zmuszony do wystąpienia przeciwko temu, co dziś jest tak popu-

823  К. Леонтьев, Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быс-
трого движения жизни [w:] К. Леонтьев, Восток, Россия и Славянство, Москва 1996, s. 396–399; http://
az.lib.ru/l/leontxew_k_n/text_0370.shtml (dostęp: 10.12.2012).

824  К. Леонтьев, Епископ Никанор о вреде железных дорог...
825  К. Леонтьев, Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения [w:] К. Леонтьев, Восток, 
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larne; przeciwko równości i wolności (innymi słowy, przeciwko zmieszaniu się klas), przeciw-
ko powszechnej edukacji i demokratyzacji wiedzy826. 

Leontjew widzi sprzężenie zwrotne między wynalazkami technicznymi i po-
stępującym uprzemysłowieniem a średnią klasą, owym „przeciętnym Europej-
czykiem”; uważa, że mieszczanin jest wytworem tak rozumianego postępu i tyl-
ko on czerpie korzyść z rozwoju techniki. Postęp, którego celem jest materialny 
dobrobyt, trywialnie pojmowane szczęście, jawi się myślicielowi jako zagroże-
nie dla istnienia państwa i religii: 

Wszystkie te wynalazki są niekorzystne: dla odrębności państwowej, gdyż łagodzą zarazę 
poprzez cudzoziemskie cechy; dla religii, ponieważ mamią ludzi niewykształconych i słabo 
wykształconych kłamliwymi nadziejami, pokładanymi w rozumie (w sensie jednostronnym 
i ograniczonym, nadziejami, które mogą doprowadzić do całkiem odmiennych rezultatów); 
dla uprzywilejowanej szlachty, chociażby z tego powodu, że wzmacniają pozycję i przewagę 
klasy przemysłowej i kupców (...). Są też niewygodne dla klasy robotników, która buntowała 
się, gdy maszyny pojawiły się po raz pierwszy, i niewątpliwie zniszczy je i postara się, prawdo-
podobnie, zakazać ich używania (...)827. 

Z przytoczonych słów wynika, że Leontjew był przeciwnikiem postępu nie 
tylko w jego ideowym aspekcie, w zachodnioeuropejskim rozumieniu, lecz wy-
stępował też przeciwko modernizacji – wszelkim wynalazkom technicznym, 
rozwojowi przemysłu. Zakładał, że przedmiot wiąże się z ideą, maszyny po-
zwalają człowiekowi gnuśnieć, wyręczając go w zmaganiach się z przyrodą. Nie 
jest to jednak największe zagrożenie. Leontjew przekonuje, że rozwój techniki 
prowadzi do katastrofy w wymiarze kosmicznym: zwiększa się tempo życia, po-
stępuje utrata ludzkich sił, ulega zniszczeniu przyroda, w atmosferze gromadzą 
się szkodliwe gazy i ostatecznym wynikiem dążeń do fałszywie pojmowanego 
dobrobytu i szczęścia będzie zniszczenie ziemi. 

Wyraźna szkodliwość i potencjalne zagrożenie ze strony kolei tkwi w tym, że szybko żyjemy 
i śpieszymy się żyć. (...) Nadmierna prędkość jest niebezpieczna zawsze i wszędzie. Wszelka 
prędkość powoduje zmianę siły w systemie świata i na powierzchni ziemi, a u człowieka po-
woduje utratę sił. (...) Czy to tempo życia i ruchu powoduje utratę siły moralnej, duchowej? 
Powiedzcie, czy dzięki zwiększeniu tempa komunikacji, zwiększyło się wewnętrzne zadowole-
nie (благосостояние) ludzi? (...). To prawda, że koleje zaspokajają potrzeby ludzi, ale zaspo-
kajają je, proporcjonalnie zwiększając same potrzeby828. 

826  Tamże.
827  К. Леонтьев, Средний европеец...
828  К. Леонтьев, Епископ Никанор о вреде железных дорог...
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Argumentacja Leontjewa prowadzi do wniosku, że rozwój cywilizacji wyob-
cowuje człowieka z przyrody i pozbawia go siły, równoznacznej z potencjałem 
duchowym, który – z kolei – jest częścią porządku kosmicznego829.

Leontjew postuluje zamknięcie „petersburskiego okresu”830 Rosji, związane-
go z kierunkiem reform wytyczonych przez Piotra I, powrót do symboli i zna-
ków, charakterystycznych dla Rosji nieskażonej jeszcze obcymi wpływami: 

Zewnętrzne formy życia, ubiór, obrzędy, obyczaje, moda – wszystko to są niuanse i odcienie 
żywej estetyki społecznej, nie tej, która jest estetyką naśladownictwa albo cmentarza, której 
przyzwyczailiście się kłaniać (...). Wszystkie te zewnętrzne formy to nie udawanie, bzdura, 
po prostu „zewnętrzne rzeczy”, jak mówią głupcy; nie, są one nieuniknioną konsekwencją, 
organicznie wypływającą z przemian w naszym świecie wewnętrznym; to są nieuniknione, 
plastyczne symbole ideałów, które dojrzewają w głębi nas lub już dojrzały... Koniec Piotrowej 
Rusi jest bliski... I dzięki Bogu. Trzeba jej postawić pomnik, który jest dziełem rąk ludzkich831 
i jeszcze szybciej od niego odejść, strzepując romańsko-germański proch z naszych azjaty-
ckich podeszw832. 

Interpretuje wiek XVIII i pierwszą połowę XIX jako okres „kwitnącej róż-
norodności” i nie waha się stwierdzić, że druga połowa XIX wieku to czas, by 
zapanował „despotyzm formy”; w przeciwnym razie kulturę czeka okres dege-
neracji i śmierć. Jest przekonany, że każdy naród ma w sobie właściwą unikalną 
formę państwowości, która manifestuje się w okresie największego rozkwitu 
kultury. Jeśli jednak państwo ma przetrwać, struktura polityczna musi zapano-
wać nad różnorodnością kulturowych przejawów; wiąże się to z odrzuceniem 
elementów powodujących jej różnicowanie: 

Każdy naród, każde społeczeństwo ma swoją formę państwowości; fundamenty jej są niezmienne, 
natomiast zmianie ulegają niektóre elementy. Wypracowywana jest ona nie nagle i początkowo 
odbywa się to w sposób nieświadomy; nie od razu jest zrozumiała; przybiera jasny kształt 
dopiero w środkowym okresie epoki największej złożoności i najwyższej jedności, a następnie 
przychodzi, wcześniej czy później, częściowa degeneracja systemu, a następnie jego rozkład 
i śmierć833. 

829  Warto zwrócić uwagę na fakt, że religijność Leontjewa była różna od tej, którą postulował 
Aleksy Chomiakow. Por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 348. Por. także К. Леонтьев, Моя лите-
ратурная судьба [w:] К. Леонтьев, Поздняя осень России, Москва 2000; http://www.lib.ru/FILOSOF/
LEONTIEV_K/autobio.txt (dostęp: 10.12.2012).

830  Szerzej na temat specyfi ki „okresu petersburskiego” zob. M. Abassy, Miasto jako metafora kultury 
– Petersburg w twórczości literackiej i publicystyce Fiodora Dostojewskiego [w:] Miasto. Między przestrzenią a koncep-
cją przestrzeni, M. Banaszkiewicz, F. Czech, P. Winskowski (red.), Kraków 2010, s. 255–268.

831  W oryginalnym tekście wyraźne jest nawiązanie, poprzez antytezę, do poematu A.S. Pusz-
kina i frazy „я памятник себе воздвиг нерукотворный”; Leontjew pisze „Ей надо воздвигнуть 
рукотворный памятник”; por. К. Леонтьев, Епископ Никанор о вреде железных дорог...

832  К. Леонтьев, Епископ Никанор о вреде железных дорог...
833  К. Леонтьев, Византизм и славянство.
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Analiza semantyki pojęcia forma przez pryzmat łotmanowskiej teorii gra-
nic semiosfery pozwala stwierdzić, że w ujęciu Leontjewa forma jest granicą; 
utrzymuje homeostazę systemu, pozwala zachować jego tożsamość i reguluje 
stosunki z otoczeniem. Autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny zaznacza, że kon-
cepcja formy znajduje zastosowanie zarówno do ustroju państwowego, jak i do 
pojedynczego człowieka: 

Rozwojowi państwa towarzyszy nieustanne wyjaśnianie, precyzowanie właściwej mu formy 
politycznej, upadek wyraża się w zburzeniu owej formy, większym zmieszaniem z otocze-
niem (общностью с окружающим). Tak więc zadam sobie pytanie: „Czym jest forma?” Forma, 
ogólnie, jest wyrażeniem idei, zamkniętej w materii (treści). Jest ona negatywnym momentem 
zjawiska, natomiast materia – pozytywnym. (...) Forma to despotyzm wewnętrznej idei, nie 
dający materii rozpłynąć się. Zrywając więzy tego naturalnego despotyzmu, zjawisko ginie834. 

Leontjew postrzega granice jako nieprzepuszczalne, służące utrzymaniu 
spójności treści oraz stworzeniu warunków do „wyjaśnienia” jej istoty, okre-
ślenia tożsamości. Istnienie granicy lub jej brak przekładają się na śmierć lub 
życie kultury. Jak zauważył Wasilij Rozanow, „zasada granicy podziału: staje się 
mocniejsza, nieprzepuszczalna dla tego, co obejmuje – życie wzrasta; zaciera 
się, nie utrzymuje zawartości – życie blaknie i ginie. Granica to nie symbol ży-
cia, ale jego kreator, nieokreśloność, nieograniczoność – oto znak śmierci”835. 
Znaczenie trwałości formy wzrasta, gdy treści kultury są na tyle zróżnicowane, że 
grożą jej rozsadzeniem. Nie znaczy to, oczywiście, że myśliciel sugeruje potrze-
bę wyciszenia konfl iktów i ujednolicenia elementów składających się na treść, 
materię kultury. Wprost przeciwnie, zróżnicowanie jest konieczne i stanowi 
przejaw życia kultury: „Właśnie w tej widzialnej niesprawiedliwości społecznej 
kryje się niewidzialna prawda (istina) społeczna; głęboka i tajemnicza prawda 
zdrowia społecznego, której bezkarnie nie można negować w imię współczucia 
najlepszych uczuć”836. Z tej pozycji Leontjew popiera istnienie uprzywilejowa-
nej klasy społecznej, która będzie wspierała państwo i klasę biednych; można 
wręcz powiedzieć, że gloryfi kuje on istnienie nierówności społecznych, walkę 
przeciwieństw oraz cierpienie jako nieodzowny warunek mobilizacji twórczego 
potencjału i punkt wyjściowy dla twórczości artystycznej. W próbach koncep-
tualizacji dobra i zła odbiega daleko od opozycji szczęście – cierpienie, gdyż to 
pierwsze, jak wynika z powyższych rozważań, kojarzy z wpływami idei indywi-
dualizmu i liberalizmu. W ujęciu Leontjewa dobrem jest wszystko to, co sprzyja 
rozwojowi kultury; a zatem różnicowanie się i walka mają tę samą rangę co 
„despotyczna” forma. Jak zauważył Bohun, 

834  Tamże.
835  В. Розанов, Этическое понимание истории [w:] К. Леонтьев. Pro et contra, Санкт-Петербург 

1995, кн. 1, s. 40–41.
836  Н.А. Бердяев, Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли [w:] К. Леон-

тьев, Pro et contra, кн. 2, Санкт-Петербург 1993, s. 86.



Rozdział III. Narastanie informacyjności systemu – ku eksplozji 287

...wypływa problem dobra i zła, tego, co korzystne i zabójcze dla całej natury i historii – kry-
terium niemające nic wspólnego z przyjętymi w polityce i moralności punktami widzenia. Wy-
razistość barw, piękno (wszystko, co jest przejawem podziałów) – nie są cenne same w sobie, 
lecz jako gwarant trwałości i długowieczności – są miarą, z którą można podchodzić do każ-
dego obiektu w dziejach, do każdego zjawiska politycznego, społecznego i artystycznego837.

Analiza pism Leontjewa pozwala stwierdzić, że pochwała samodzierżawia 
wpisywała się w szerszy kontekst tworzony nie tylko przez wydarzenia spo-
łeczno-polityczne, lecz także wynikający z życiowej fi lozofi i samego Leontjewa. 
W świetle wysnutego wniosku tylko częściowo można zgodzić się z Andrzejem 
Walickim, który pisze, że Leontjew idealizował rosyjskie samodzierżawie „jako 
najwyższe ucieleśnienie wszechmocnego państwa, czyli suwerennej i nieograni-
czonej władzy osobistej. Ich (grupy „prawicowych antylegalistów”, do których 
Walicki zalicza Leontjewa – M.A.) lekceważenie czy wręcz pogarda dla prawa 
były po prostu wyrazem ich szacunku dla siły i przeświadczenia, że jedynie moż-
liwie najsilniejszy rząd może ocalić Rosję od nadciągającego nieszczęścia”838. 
Myśliciel gloryfi kował jedynowładztwo również z pozycji człowieka, który sens 
życia postrzega w poszukiwaniu i tworzeniu piękna, zmaganiach z rzeczywi-
stością, a nie jedynie poruszaniu się w bezpiecznym, lecz nudnym, przewidy-
walnym świecie egalitaryzmu. Nie można zaprzeczyć, że narastanie fali nastro-
jów rewolucyjnych skłoniło Leontjewa do postawienia pytania o siłę zdolną 
zapanować nad siłami odśrodkowymi. Niemniej jednak, interpretując kondycję 
kultury w terminologii choroby, dostrzegał też chorobę duszy pojedynczego 
człowieka.

Teoria typów kulturowo-historycznych Danilewskiego oraz koncepcja kul-
tury Konstantego Leontjewa były kolejnymi, po Chomiakowie, próbami sfor-
mułowania odpowiedzi na najważniejsze pytania postawione przed rosyjską eli-
tą przez epokę modernizacji; dotyczyły one tożsamości rosyjskiej kultury oraz 
jej podobieństwa/odmienności wobec cywilizacji europejskiej, zasad rządzą-
cych rozwojem historycznym narodów. Idea słowiańszczyzny Danilewskiego i bi-
zantynizmu Leontjewa została sformułowana jako rodzaj odpowiedzi na pytanie 
o przynależność Rosji do Zachodu. Obydwaj myśliciele eksponują w swoich 
pismach tezę o relatywizmie kulturowym, wskazując na imperium jako podsta-
wowy element samoidentyfi kacji Rosji.

Z ideą imperium w tekstach Danilewskiego i Leontjewa wiąże się prawosła-
wie – drugi z tradycyjnych elementów głębokiej struktury kultury. Podejmując 
wątek prawosławia, należy pamiętać o jego wielowymiarowości: prawosławie to 
wiara, zespół dogmatów, ale także podstawowy pierwiastek kulturotwórczy – 
co przekonująco wykazał w Pierwszym liście fi lozofi cznym Piotr Czaadajew. Należy 
również mieć na uwadze możliwość dwojakiej interpretacji pojęcia Cerkiew; jako 

837  M. Bohun, Kontrrewolucja i pesymizm..., s. 112.
838  A. Walicki, Filozofi a prawa rosyjskiego liberalizmu, s. 53.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej288

wspólnoty wiernych oraz jako organizacji włączonej w struktury państwowe 
od czasów Piotra I. Warto zauważyć, że właśnie na drugą połowę XIX wie-
ku przypadł okres wzmożonych pielgrzymek rosyjskich inteligentów do star-
ców w Pustelni Optyńskiej. Korespondował on z katastrofi cznymi nastrojami 
i przeczuciem apokalipsy – kresu kultury w jej znanym kształcie.



Rozdział IV. Rewolucja jako eksplozja znaczeń. 
Podstawy nowego metatekstu kultury

2.4.1. Istota i znaczenie rewolucji w wybranych tekstach 
publicystycznych i literackich epoki. Źródła nihilizmu

I tak bez Boga dwunastu w dal zmierza,
A idą skroś wietrzysko.
Niczego im nie żal,
Gotowi na wszystko. 
(...) Niewidzialny na wietrzysku,
Nietykalny dla pocisków,
W zaćmie, gdzie śnieżyca dymi
Wydmuchami perlistymi,
W białym wianku z róż, przed nimi
Jezus Chrystus839.

W poemacie Aleksandra Błoka pod symbolicznym tytułem Dwunastu (Двенад-
цать, 1918) rewolucja została przedstawiona w barwach czarno-białych: „Czar-
ny zmrok w śnieżycy białej”840. Dodatkowym kolorem jest czerwony – kolor 
pożogi, krwi i rewolucyjnych sztandarów: „My na zgubę burżujom/ Krwawy 
pożar rozhajcujem/ Cały świat w płomieniach stanie/ Pobłogosław, Panie!”841; 
„Flaga trzepocze, rozognia wzrok”842. Rewolucja niesie zniszczenie starego 
świata – „parszywego psa”; świata, reprezentowanego przez posiadacza ziem-
skiego (burżuja), popa i niewidzialnego, lecz wszechobecnego wroga, którego 
obecność została podkreślona przez kilkakrotne powtórzenie słów: „Naprzód 
w rewolucyjnym pochodzie/ Wróg nie śpi, drogę ci zachodzi”843 oraz zwrot: 
„Tam wróg, złe moce/ Wpatruj się w mrok”844. Postacie rewolucjonistów poeta 
przedstawił w sposób dwuznaczny: są obdarci i niezdyscyplinowani, lecz pełni 

839  A. Błok, Dwunastu, przeł. J. Waczków, Warszawa 1977, s. 38–42. Por. także tekst w języku rosyj-
skim: А. Блок, Двенадцать [w:] А. Блок, Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах, t. 5, Москва 
1999; http://ilibrary.ru/text/1232/p.1/index.html (dostęp: 15.12.2012).

840  A. Błok, Dwunastu, s. 10.
841  Tamże, s. 20. W tłumaczeniu brakuje słowa: krew, które występuje w oryginalnym tekście: 

„(...) мироврй пожар в крови (...)”. Por. А. Блок, Двенадцать; http://ilibrary.ru/text/1232/p.1/index.
html (dostęp: 15.12.2012).

842  A. Błok, Dwunastu, s. 38. Por. tekst oryginalny: „(...) В очи бъется красный флаг”. А. Блок, 
Двенадцать; http://ilibrary.ru/text/1232/p.1/index.html (dostęp: 15.12.2012).

843  A. Błok, Dwunastu, s. 16, 26, 36.
844  Tamże, s. 38.
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wiary w „świętość” rewolucji. Tytuł poematu stanowi nawiązanie do uczniów 
Chrystusa; rewolucjoniści, podobnie jak dwunastu apostołów, niosą ludziom 
dobrą nowinę o kresie starych porządków. Jednocześnie jednak odrzucają oni 
religię i tradycyjną symbolikę ikony, świętej Rusi: „– Chroń nas, Chryste w tej 
zamieci!/ – Pietka! Co ty znowu pleciesz?/ Czy ci przyszedł kto z pomocą/ 
Z tych ikon, co tak się złocą?”845; „Chwyć za karabin, lęk w sobie zduś/ Złóż 
się i pal! – w tę świętą Ruś.../ W tę zaspaną!/ Chałupianą/ W tę opasłozadą!”846. 
Wykorzystanie symboli religijnych dla uzasadnienia rewolucyjnych działań 
wskazuje na przesunięcie znaczeń z obiektu sakralnego na świecki, przekie-
rowanie energii religijnej na cele ziemskie. Zbawienie ludzkości i zbudowanie 
nowego ładu na gruzach starego świata dokona się w rezultacie aktu destrukcji, 
z pominięciem ofi ary, jaką – zgodnie z przekazem biblijnym – złożył Chrystus, 
umierając na krzyżu. Wzorcowy dla chrześcijanina czyn Chrystusa wpisany 
w paradygmat rewolucji traci swoje pierwotne znaczenie: „Wiatr ze śnieżycą 
dmuchają w oczy./ Dwunastu ich przed siebie kroczy/ (...) Wolność, wolność 
w krwi im gra!/ Ech, nie w głowie im – nieść krzyż”847. Napędową siłę rewolucji 
stanowi złość: „Złość, złość gorzka w piersi wzbiera/ Złość, co nie zasypia.../ 
Święta złość, nienawiść szczera...”848.

Z perspektywy dokonanej rewolucji Błok nakreślił obraz wydarzenia, które 
położyło kres imperium. Poeta nie był w stanie dokonać oceny zaistniałych 
wydarzeń – na to było jeszcze za wcześnie. Zdołał natomiast oddać atmosferę 
niepewności, symbolizowaną przez wicher, zamieć, śliski grunt pod nogami; 
zwrócił też uwagę na brak jasno wytyczonych celów młodych rewolucjonistów 
– burzenie było ich jedynym zadaniem. Widoczne w treści poematu zmieszanie 
sacrum i profanum w świadomości rewolucjonistów kieruje nas ku pytaniu o ko-
rzenie rosyjskiego nihilizmu.

Pierwszą wskazówką dotyczącą kierunku naszych poszukiwań jest życie 
i działalność Michała Bakunina849. Jak zauważył Antoni Kamiński, 

Zasadniczą dominantą światopoglądu Bakunina była jego głęboka religijność. (...) Od samego 
początku – należy to wyraźnie podkreślić – była to religijność nieortodoksyjna, nosząca silne 
znamiona immanentyzmu, prowidencjonalizmu i millenaryzmu, okraszona elementami spe-
kulatywnej mistyki. (...) Jej źródłem były subiektywne zainteresowania metafi zyczne, głęboka 
refl eksja intelektualna i wysokie potrzeby serca (...). Była to (...) jego własna religia, oparta na 
indywidualnej interpretacji chrześcijańskich zasad zapisanych w Ewangelii. Z niej wybierał 
tylko te prawdy, które odpowiadały potrzebom jego duszy850. 

845  Tamże, s. 36.
846  Tamże, s. 18.
847  Tamże, s. 16.
848  Tamże, s. 14.
849  W niniejszej pracy przedstawiamy je wybiórczo, zgodnie z wymogami prowadzonych przez 

nas badań. Monografi a na temat Bakunina: A. Kamiński, Apostoł prawdy i miłości. Teksty źródłowe są 
dostępne na stronie http://az.lib.ru/b/bakunin_m_a/ (dostęp: 11.10.2012).

850  Tamże, s. 140.
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Poszukiwania Boga w człowieku prowadziły młodego Bakunina do odrzu-
cenia autorytetu Cerkwi na rzecz przekonania, że prawdziwa wiara przejawia 
się w uczuciu wszechobejmującej miłości i zaufania do własnej intuicji jako 
narzędzia odkrywania prawdy. W liście do siostry Warwary, 11 marca 1836 roku, 
pisał: 

Teraz wszystko kocham, ze wszystkiego jestem zadowolony i nie żądam niczego od zewnętrz-
nego świata, nawet miłości kobiety, gdyż żyje we mnie miłość Boga, bo czuję go w sobie, 
posiadam go. Stałem się religijny bardziej niż kiedykolwiek przedtem. (...) Czuję, że w moim 
wnętrzu jest coś takiego, co mnie nigdy nie okłamie, co nie zależy od niczego, co mieści się 
na zewnątrz. Czuję w sobie Boga. Jakże ja was wszystkich kocham w takiej chwili! Cała moja 
dusza to miłość. Czuję się człowiekiem. Odnoszę wrażenie, że we mnie jest raj. Oto moja 
dusza851. 

Pod względem głoszonych poglądów i prezentowanych postaw Bakunin był 
maksymalistą; absolutyzował miłość, którą utożsamił z religią, i na tej podsta-
wie domagał się prawa człowieka do zerwania wszelkich, ograniczających go 
w miłości więzów: 

Jestem człowiekiem dlatego, że chcę nim być, dlatego, że jestem powołany do tego, by nim 
być. Nie mam innego celu niż ten, by być człowiekiem i dlatego łamię wszystko to, co prze-
szkadza mi ten cel osiągnąć. Niech będą przeklęte wszystkie te uwarunkowania, które uniżają 
człowieka, niech będą przeklęte wszystkie te względne idee, które, choć pozbawione sensu, 
niemniej jednak ograniczają jego wolę! Trzeba rozbić to wszystko, co jest kłamstwem, bez żalu 
i wyjątków, po to, by mogła zwyciężyć prawda852. 

Religijność Bakunina nie miała zakorzenienia w wartościach autotelicznych, 
natomiast negacja wszelkich autorytetów poza własnym subiektywnym osądem 
czy odczuciem prowadziła do rozbieżności między głoszonymi ideałami a czy-
nami. Granowski pisał: „Dziwny człowiek ten Bakunin, mądry jak mało kto, 
głęboko zainteresowany nauką i bez żadnych moralnych przekonań. Pierwszy 
raz spotykam takie monstrum”853. Pragnienie działania w połączeniu z mo-
ralnym relatywizmem przyniosło w rezultacie wypracowanie fi lozofi i negacji, 
której hasłem przewodnim było wezwanie do niszczenia, bez troski o to, co 
powstanie na gruzach zburzonego świata, czy w ogóle cokolwiek powstanie: 
„Jesteśmy powołani do tego, by burzyć, a nie budować; budować będą inni, lep-
si, rozumniejsi i świeżsi od nas”854. W kwietniu 1842 roku rozpoczął się okres 
politycznej działalności Bakunina i realizacji w praktyce jego fi lozofi cznych ide-
ałów. Światopoglądowe credo wyraził w artykule Reakcja w Niemczech (Реакция 

851  Cyt. za: A. Kamiński, Apostoł prawdy i miłości, s. 144–145.
852  Tamże, s. 148.
853  Tamże, s. 156.
854  Tamże, s. 265.
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в Германии, 1842)855, podpisał go pseudonimem Jules Elysard856. Wyszedł od 
stwierdzenia, że wolność i jej realizacja stanowią podstawowe wyzwanie czasów, 
i doszedł do wniosku, że zmiany muszą mieć charakter totalny, wolność określa 
mianem „religii, przynoszącej rozkosz i dającej największe błogosławieństwo 
dopiero pod koniec ciężkiej, bolesnej drogi, wymagającej bezwarunkowego wy-
rzeczenia się siebie”857. Bieliński w liście do Botkina z 7 listopada 1842 roku pi-
sał o Bakuninie: „Doszły do mnie dobre wieści o M. I napisałem do niego list... 
Dziwne: ja i M. szukaliśmy Boga różnymi drogami, a spotkaliśmy się w jednej 
świątyni”858. Głosząc potrzebę nieskrępowanego czynu, autor Reakcji w Niem-
czech występował przeciwko tym, którzy „mają wolność na ustach, ale w głębi 
duszy nie wierzą w nią i nie pragną jej”859: 

...zadanie demokracji nie polega na opozycji wobec istniejących rządów, czy na walce o kon-
stytucję i reformy ekonomiczne, które zawsze są kompromisem, a na pełnym zniszczeniu 
istniejącego porządku i stworzenia na jego gruzach nowego życia (...); idea demokratyczna to 
idea religijna i jako taka powinna przenikać nie tylko myśli, ale także uczucia i działania – do 
najdrobniejszych przejawów życia – tylko wtedy partia demokratyczna zwycięży świat860. 

Uczucie religijnego patosu, sygnalizowana wyżej totalność światopoglądu 
oraz wezwanie do destrukcji istniejącego porządku w zdecydowany sposób 
odróżniają pojmowanie demokracji i demokratyzmu przez Bakunina i rosyjskich 
nihilistów/anarchistów od tej treści pojęcia demokracja, które wiąże się z myślą 
liberalną. W artykule inicjującym polityczną działalność Bakunina autor ogłosił, 
że „Duch zniszczenia jest duchem tworzenia”861. Słowa teoretyka anarchizmu 
stały się „bojowym zawołaniem” kolejnych pokoleń rosyjskich nihilistów-re-
wolucjonistów.

Filozofi a negacji, burzenia w imię lepszego jutra pociągnęła za sobą naro-
dziny specyfi cznego typu antropologicznego: człowieka fanatycznie oddanego 
sprawie, słabo wykształconego i nienawykłego do teoretyzowania problemów, 
lecz przepojonego wiarą w ideał i gotowego umrzeć w imię lepszej przyszło-
ści; człowieka-ideę. Charakterystykę Żorża Etjewania (Жорж Этьевань), który, 
postawiony przed sądem, mówił: „Kiedy my teraz wrócimy do więzienia, a wy 
(sędziowie) do waszych rodzin, umysły, które sądzą po pozorach stwierdzą, 
że zostaliśmy pokonani. Błąd! My jesteśmy ludźmi przyszłości, a wy – ludźmi 

855  М. Бакунин, Реакция в Германии [w:] Век ожидания. Cборник cтaтeй, Москва 1907.
856  Bibliografi a prac rosyjskich anarchistów Теоретические и публицистические работы российских 

анархистов. Воспоминания, сост. А.В. Дубовик; http://socialist.memo.ru/books/biblio/anarh.htm 
(dostęp: 11.12.2012).

857  М. Бакунин, Реакция в Германии, s. 79.
858  Ze wstępu do artykułu Bakunina, Reakcja w Niemczech; por. М. Бакунин, Реакция в Германии, 

s. 73.
859  М. Бакунин, Реакция в Германии, s. 80.
860  Tamże, s. 81.
861  Tamże, s. 75.
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przeszłości. My jesteśmy ludźmi jutra, a wy – wczorajszego dnia!”862 – moż-
na odnieść do typowego rewolucjonisty epoki terroru. Był samoukiem, chło-
nął przypadkowe idee, aż znalazł taką, która go zafascynowała: „przeczyta-
łem »Dbaj o siebie; kształć się i oświecaj innych (просвещайся, просвещай 
других)«”863; starał się kierować nią w życiu, chociaż przyznaje, że nie został 
obdarzony dużymi zdolnościami i cały czas pochłaniało mu samodoskonalenie, 
a „na oświecanie innych nie starczyło już czasu”864. Głosił swoje przekonania, 
za co został aresztowany. Ze słów Etjewania wynika, że terrorystę uczyniła zeń 
reakcyjna polityka państwa nakazująca dopatrywać się w najmniejszym nawet 
przejawie samodzielnego myślenia tendencji wywrotowych; brak przekonują-
cych dowodów logicznych, dlaczego należy podporządkowywać się prawom, 
wymyślonym przez państwo, lub pochodzących od Boga, który „jest jedynie 
hipotezą”865: 

Nie macie i nigdy nie będziecie mieć przekonujących dowodów, które mogłyby uzasadnić 
wasze wyższe prawa. A jeśli tak, to mamy i zawsze będziemy mieć prawo sprzeciwiania się 
wszelkiej władzy, niemającej żadnego rozumnego uzasadnienia, oprócz siły, przeciwko wszel-
kiej przemocy, ukrytej pod fi kcją prawa866. 

Potwierdzenie faktu, że terrorystę zrodził czas historyczny i polityka caratu, 
znajdujemy też w tekstach narodnika Siergieja Stiepniaka-Krawczyńskiego867: 
„rząd zrobił wszystko, aby przyśpieszyć proces przekształcenia się tego niedaw-
nego marzyciela w człowieka czynu”868. Represje wobec rewolucjonistów miały 
wpływ na ukształtowanie się terrorysty również według Lwa Tołstoja, który 
w artykule Nie mogę milczeć! (Не могу молчать!, 1908) pisał: 

Siedem wyroków śmierci... Cztery egzekucje... I jest to w każdej gazecie. I to trwa nie tygo-
dnie, miesiące, a rok i lata. I odbywa się to w Rosji, w tej samej Rosji, w której lud każdego 
przestępcę uważa za nieszczęśnika, i w której jeszcze do niedawna, zgodnie z prawem, nie 
było wyroku śmierci869. 

Historyk Jan Kucharzewski wskazał na system społeczno-polityczny jako 
przyczynę oraz wolnomyślicielstwo jako impuls do narodzin nihilisty: 

862  Ж. Этьевань, Философия террора [w:] Век ожидания..., s. 113.
863  Tamże, s. 117.
864  Tamże, s. 118.
865  Tamże, s. 119.
866  Tamże, s. 124.
867  С. Степняк-Кравчинский, Сочинения в 2 томах, t. 1: Россия под властью царей. Подпольная

Россия, комментарии Н.М. Пирумовая, М.И. Перпер, Москва 1987; http://www.lib.ru/PRIKL/
STEPNYAK/podpol.txt (dostęp: 11.12.2012).

868  S. Stiepniak-Krawczyński, Rosja podziemna, przeł. J. Dziarnowska, Warszawa 1960, s. 31.
869  Л. Толстой, Не могу молчать! [w:] Л.Н. Толстой, Полное собрание сочинений в 90 томах, t. 37, 

Москва 1956; http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1220.shtml (dostęp: 11.12.2012).
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Fourieryzm dał tylko przejściową frazeologię ku wyrażeniu pragnień, które tkwiły głęboko 
w duszach i miały podstawę w warunkach życia w niewoli. Osobliwy rosyjski mesjanizm rewo-
lucyjny kierował duszę Hercena, Ogariowa do saint-simonizmu, pietraszewców do Fouriera, 
Bakunina do Proudhona, następne pokolenie do Marksa. Po stłumieniu buntu dekabrystów 
przyszli w Rosji saint-simoniści; odcierpieli wygnanie na Syberię i musieli emigrować za grani-
cę. Przyszli następnie entuzjaści fourieryzmu: po pogromie tego kierunku przyjdzie z kolei typ 
nowy, surowszy, brutalny, wychowany na materializmie, dojrzały w strasznym okresie terroru, 
w epoce między 1848 a klęską Rosji w wojnie krymskiej: nihilista870.

Stwierdzenie, że korzenie nihilizmu tkwią wyłącznie w opresyjnym syste-
mie politycznym, byłoby dużym uproszczeniem. Typ nihilisty, rewolucjonisty, 
„biesa” czerpał siłę z rosyjskiej mentalności, a ta, z kolei, opierała się na takich 
cechach, jak maksymalizm, binarność i ascetyzm; dwie ostatnie mają źródło 
w prawosławiu. A zatem postawom nihilistycznym oraz sianiu terroru, jako 
metody rozwiązywania problemów, sprzyjały wzorce zakodowane w kulturze: 
w tekstach literackich i pamięci zbiorowej. Należy również uwzględnić tezę Mi-
kołaja Bierdiajewa, który uznał nihilizm za „grzech kultury”871 – skutek sytua-
cji, gdy kultura była tworzona przez warstwę uprzywilejowaną i tylko dla niej. 
Brak wspólnych paradygmatów kulturowych dla warstwy wyższych i niższych 
spowodował rozdźwięk między centrum i peryferiami kultury oraz gwałtowną 
marginalizację tego, co dotychczas było w centrum na rzecz eksponowania zja-
wisk dotychczas marginalizowanych. Kulturowy wymiar nihilizmu potwierdził 
Stiepniak-Krawczyński: 

Prawdziwy nihilizm, jakim znano go w Rosji, był walką o wyzwolenie myśli od wszelkiego 
rodzaju tradycji i szedł ręka w rękę z walką o uwolnienie klas pracujących od ekonomicznego 
niewolnictwa. U podstaw ruchu leżał bezwarunkowy indywidualizm. Była to negacja, w imię 
wolności, wszelkich ograniczeń, nakładanych na człowieka przez społeczeństwo, rodzinę, re-
ligię. Nihilizm był namiętną i zdrową reakcją nie na polityczny, lecz na moralny despotyzm, 
dławiący jednostkę (личность) w jej prywatnym, intymnym życiu872.

Powiązanie nihilizmu z kwestiami moralności wskazuje na jego wymiar 
ontologiczny. Ten aspekt zjawiska stał się przedmiotem pogłębionej refl eksji 
w twórczości Fiodora Dostojewskiego (Бесы)873 oraz w zbiorze artykułów Dro-
gowskazy (Вехи, 1909). Już od czasów Katarzyny II rosyjska inteligencja rezyg-
nowała z prawosławia na rzecz idei wolnomyślicielskich; nie dziwi zatem fakt, 
że nihilizm drugiej połowy XIX wieku był w pierwszym rzędzie wymierzony 
w religię: 

870  J. Kucharzewski, Od białego do czerwonego caratu, s. 111.
871  M. Bierdiajew, Rosyjska idea, Warszawa 1999, s. 139.
872  С. Степняк-Кравчинский, Подпольная Россия; http://www.lib.ru/PRIKL/STEPNYAK/

podpol.txt (dostęp: 11.12.2012).
873  Szerzej na temat ewolucji typu zob. А. Новиков, Нигилизм и нигилисты. Опыт критической 

характеристики, Ленинград 1972.



Rozdział IV. Rewolucja jako eksplozja znaczeń. Podstawy nowego metatekstu kultury 295

Pierwsza bitwa została stoczona na polu religii. Nie była ona ani długa, ani zaciekła. Zwycię-
stwo odniesiono od razu, gdyż nie ma żadnego kraju na świecie, gdzie religia tak słabo byłaby 
zakorzeniona wśród wykształconych warstw społeczeństwa jak w Rosji. Poprzednie pokole-
nie trzymało się Cerkwi bardziej z poczucia przyzwoitości niż z przekonania. Ale gdy tylko 
falanga młodych pisarzy, uzbrojonych w dane nauk przyrodniczych i fi lozofi i pozytywnej, 
utalentowanych, pełnych żaru i pragnienia prozelityzmu ruszyła do ataku, chrześcijaństwo 
upadło, na podobieństwo starego, na poły zrujnowanego budynku, który trzyma się tylko 
dlatego, że nikomu nie przyszło do głowy trącić go ramieniem874. 

Obok propagowania idei materializmu i utylitaryzmu powstawały również 
teksty dostarczające wzorca antropologicznego: rozumnego egoisty oraz rewolucjo-
nisty-nihilisty. Pierwszy nie był typowym wzorcem burzącym, ponieważ Czerny-
szewski, który opisał cechy i zadania nowego człowieka – rozumnego egoisty, kreślił 
również wizję szczęśliwej przyszłości społeczeństwa875. Skrajny nihilizm został 
przedstawiony w tekście programowym Sergieja Nieczajewa Katechizm rewolu-
cjonisty (Катехизис революционера, 1869). W dokumencie po raz pierwszy 
został sformułowany program działalności rewolucyjnej, której wyłącznym ce-
lem była destrukcja. Analiza tekstu pozwala stwierdzić, że niszczenie struktur 
społecznych i politycznych rozpoczyna się od dehumanizacji jednostki. W Ka-
techizmie nie znajdziemy gloryfi kacji jednostkowej wolności czy indywidualizmu; 
głównym celem jest realizacja idei. W centrum konstruowanego wyobrażenia 
o świecie jest sprawa, a wszystkie pozostałe elementy rzeczywistości, w tym 
również człowiek, zostają oddane na jej służbę. Dokument zaczyna się od 
słów: „Rewolucjonista (...) nie ma swoich zainteresowań, spraw, uczuć, sympatii, 
własności ani nawet – imienia. Wszystko w nim zostało pochłonięte przez je-
dyne wyjątkowe zainteresowanie, jedną myśl, jedną namiętność – rewolucję”876. 
Pierwszy etap narodzin nihilisty-biesa to zniszczenie struktury aksjologicznej 
oraz pozbawienie człowieka wszelkich elementów pozwalających na samoiden-
tyfi kację, potwierdzenie tożsamości. Trudno mówić o oddaniu dziele rewolucji, 
ponieważ rewolucjonista, tak jak przedstawia go Nieczajew, nie jest w stanie 
myśleć o sobie w kategoriach „ja”. Badacze dotychczas nie zwrócili uwagi na 
brzemienny w skutki fakt, że Nieczajewowski „przepis na rewolucjonistę” an-
tycypuje stworzenie systemu totalitarnego i nowego człowieka. W świadomości 
rewolucjonisty nie istnieje opozycja ja – rewolucja, a zatem nie ma też możliwo-
ści wyboru; pojęcie ja jest tożsame z pojęciem rewolucja. Sednem wyboru nie 

874  С. Степняк-Кравчинский, Подпольная Россия.
875  Dwa główne dzieła Czernyszewskiego, w których autor zaprezentował nowa koncepcję an-

tropologiczną oraz rozwinął związane z nią idee, to Zasada antropologiczna w fi lozofi i (Антропологический 
принцип в философии, 1860) oraz Co robić? Z opowiadań o nowych ludziach (Что делать. Из рассказов о новых 
людях, 1862).

876  С. Нечаев, Катехизис революционера [w:] Революционный радикализм в России. Век девятнадца-
тый. Документальная публикация, Е. Рудницкая, Москва 1997; http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
nechaev.htm (dostęp: 11.12.2012).
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jest więc prawdziwy wybór, lecz jedynie potwierdzenie tego, co zostało usta-
lone a priori. Na ten rys portretu rewolucjonisty zwrócił uwagę literacki boha-
ter powieści Dostojewskiego, Stefan Wierchowieński: „No i wreszcie, muszę 
wymienić to, co najważniejsze – co jest owym cementem, który wszystko spa-
ja. Jest nim absolutne wyjałowienie myślowe, wręcz wstręt do formułowania 
własnych, niezależnych sądów. Owa niemoc jest właśnie największą siłą, która 
ich łączy”877. Kolejny krok tworzenia rewolucjonisty-nihilisty polega na wyob-
cowaniu go ze struktur społecznych; Nieczajew radzi, by traktować społeczeń-
stwo jako „pole ćwiczeń” dla destrukcyjnych działań, by poznawać je w celu 
łatwiejszego zniszczenia. Identyczną rolę przypisuje zgłębianiu nauk; według 
autora Katechizmu rewolucjonista „zna tylko jedną naukę, naukę burzenia”878. 
Postulowane przez Nieczajewa wyobcowanie ze struktur społecznych jest uto-
pią, projektem niewykonalnym. Jak trafnie zauważył Siemion Frank, „ukryte-
mu w klasztorze inteligentowi świat nie jest obojętny; przeciwnie ze swojego 
klasztoru chce on władać światem”879. Słowo „klasztor” zostało użyte w sen-
sie metaforycznym, na określenie świadomego odosobnienia inteligenta, który 
w samotności przygotowuje się do rewolucyjnego dzieła. Jednocześnie jednak, 
co Nieczajew zanegował, a Frank podkreślił, żywi przeświadczenie o posiada-
niu misji, wpływaniu na kształt świata, który odrzuca. Naczelną zasadą postawy 
rewolucjonisty jest relatywizm moralny uznający za właściwe tylko to, co służy 
rewolucji. Właśnie w perspektywie zasady „cel uświęca środki” szczególnego 
wydźwięku nabierają zalecenia autora Katechizmu dotyczące kształtowania re-
wolucjonisty w taki sposób, by był on jak najskuteczniejszym narzędziem rewo-
lucji. Wśród pożądanych cech na plan pierwszy wysuwa się ascetyzm – cecha 
charakterystyczna dla staroruskiego mnicha. Towarzyszy jej inna cecha – mę-
czeństwo, śmierć za wiarę: 

Między nimi (rewolucjonistą a społeczeństwem i państwem – M.A.) istnieje tajna albo jawna, 
lecz nieprzerwana i bezkompromisowa wojna na śmierć i życie. Codziennie powinien być 
gotowy na śmierć. Powinien nauczyć się wytrzymywać wszelkie tortury. (...) Surowy dla siebie, 
powinien być też surowy dla innych. (...) We dnie i w nocy żywi się jedną tylko myślą, jednym 
celem – bezlitosnym burzeniem. Dążąc z zimną krwią ku temu celowi, powinien zawsze być 
gotowy zginąć i przynieść zgubę temu, co przeszkadza osiągnięciu celu880. 

Nieczajew odmawiał rewolucjoniście prawa do romantycznych porywów881. 
Natomiast u Stiepniaka-Krawczyńskiego romantyzm stanowi ważną, obok he-

877  F. Dostojewski, Biesy, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1958, s. 536.
878  С. Нечаев, Катехизис революционера.
879  S. Frank, Etyka Nihilizmu. Przyczynek do światopoglądu moralnego inteligencji rosyjskiej [w:] Drogowskazy. 

Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej, przeł. W. Pajcaw, Warszawa 1986, s. 123.
880  С. Нечаев, Катехизис революционера.
881  Tamże.
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roizmu i męczeństwa, cechę rewolucjonisty. Pisarz-narodnik w Rosji podziemnej 
pisze: 

Jest piękny, groźny i pełen nieodpartego uroku, gdyż łączy w sobie dwie najwznioślejsze cechy 
człowieka: męczennika i bohatera. (...) Co za widok! Czy widział kiedy ktoś coś podobnego? 
Samotny, bezimienny, bez środków wziął na swoje barki obronę znieważonego, upokorzone-
go narodu882. 

Jest to postać mściciela, który występuje w imieniu bezradnych warstw spo-
łecznych. Tłumiony gniew, resentyment rewolucyjnych działaczy to element 
często pomijany przez naukowców jako przedmiot niemogący stanowić obiek-
tu badań naukowych ze względu na swą ulotność. Jednak w rewolucjach sta-
nowi on siłę decydującą o przebiegu zrywów mas, dlatego nie może zostać 
pominięty. Pod tym względem można zgodzić się z Szaninem, który pisze: 

Uczeni, badający społeczeństwo, często tracą z pola widzenia najważniejszą składową wszel-
kich starć rewolucyjnych: zapalczywość i gniew, które kierują rewolucjonistami i czynią z nich 
takich, jakimi są. Akademickie przygotowanie i burżuazyjne konwenanse stępiają rozumienie 
tych zjawisk. Gniewu i namiętności nie można usystematyzować w postaci wykazu czynników, 
schematów i liczb. Temu, kto jest wysubtelniony, aż do oderwania od wielu realiów życia, 
pochłaniające wszystko emocje wydają się wulgarne lub nieszczere. Jednak bez uwzględnie-
nia tego elementu jakiekolwiek objaśnienie rewolucji będzie nieadekwatne. Właśnie dlatego 
urzędnicy, bankierzy, generałowie i uczeni tak często nie widzą narastających nastrojów rewo-
lucyjnych, nawet gdy są ich bezpośrednimi świadkami883.

Fakty historyczne związane z procesem Nieczajewa stały się kanwą powieści 
Fiodora Dostojewskiego Biesy (Бесы, 1871–1872); jednocześnie posłużyły pisa-
rzowi do refl eksji nad istotą rewolucji i nihilizmu jako zagrożenia na poziomie 
ontologicznym. Nie bez powodu określa rewolucyjnych inteligentów mianem 
„biesów” – pierwiastka chaosu i destrukcji. Ich literaccy reprezentanci to Piotr 
Wierchowieński, Mikołaj Stawrogin, w dużym stopniu również Szatow. Z po-
zycji narratora Dostojewski mówi o nich: „Niektórzy osobnicy zostali specjal-
nie wpuszczeni po to, by siać zamęt”884. Niepokojąca jest chłodna namiętność, 
towarzysząca działaniom: Wierchowieński po zabiciu Szatowa mówi: „Wcale 
nie odczuwałem żalu”885. Zabójstwo Szatowa, wykonany na nim wyrok przez 
„towarzysza” z rewolucyjnej „piątki” wskazuje na obojętność wobec życia, nie 
tylko cudzego, lecz także własnego. W nihilistycznej moralności jest to kolejny 
krok do zwiększenia siły destrukcji i zerwania wszelkich więzów. Inny z biesów 
– Kiryłłow twierdzi: „Wolność nastąpi dopiero wtedy, gdy będzie już wszystko 

882  S. Stiepniak-Krawczyński, Rosja podziemna, s. 40.
883  Т. Шанин, Революция как момент иситины. 1905–1907 гг. – 1917–1922 гг.,  przeł. E.M. Koвaлeв,  

Москва 1997, s. 25.
884  F. Dostojewski, Biesy, s. 637.
885  Tamże, s. 877.
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jedno: żyć czy umierać. Oto jedyny cel”886. Zapowiada w ten sposób akt quasi--
-kreacji: narodziny człowieka-boga.

Omówienie rosyjskiego nihilizmu i jego związków z anarchizmem byłoby 
niepełne bez uwzględnienia poglądów Lwa Nikołajewicza Tołstoja. Tym bar-
dziej, że hrabia z Jasnej Polany już za życia stał się wzorem do naśladowania 
dla rewolucyjnej, a przy tym poszukującej religijnego ideału, młodzieży. Walicki 
pisze: 

Tołstoj – jako moralista i myśliciel religijny – już za życia stał się jednym z największych au-
torytetów moralnych współczesnego mu świata. Jasna Polana stała się celem pielgrzymek, sę-
dziwy pisarz zaczął otrzymywać setki listów od swych zwolenników i przeciwników ze wszyst-
kich krajów, jego idee – zwłaszcza idee antymilitarystyczne – zyskały ogromny rozgłos887. 

Badania światopoglądu Tołstoja nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, czy był on myślicielem religijnym czy areligijnym888. Ambiwalencja 
wobec Transcendencji, wiara w nieskalany ideał przy jednoczesnym przyznaniu 
sobie prawa do wybierania autorytetów, to wspólne cechy Tołstoja, Bakunina 
i narodników-terrorystów. Podobnie niespójne poglądy pisarz głosi, gdy od-
wołuje się do kultury; z jednej strony jest przerażony narastaniem tendencji 
rewolucyjnych, z drugiej natomiast – przekonuje, że należy zniszczyć dorobek 
kulturowy zeuropeizowanej szlachty, by odsłonić istotę rosyjskiej kultury. Nie 
jest mu obca też ludomania; poczynając od uznania chłopa za nosiciela wartości 
prawosławnych, głęboko odczuwającego Boga w codziennym życiu, przez ge-
sty mające pokazywać jego związek z ludem. Wierze i miłości do ludu towarzy-
szy kontestacja państwa jako struktury politycznej będącej źródłem przemocy. 
Pisarz napiętnował fałszywe, jego zdaniem, podstawy ustroju państwowego, 
oskarżył Cerkiew o zafałszowanie przekazu Chrystusa i przygotował włas-
ną wersję Ewangelii. Już w 1855 roku Tołstoj zapragnął stworzyć „podstawy 
nowej religii: religii Chrystusa, ale oczyszczonej z wiary i tajemniczości; religii 
praktycznej, nie obiecującej szczęścia w zaświatach, ale dającej szczęście w życiu 
ziemskim”889. Tołstoj nie tylko skrócił tekst Ewangelii, lecz także przeformuło-

886  Tamże, s. 119.
887  A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 521.
888  Większość badaczy stoi na stanowisku, że doktryna moralno-etyczna Tołstoja miała charakter 

religijny i była skutkiem poszukiwań pisarza absolutnej prawdy i absolutnego dobra; por. L. Liburska, 
Późna myśl Tołstoja, quasi-uniwersalna synteza [w:] Wizja świata i człowieka w myśli rosyjskiej, red. L. Suchanek, 
Kraków 1998, s. 45–65; M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, Kraków 1914, 
Л. Шестов, Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше. Философия и проповедь, Париж 1971; В. Зеньков-
ский, История русской философии, t. 1, Париж 1989. Do oponentów powyższego stanowiska zaliczają 
się, m.in., А. Козлов, Религия графа Л.Н. Толстого. Его учение о жизни и любви, Москва 2010; http://
www.biblioclub.ru/83859_Religiya_grafa_L_N_Tolstogo_ego_uchenie_o_zhizni_i_lyubvi.html (do-
stęp: 17.12.2012).

889  A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 501. Jednak teksty, zawierające postulaty „nowej religii” za-
częły powstawać po 1879 r.: Krytyka teologii dogmatycznej (Критика догматического богословия, 1879–
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wał niektóre fragmenty i połączył je w taki sposób, że zyskały nowe znaczenie. 
Bogaty dorobek pisarza zawiera wyznanie wiary: 

Wierzę w co następuje: wierzę w Boga, którego rozumiem jako Ducha, jako Miłość, jako Po-
czątek wszystkiego. Wierzę w to, że on jest we mnie, a ja w nim. Wierzę w to, że wola w sposób 
najbardziej jasny i zrozumiały została przedstawiona w nauczaniu człowieka Chrystusa, które-
go uważać za Boga i do którego się modlić uważam za największy zabobon890. 

Nauka Ewangelii i wezwanie do miłości bliźniego zostały włączone w ca-
łościową koncepcję przyrody, rozumianą jako przejaw Ducha Bożego i Pra-
przyczyny. Tołstoj nie uznawał idei osobowego Boga. Chrystusa pisarz posta-
wił w rzędzie proroków i nauczycieli ludzkości, takich jak Salomon i Budda, 
negując tym samym naukę o zbawieniu. Reinterpretacja kanonicznego tekstu 
prowadziła do stworzenia systemu moralno-etycznego, który miał stać się prak-
tycznym zbiorem wskazówek postępowania w codziennym życiu. Jego centrum 
stanowiła niesprecyzowana i kontrowersyjna idea „niesprzeciwiania się złu”891. 
Towarzyszyła jej idea dobra892. Lektura tekstów Tołstoja pozwala stwierdzić, że 
pisarz utożsamił dobro ze szczęściem, w jego subiektywnym wymiarze. Prze-
ciwieństwem tak pojmowanego dobra byłoby cierpienie. Wszelkie cierpienie 
wynika z „głupiego życia” i nierozumienia nauk Chrystusa. Zastąpienie pary 
dobro – zło, które to wartości w chrześcijaństwie mają charakter absolutny, 
parą szczęście – cierpienie jest u Tołstoja wyraźną zamianą sensu poprzez ich 
relatywizację. Autor nie sięga do żadnego systemu religijnego czy fi lozofi czne-
go, by dać wyobrażenie o tym, czym jest zło. Można wręcz odnieść wrażenie, że 
traktuje zło z dużą dozą pobłażliwości, jako cierpienie wynikające z ludzkiej głu-
poty i nierozumienia przykazań. Jak trafnie zauważył Wasylij Zienkowski, „On 
(Tołstoj – M.A.) po prostu wyrzuca wszystko to, co oderwało się od dobra”893. 
Tołstoj pominął niektóre aspekty rzeczywistości, kształtując ją tak, by pasowała 
do jego doktryny. Jej dwa główne elementy: przekonanie, że człowiek z natury 
jest dobry, a zło nabyte, oraz zasada niesprzeciwiania się złu siłą narzucały taką 
wizję rzeczywistości, w której nie ma walki dobra ze złem, gdyż to drugie jest 
elementem obcym i słabym. Tołstoj stwierdza, że przestrzeganie zreinterpre-
towanych przykazań pozwoli ludziom stworzyć taką rzeczywistość, w której 

–1880, 1884), reinterpretacja czterech Ewangelii nazwana przez Tołstoja Nową Ewangelią (Краткое из-
ложение Евангелия, 1881), Na czym polega moja wiara (В чем моя вера, 1882–1884), Cóż więc powinniśmy 
robić (Так что же нам делать, 1882–1886), O życiu (О жизни, 1887), Królestwo Boże jest w nas (Царство 
Божие внутри нас, 1893), Nauka chrześcijańska (Христианское учение, 1894–1896), Jedyne przykazanie 
(Единая заповедь, 1909) i wspomniana już Droga życia (Путь жизни, 1910).

890  Л. Толстой, Ответ на определение Синода от 20–22 февраля и на полученные мною по этому слу-
чаю письма [w:] Л.Н. Толстой, Полное собрание сочинений, t. 16, s. 548.

891  Wywołała ona zażartą polemikę na łamach rosyjskiej prasy w latach 1886–1888. Por. L. Libur-
ska, Późna myśl Tołstoja, quasi-uniwersalna synteza, s. 48.

892  Szerzej na temat idei dobra u Tołstoja zob. Л. Шестов, Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше...
893  В. Зеньковский, История русской философии, s. 402.
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będzie panował pokój, ludzie zamienią miecze na pługi i będą rozkoszować się 
szczęściem, aż do kresu istnienia ziemi894. Przy deklarowanym praktycyzmie 
i skupieniu się na rzeczywistości materialnej myśliciel głosił, że prawdziwe życie 
człowieka toczy się w świecie ducha, który nie podlega prawom czasu i prze-
strzeni: „Prawdziwe życie człowieka jest poza czasem i poza przestrzenią”895. 
Ze względu na fakt, że Bóg u Tołstoja ma charakter immanentny wobec czło-
wieka i przyrody, charakterystyczne dla chrześcijanina słowa: „bądź wola Two-
ja” tracą sens. W budowaniu raju na ziemi człowiek zdany jest wyłącznie na 
własne siły, nie ma punktów oparcia w postaci dogmatów, wartości uniwersal-
nych czy autorytetów osobowych. Tołstoj wyraźnie twierdzi, że można i należy 
mieć wielu nauczycieli i od każdego z nich czerpać naukę. Kozłow zauważył, że 
nawet odnosząc się do Jezusa, jako jednego z największych proroków, Tołstoj 
na pierwszym miejscu stawia siebie i swoją interpretację Ewangelii: 

...nie hrabia Tołstoj idzie za Chrystusem, a Chrystus zostaje przywołany przez niego do sie-
bie. Cała księga, a szczególnie jej pierwsze części świadczą o tym, że przed poszukiwaniem 
prawdziwej moralności u Chrystusa Tołstoj już posiadał nie tylko kryterium Jego nauki, prawdy 
i doniosłości, ale znał też ich treść896. 

Ideę osobowego Boga Tołstoj zastąpił bezosobowym pierwiastkiem, który 
jest wieczny, czasowo wcielony w istnienie ludzkie, a po śmierci człowieka po-
wraca do wiecznego Źródła. Śmierć Andrzeja Bołkońskiego w Wojnie i pokoju 
jest powrotem do wiecznego źródła, roztopieniem się w światłości: „Miłość jest 
Bogiem, umrzeć zaś, to przelać iskrę nieśmiertelnej miłości, tkwiącą w każdym, 
a więc i we mnie, do źródła ogólnego, nieśmiertelnego, wiecznego”897. W przy-
padku Tołstoja potrzeba stworzenia „nowej religii” została w dużym stopniu 
wywołana kryzysem, jaki dotknął rosyjską kulturę898. Jego doktryna była bar-
dzo atrakcyjna, ponieważ wpisywała się w dominujące ówcześnie tendencje ni-
hilistyczne, głosząc i zalecając destrukcję istniejących struktur państwowych, 
cerkiewnych, społecznych, a także negując dotychczasowe koncepcje antro-
pologiczne i religijne. Utopia Tołstoja czerpała siłę ze swej jednostronności 
w postrzeganiu rzeczywistości oraz z przekonania pisarza, że elementy stojące 
na przeszkodzie moralnemu samodoskonaleniu i budowaniu wspólnoty ludzi 
połączonych ideą dobra i miłości da się usunąć. Synkretyzm idei pochodzących 
z różnych źródeł: ideologii oświeceniowej, prawosławia w wersji klasycznego 
rosyjskiego słowianofi lstwa, fi lozofi i Rousseau, buddyzmu oraz idei rewolucyj-
nych i anarchistycznych, spowodował, że doktryna moralno-etyczna Tołsto-

894  Por. А. Козлов, Религия графа Л.Н. Толстого..., s. 28.
895  Л. Толстой, О жизни [w:] Л.Н. Толстой, Полное собрание сочинений, t. 17, s. 248.
896  А. Козлов, Религия графа Л.Н. Толстого..., s. 34.
897  L. Tołstoj, Wojna i pokój, Kraków 2005, t. 4, s. 295.
898  Por. L. Liburska, Późna myśl Tołstoja, quasi-uniwersalna synteza, s. 47.
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ja znajdowała oddźwięk wśród wielu warstw społecznych i ugrupowań. Pod 
względem odrzucenia cierpienia i zburzenia idei osobowego Boga Tołstoj zbli-
żył się do świadomości socjalistycznej wyrażonej przez jednego z bohaterów 
powieści Fiodora Dostojewskiego, Iwana Karamazowa, który mówił: „Nic nie 
trzeba burzyć. Trzeba jedynie zburzyć w ludzkości ideę Boga. Od tego trzeba 
zacząć”899.

Odrzucenie przez nihilistów prawosławnych podstaw kultury, zanegowa-
nie istnienia sfery metafi zycznej spowodowały, że wielu pisarzy i publicystów 
postrzegało nadciągającą rewolucję jako apokalipsę. Z perspektywy wydarzeń 
roku 1905–1907 autorzy zbioru Drogowskazy podjęli próbę postawienia diag-
nozy „choroby”, która toczy Rosję. Zgodnie doszli do wniosku, że u źródeł 
wydarzeń politycznych leży ateizm, materializm i antypaństwowość rewolucyj-
nych przywódców. Jak zauważył Walicki, przedmiotem refl eksji myślicieli stały 
się problemy dotyczące stosunku inteligencji rewolucyjnej do wartości kultu-
rowych i twórczości, jej postawy wobec rozwoju gospodarki i wytwórczości 
oraz stosunku do państwa i prawa900. Większość wniosków, które sformułowali 
po pierwszym przewrocie rewolucyjnym, potwierdzili w artykułach kolejnego 
zbioru, napisanego w 1918 roku pod znamiennym tytułem Z głębokości (Из 
глубины)901. We wstępie do pierwszego wydania Drogowskazów Gerszenzon pi-
sał: „Rewolucja 1905–1906 i wydarzenia, które nastąpiły później, były jak gdyby 
ogólnonarodowym egzaminem dla tych wartości, których ponad pół wieku, 
jako najwyższych świętości strzegła nasza myśl społeczna”902. Otwierający re-
fl eksję nad rewolucją tekst Mikołaja Bierdiajewa Filozofi czna prawda i inteligencka 
racja (Философская истина и интеллигентская правда) podejmuje problem 
wrogości rewolucyjnej inteligencji wobec kultury jako wartości autotelicznej. 
Głoszony przez nią materializm i utylitaryzm doprowadził do relatywizacji 
wartości i uznania za niepotrzebne, wręcz szkodliwe, tych dziedzin ludzkiej 
działalności, które nie służą realizacji rewolucyjnych celów: „samodzielne zna-
czenie fi lozofi i zostało zanegowane, fi lozofi a została podporządkowana celom 
utylitarno-społecznym”903. Niski poziom kultury fi lozofi cznej, która wiąże się 
z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania o istotę człowieczeństwa, doprowa-
dził do stłumienia potencjału twórczego i spowodował niezdolność inteligen-
cji do prawdziwych aktów kreacji. Siemion Frank uważał wręcz, że pragnie-
nie prawdziwego bogactwa, czy to w sferze duchowej, czy materialnej jest 
obce mentalności rewolucjonisty. Zafascynowany ideą istnienia pokrzywdzo-

899  F. Dostojewski, Bracia Karamazow, Warszawa 1959.
900  A. Walicki, Filozofi a prawa rosyjskiego liberalizmu, s. 391.
901  Tytuł oraz motto do całego zbioru artykułów stanowią słowa Psalmu 130: „De profundis cla-

mavi a te (Z głębokości wołam do ciebie Panie)”. Por. Вехи. Из глубины, сост. А.А. Яковлева, Москва 
1991, s. 210.

902  М. Гершензон, Предисловие к 1-ому изданию [w:] Вехи. Из глубины, s. 10.
903  М. Бердяев, Философская истина и интеллигентская правда [w:] Вехи, s. 12.
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nych i krzywdzicieli, pragnie obdarować pierwszych, odbierając dobra drugim. 
Zatrzymuje się na tym pozornym akcie „sprawiedliwości”, nie zadając sobie 
pytania o źródła dóbr materialnych w dalszej perspektywie, gdy te odebrane 
bogatym zostaną zużyte. W konsekwencji „miłość do biednych zmienia się 
w miłość do nędzy. (Inteligencja) pragnie nakarmić wszystkich biednych, lecz 
jej najgłębszy, nieuświadomiony metafi zyczny instynkt sprzeciwia się tworzeniu 
w świecie rzeczywistego bogactwa”904. Walka o sprawiedliwość w imieniu ludu 
stanowi dla niego cel sam w sobie, a jej fundament stanowi „religia”, w której 
przedmiotem ubóstwienia jest lud: „Wiara rosyjskiego inteligenta zobowiązuje 
go do nienawiści; nienawiść odgrywa w jego życiu rolę głębokiego i straszli-
wego impulsu etycznego”905. Ów brak prawdziwej troski o sprawy materialne 
jest charakterystyczną cechą rosyjskiej mentalności prawosławnej, która kieruje 
wzrok człowieka ku sprawom wiecznym, uznając sprawy świeckie za mało waż-
ne lub wręcz odciągające uwagę od sedna egzystencji. Drugim źródłem braku 
zainteresowania inteligencji kwestiami rozwoju gospodarczego była nieobec-
ność w Rosji tradycji burżuazji; jak zauważył Wasilij Szczukin, 

...specyfi ka Rosji wyrażała się w tym, że burżuazji w znaczeniu zachodnim nie było w niej 
przynajmniej do lat siedemdziesiątych XIX wieku906. (...) Ogólnie rzecz biorąc, pojęcia ekono-
miczne miały w świadomości zapadników znaczenie drugorzędne. Spory dotyczyły głównie 
nie gospodarki, a historycznych losów narodów (...)907. 

Inteligencja, postawiona w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX 
wieku w obliczu nowych wyzwań, jakie niósł z sobą rozwój przemysłu, nie 
potrafi ła im sprostać. Te elementy zachodnioeuropejskich ideologii, które mo-
gły wnieść do rosyjskiej świadomości pozytywną konotację bogactwa, zosta-
ły „zrusyfi kowane”; rodzima matryca kulturowa nie stwarzała możliwości ich 
twórczej asymilacji: 

...wraz z pojawieniem się marksizmu po raz pierwszy dały znać o sobie obce inteligenckiej 
świadomości motywy zainteresowania kulturą, wzrostem produkcji (materialnej, a co za tym 
idzie – duchowej). Po raz pierwszy zauważono, że kwestie moralne nie są czymś uniwersal-
nym, lecz w pewnym sensie podporządkowane są problemowi kultury, i że ascetyczne wyrze-
czenie się wyższych form życia zawsze jest złem, nigdy dobrem. Lecz motywy te nie domi-
nowały nigdy długo w inteligenckiej myśli; zwycięski i ogarniający wszystko duch narodnicki 
pochłonął i zasymilował teorię marksistowską908. 

904  С. Франк, Этика нигилизма [w:] Вехи, s. 190.
905  Tamże, s. 185–186.
906  W ślad za Szczukinem zwracamy uwagę na rozdział w książce historyka Richarda Pipesa Burżua-

zja, której nie było; por. Р. Пайпс, Россия при старом режиме, przeł. z ang. Р. Козловский, Москва 1993; 
http://lib.ru/HISTORY/PAJPS/oldrussia.txt (dostęp: 17.12.2012).

907  В. Щукин, Русское западничество..., s. 114–115.
908  A. Walicki, Filozofi a prawa..., s. 395.
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Podobny los spotkał idee prawa, państwa i narodu, tak jak postrzegała je 
rosyjska myśl liberalna909.

Sformułowana jako cel niniejszej pracy ocena reakcji kultury na pierwszy 
impuls postępu i modernizacji skłania nas ku pogłębionej refl eksji nad istotą re-
wolucji. Perspektywa społeczno-polityczna910 jest w tym przypadku niewy-
starczająca, gdyż nie wyjaśnia wielu paradoksów obserwowanych na poziomie 
świadomości rosyjskiej inteligencji; nie przynosi również odpowiedzi na pytanie 
o charakter zmian w obszarze wyobrażeń na temat rzeczywistości i językowego 
obrazu świata. Wydarzenia historyczne stanowią przejaw zmiany paradygma-
tów kulturowych oraz zapowiedź dalszej transformacji sfery wartości, a wraz 
z nimi idei, norm zachowań, znaków i symboli tworzących swoiste „uniwersum 
ludzkiego umysłu”911. Próby konceptualizacji otaczającej człowieka rzeczywi-
stości oraz wspólna przestrzeń z innymi jednostkami, powstająca jako rezultat 
negocjowania znaczeń, tworzą „rzeczywistość obiektywną” – zbiór znaków 
i symboli stanowiących punkty orientacyjne dla danej grupy ludzi; jednak ich 
odczytanie jest sprawą o wiele bardziej złożoną niż zdiagnozowanie przyczyn 
oraz skutków ruchów społecznych i przewrotów politycznych. W poprzednich 
rozdziałach śledziliśmy proces pojawiania się i kształtowania pojęć związanych 
z personocentryczną wizją świata oraz z symboliką tożsamości grupowej. Ich 
wzajemna transformacja, walka reprezentantów postaw personocentrycznej 
oraz systemocentrycznej o dominację w semiosferze znalazła swój fi nał w re-
wolucji w 1917 roku.

Rosyjską rewolucję można zinterpretować jako rezultat schizmy społecznej: 
podziału na kulturotwórczą mniejszość i niekulturotwórczą większość; rozła-
mu między inteligencją a ludem oraz, będącej jego przyczyną i skutkiem, nie-
równowagi ekonomicznej.

Wydarzenia 1905–1907 oraz 1917 roku można również odczytać jako sku-
tek utraty twórczego potencjału przez tę część elity, która stanęła w obliczu 
modernizacji i przyjęła na siebie zadanie inkorporacji obcych elementów w ro-
dzimą kulturę. Na poziomie jednostkowym skutkiem niepowodzenia były takie 
niepożądane zjawiska, jak poczucie zbędności i wyobcowania, prowadzące do 

909  Zagadnienia te poruszyli kolejno: B. Kistiakowski, W obronie prawa (В защиту права); P. Struwe, 
Inteligencja i rewolucja (Интеллигенция и революция).

910  Perspektywa społeczno-polityczna zakłada, że rewolucja jest skutkiem wystąpienia niższych 
warstw przeciwko ofi cjalnej władzy i klasie panującej; przyczyną najczęściej jest trudna sytuacja go-
spodarcza oraz wzrost świadomości politycznej (rozumianej w sposób uproszczony) społeczeństwa. 
Szerzej zob. M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, przeł. E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa 1997, 
s. 587–610; por. także Т. Шанин, Революция как момент иситины...

911  Zwrot „uniwersum ludzkiego umysłu” jest parafrazą tytułu książki Jurija Łotmana Wewnątrz 
myślących światów, tłumaczonej na język polski jako Uniwersum umysłu. Por. J. Łotman, Uniwersum umysłu: 
semiotyczna teoria kultury. Tekst oryginalny Ю. Лотман, Внутри мыслящих миров [w:] Ю. Лотман, Семи-
осфера. Культура и взрыв..., s. 150–391.
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marazmu, bunt i pragnienie destrukcji ograniczających schematów, nihilizm. 
Prowadziły one do utraty kontroli nad rzeczywistością i w tym rysie inteligen-
ckiego światopoglądu można doszukiwać się przyczyn, dla których wielcy pisa-
rze drugiej połowy XIX wieku, jak Fiodor Dostojewski i Włodzimierz Sołow-
jow, autorzy Drogowskazów i zbioru Z głębokości dopatrywali się w działaniach 
rewolucyjnych manifestacji siły metafi zycznej – zła, szatana. 

Trzecia, możliwa interpretacja rewolucji, miałaby związek z hipotezą, że wy-
zwanie modernizacji okazało się dla rosyjskiej inteligencji zbyt silne, w związku 
z czym nie była ona w stanie mu podołać, co, z kolei, doprowadziło do uru-
chomienia mechanizmu palingenezy912. Przypomnijmy, że wyzwanie zbyt silne to 
takie, które przerasta jednostkę czy grupę kulturotwórczą na danym etapie jej 
rozwoju i uniemożliwia adekwatną reakcję. W konsekwencji udzielona odpo-
wiedź nie obejmuje wszystkich aspektów zjawiska, co sprawia, że nierozwiąza-
ne problemy przechodzą do kolejnego etapu ewolucji kultury. Wówczas jednak 
są one oderwane od swoich korzeni, funkcjonują w innym kontekście niż ten, 
w którym powstały, a to stanowi dodatkowe utrudnienie w dopasowaniu ade-
kwatnej reakcji; rozwiązanie niepowiązane ze źródłem problemu prawdopo-
dobnie będzie odpowiedzią nieadekwatną.

W ujęciu semiotycznym rewolucję należy odczytać jako rozsadzenie granic 
semiosfery wskutek nagromadzenia zbyt dużej ilości informacji. Rewolucja 
1905–1907 roku byłaby zatem dowodem, że dialog subsemiosfer wszedł w de-
cydującą fazę i wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie walki o „rząd dusz”. Zagroże-
nie eksplozją wskazuje również na niepowodzenie procesu „przekładu kultur”, 
bądź wskutek braku kompetencji grupy kulturotwórczej, bądź ze względu na 
rozłączność fundamentalnych pojęć językowego obrazu świata kultury przyjmującej 
i kultury tłumaczonej. Często mamy do czynienia z obydwoma czynnikami, 
w różnych proporcjach. Dodatkowe niebezpieczeństwo stanowi fuzja rozłącz-
nych znaczeń w ramach znanego symbolu lub pojęcia, np. Chrystusa-zbawicie-
la według prawosławia i Chrystusa-zbawcy według rewolucjonistów, wolności 
w sensie liberalnym i wolności-woli, narodu jako obywateli chronionych przez 
prawo i postępujących zgodnie z nim oraz narodu jako ludu – potrzebującego 
opieki i zadośćuczynienia ze strony krzywdzicieli.

Przypomnijmy przywoływane już wcześniej słowa Murawjowa, że w rewo-
lucji spotkały się dwie części rosyjskiej duszy: myśląca – czyli inteligencja oraz 
czująca – lud. Nie jest to jednak, naszym zdaniem, główna opozycja binarna, 
nadająca rosyjskiej rewolucji dynamikę i antycypująca tragizm wydarzeń 1917 
roku. Podstawową opozycję wyraża w perspektywie diachronicznej podział na 
inteligencję szlachecką pierwszej połowy XIX wieku i inteligencję raznoczyńską 

912  M. Wnuk, Palingeneza [w:] Powszechna encyklopedia fi lozofi i, A. Maryniarczyk (red.), t. 7, Lublin 2006, 
s. 956. Według Toynbeego „w palingenezie nie chodzi o przeobrażenie, lecz o ruch uwięziony w wymia-
rze czasowym”. Por. A. Toynbee, Studium historii, s. 458.
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drugiej połowy XIX wieku, natomiast w ujęciu synchronicznym – rozróżnienie 
na inteligencję „wyższą” oraz inteligencję „w cudzysłowie”913. Owe formacje, 
których granice rysowały się niezwykle ostro, jeśli chodzi o fundament aksjo-
logiczny, tworzyły wyobrażenia rzeczywistości wraz z charakterystycznymi dla 
nich systemami pojęć. Na poziomie politycznym walka toczyła się o swobody 
demokratyczne tak, jak były one rozumiane przez rosyjską myśl liberalną, oraz 
o „ziemię i wolność” (земля и воля) dla chłopów. Jednak za ową walką stały 
całe systemy pojęć i wyobrażeń, i w ich semantyce zawierało się sedno zmagań.

2.4.2. Rewolucja kulturalna i tworzenie nowego 
metatekstu kultury
Bohater Dostojewskiego mówił: „Zaczynam od nieograniczonej wolności, lecz 
kończę na nieograniczonym despotyzmie. Muszę jednak zaznaczyć, że innego 
rozstrzygnięcia zagadnień społecznych nie ma i być nie może”914. Przewrót paź-
dziernikowy w 1917 roku oraz charakter zmian, które po nim nastąpiły, wydają 
się potwierdzać słowa włożone przez pisarza-proroka w usta literackiego boha-
tera. Utworzony po przewrocie bolszewickim ustrój państwowy był określany 
mianem „totalitarnego komunizmu”915. W naszych rozważaniach rezygnujemy 
z prób rozpatrywania zagadnienia tworzenia nowego metatekstu kultury przez 
pryzmat ideowych wyznaczników nowego porządku. Będziemy kontynuować 
rozważania, kierując się, podobnie jak w poprzednich rozdziałach semantyką 
kluczowych słów naród, wolność, postęp, oświecenie. Zauważamy przy tym, że po-
jęcia, żywotne w wieku XIX, zwłaszcza w jego pierwszej połowie, takie jak 
osobowość, indywidualizm, wspólnota (obszczina), prawosławie, imperium zostały wyeli-
minowane lub przystosowane do potrzeb nowej epoki, napełnione nową treś-
cią. Przedmiotem analizy będą również słowa, które weszły do języka wsku-
tek przewrotu bolszewickiego i przejęcia władzy przez partię, której głównym 
ideologiem był Włodzimierz Iljicz Lenin. Pisma Lenina i jego przemówienia, 
które powstawały na przestrzeni lat 1893–1922 i zostały zebrane w 45 tomach, 
pozwalają nam na dosyć precyzyjne wyznaczenie głównych punktów orienta-
cyjnych nowego językowego obrazu świata, a także historii jego formowania się.

913  Rozróżnienie wprowadził Mikołaj Bierdiajew, zaliczając do inteligencji (bez cudzysłowu) naj-
bardziej kulturalną, dobrze wykształconą, świadomą swego związku z państwem grupę, którą przeciw-
stawił inteligencji w „cudzysłowie” – słabo wykształconej, ateistycznej i antypaństwowej, głoszącej idee 
utylitaryzmu i materializmu. Н.А. Бердяев, Духовный кризис интеллигенции, Москва 2009; http://www.
krotov.info/library/02_b/berdyaev/1910_4_000.html (dostęp: 17.12.2012).

914  F. Dostojewski, Biesy, przeł. T. Zagórski, Z. Podgórzec, Warszawa 1977, s. 532.
915  Por. A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996; 

J. Smaga, Narodziny i upadek ZSRR 1917–1991; M. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR 1917–1991, 
Warszawa 1994.
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Okres porewolucyjny przyniósł dogłębne zmiany w sferze języka: słowa, 
charakterystyczne dla dziewiętnastowiecznej kultury szlacheckiej, zostały wy-
pchnięte poza granice semiosfery; zastąpiono je pojęciami specyfi cznymi dla 
tworzonej kultury proletariackiej. Jak zauważył Winogradow, 

Uderzające są zmiany w wydźwięku emocjonalnym, towarzyszącym słowom, odnoszą-
cym się do pojęć z przeszłości, charakterystycznych dla klas społecznych, przedrewolu-
cyjnej rzeczywistości, na przykład pan (господин) – teraz poza granicami dopuszczalnego 
języka, zawsze nacechowane wrogością i ironią, wielki pan/dziedzic (барин), dobroczynność 
(благотворительность), czerń (tłum ludzi – чернь), pensja (жалованье)916. 

W miejsce zlikwidowanych słów pojawiają się nowe „cegiełki” gmachu języka 
socjalistycznej epoki: zlikwidować sprzeczności (снять противоречия), dialektyka 
(диалектика), podejście dialektyczne (диалектический подход), walka klas (борьба 
классов), klasy wyzyskujące (эксплуататорские классы), likwidacja klas pasożytni-
czych (ликвидация паразитических классов), przeżytki kapitalizmu w świadomości 
(пережитки капитализма в сознании), siły produkcyjne (производительные 
силы), kolektywizacja gospodarki (коллективизация хозяйства), kolektywna praca 
(коллективный труд), wydajność pracy (производительность труда)”917. Wino-
gradow zwraca uwagę na ujednolicenie języka mas i inteligencji, warto jednak 
zaznaczyć, że utworzenie wspólnego języka odbyło się kosztem marginalizacji 
wysokiej kultury i jej przedstawicieli; literaturę zgodną z obowiązującym kano-
nem ideologicznym tworzy inteligencja radziecka, w dużej mierze składająca się 
z robotników i chłopów. Już w 1919 roku Lenin mówił: „Osiągnęliśmy to, że 
słowo rada (cовет) stało się zrozumiałe we wszystkich językach. Masy zrozumia-
ły, że ich zbawienie to władza robotniczo-chłopska. Oto dlaczego w Moskwie, 
na Zjeździe III Międzynarodówki tak łatwo doszliśmy do porozumienia”918.

Reforma alfabetu została przeprowadzona na mocy dekretu, po raz pierw-
szy opublikowanego na łamach gazety „Izwiestja” 5 stycznia 1917 roku919, 
podpisanego przez ówczesnego ludowego komisarza oświaty Anatolija Łuna-
czarskiego. Zmianom ortografi i towarzyszyła rozbudowana propaganda; Lew 
Uspienski pisał: 

Dziękujemy pożytecznej literze, twardemu znakowi! Dopiero dziś stał się on takim cichym, 
skromnym i życzliwym. Jeszcze nie tak dawno, nie tylko uczniowie w szkole, ale i cały naród, 
dosłownie jęczał pod jarzmem tej litery-rozbójnika, litery-próżniaka i łotra, litery-pasożyta. 
Wówczas z gniewem i niezadowoleniem pisali najlepsi uczeni-językoznawcy. Wówczas po-
święcali mu płomienne mowy obronne wszyscy, którzy życzyli narodowi ciemnoty, zacofania 

916  В. Виноградов, Основные этапы развития русского языка [w:] В. Виноградов, Избранные труды, 
s. 10–64.

917  Por. В. Виноградов, Основные этапы развития русского языка.
918  В. Ленин, Полное собрание сочинений, Москва 1968, t. 38, s. 37; http://uaio.ru/vil/12.htm#s568 

(dostęp: 17.11.2012).
919  Data – według kalendarza gregoriańskiego.
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i ucisku (...). Już w 1918 roku literę-pasożyta spotkał ten sam los, który spotkał jej gospodarzy-
-pasożytów, próżniaków i grabieżców wszelkiej maści: wypowiedziano im wojnę. Nie sądźcie, 
że walka była łatwa i lekka. Ludzi starego świata uczepili się nic nie oznaczającej litery ъ jak 
swojego sztandaru. (...) Wszędzie, gdzie jeszcze trzymała się „biała armia”, gdzie czepiali się 
władzy generałowie, bankierzy i właściciele ziemscy, stary „jer” był wiernym sojusznikiem; 
szedł do boju z Kołczakiem, cofał się z Judeniczem, uciekał z Denikinem i, wreszcie, razem 
z baronem Wrangelem, odszedł na zawsze w zamierzchłą przeszłość. Przez wiele długich 
lat ta litera miała funkcję rozdzielającą nie tylko w środku słowa, lecz także w ogromnych 
przestrzeniach naszego kraju; ona rozdzielała życie i śmierć, światło i mrok, przeszłość i przy-
szłość920. 

Nie bez powodu przytoczyliśmy fragment podręcznika dla dzieci – wy-
chowanie młodzieży w duchu socjalistycznym jawiło się wodzom rewolucji, 
obok alfabetyzacji społeczeństwa, jako jedno z najważniejszych zadań rewolucji 
kulturalnej. Nasycenie ideologiczne zagadnienia gramatycznego, niemającego, 
wydawałoby się, związku z kwestiami politycznymi, dowodzi, że planowane 
przekształcenie kultury było prowadzone u jej fundamentów. Na język jako na-
rzędzie propagowania socjalistyczno-komunistycznej utopii zwracał też uwagę 
Maksym Gorki: „Walka o czystość, dokładność znaczenia, wyrazistość języka 
to walka o oręż kultury. Im ostrzejszy jest ów oręż, im precyzyjnie skierowany, 
tym większe odniesie zwycięstwo”921.

Analiza treści pism Lenina z 1917 roku pozwala wskazać na kilka konteks-
tów determinujących treść słowa naród/lud (народ). Przede wszystkim jest ono 
kształtowane poprzez przeciwstawienie narodu/ludu wrogom rewolucji: burżua-
zji i kapitalistom922; naród okłamywany „przez wszystkich burżuazyjnych polity-
kierów we wszystkich burżuazyjnych rewolucjach”923, „kapitaliści oszukują pro-
sty naród”924, obszarnicy i kupcy „nieustannie uciskają, grabią naród”925. Innym 
kontekstem tworzącym treść słowa naród jest konieczność walki o środki mate-
rialne: „chleb jest i może być zdobyty, lecz nie inaczej, jak za pomocą środków, 
w których nie ma oddawania czci świętości kapitału i własności ziemskiej”926. 
Ważnym kontekstem pojęcia narod są słowa proletariat i robotnicy: „robotnicy 
i cały naród”927. Pojęcie naród jest kojarzone ze słowem rewolucja; Hercen miał 
nadzieję, że lud rosyjski obali carat, a następnie przyniesie wolność wszystkim 
narodom Europy. W pismach Lenina ożywa myśl Hercena i narodników; nabie-
ra ona siły wyrazu dzięki umiejętnemu wykorzystaniu przez demagoga atmo-

920  Л. Успенский, Слово о словах. Очерки о языке, Ленинград 1962; http://royallib.ru/read/
uspenskiy_lev/slovo_o_slovah.html#0 (dostęp: 17.11.2012).

921  В. Виноградов, Основные этапы развития русского языка, s. 10–64.
922  В. Ленин, Полное собрание сочинений, t. 31, s. 6.
923  Tamże, t. 31, s. 20.
924  Tamże, t. 31, s. 50.
925  Tamże, t. 31, s. 51.
926  Tamże, t. 31, s. 21.
927  Tamże, t. 31, s. 42.
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sfery pierwszej wojny światowej i wojny domowej w Rosji. W pismach z marca 
1917 roku wiele razy słowo naród występuje w bliskim sąsiedztwie słów kojarzo-
nych z rewolucyjnym przewrotem i misją wyzwolenia narodu/narodów spod 
ucisku: „to naród rosyjski i wyhodowała go rosyjska rewolucja (это русский 
народ, и вывела его русская революция)”928, przedstawiany jest również jako 
ten, który wbrew swojej woli był narzędziem ciemiężenia innych nacji929, nie 
może być wolny naród, który ciemięży inne narody930.

Według Lenina jest to naród, który bierze władzę w swoje ręce931 – tymi sło-
wami zostaje potwierdzone przesunięcie do centrum kultury tych jej elemen-
tów, które zostały wpisane w treść słowa naród. W pismach z późniejszego okre-
su rzeczownikowi naród towarzyszy przymiotnik radziecki: „radziecki naród pod 
przewodnictwem partii komunistów (советский народ под руководством партии 
коммунистов)”932.

Do słów-kluczy, które zmieniły swoją semantykę po rewolucji październi-
kowej, wchłaniając nowe treści, należy wolność (свобода). Lenin przyznaje jej 
mniejszą wartość niż zaspokojeniu materialnych potrzeb: „Żadna wolność nie 
zadowoli mas, które cierpią głód z powodu braku zapasów, nieprawidłowego 
podziału dóbr, a przede wszystkim z powodu zagarnięcia ich przez właścicieli 
ziemskich i kapitalistów”933. Masom chłopów jest potrzebny pokój (мир), chleb 
(хлеб), wolność (свобода) i ziemia (земля)934. Na podstawie dokonanej analizy 
treści pism Lenina i ich kontekstów wolno nam przypuszczać, że treść pojęcia 
wolność-swoboda w ujęciu Lenina jest bliska treści wolność-wola. Ideolog utożsamił 
wolność z możliwością likwidacji starego ustroju i kształtowania rzeczywisto-
ści za pomocą rad robotniczo-chłopskich: „W Rosji teraz jest taka wolność, 
że wolę większości można określać za pośrednictwem składu Rad deputowa-
nych robotników i żołnierzy; a zatem, aby poważnie, nie po blankistowsku iść 
do władzy, partia proletariacka powinna walczyć o wpływy wewnątrz Rad”935. 
Przyznawane przez Lenina prawo narodów, które dotychczas były pod zaborem 
lub supremacją Rosji, staje się dyskusyjne w świetle zafałszowania istoty pojęcia 
wolności, jej relatywizacji w odniesieniu do samej Rosji: „Nasza odpowiedź, do-
tycząca aneksji – wolna decyzja narodów. Jak sprawić, aby wolność polityczna 
była również ekonomiczną? Dla osiągnięcia celu jest konieczne przejście władzy 
w ręce proletariatu i zrzucenie jarzma kapitału”936. Ideologiczna konotacja wol-

928  Tamże, t. 45, s. 108.
929  „Naród rosyjski służył w rękach carów jako kat polskiej wolności”. Tamże, t. 31, s. 432.
930  Por. tamże, t. 31, s. 436.
931  „...w Rosji naród stworzył swoją zorganizowaną władzę, jednocześnie nie osiągnąwszy niezależ-

ności politycznej. Stąd dwuwładza (...)”. Tamże, t. 31, s. 245.
932  Tamże, t. 45, s. 309.
933  Tamże, t. 31, s. 4.
934  Tamże, t. 31, s. 21.
935  Tamże, t. 31, s. 332.
936  Tamże, t. 31, s. 392.
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ności, wpisana w ideę internacjonalizmu i ekspansji ideologicznej przyszłego 
ZSRR, uwidacznia się w postulacie przedkładania „wolności zjednoczenia” nad 
„wolność oddzielenia”: „Wolność zjednoczenia (свобода соединения) prze-
widuje wolność odłączenia (свободу отделения). My, Rosjanie, powinniśmy 
podkreślać wolność odłączenia, a w Polsce – wolność zjednoczenia”937, „wol-
ność dla wszystkich narodów, bratni związek robotników i chłopów wszystkich 
narodowości”938.

Pojawiają się nowe symbole tożsamości grupowej: rada (совет), kolektyw 
(коллектив), związek (союз), proletariat (пролетариат); to ostatnie wzmocnio-
ne sloganem: Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! (Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!). Słowo związek występuje w połączeniach: „braterski zwią-
zek robotników obydwu krajów (tj. Polski i Rosji – M.A.) (братский союз 
рабочих обеих стран)”939, „związek międzynarodowego proletariatu (союз 
международного пролетариата)”940, dobrowolny i wolny związek941. Walka 
o poprawę bytu robotników o chłopów, konieczność zjednoczenia sił w obliczu 
wspólnego wroga to elementy, które dopełniają znaczeniowo słowa: związek 
i kolektyw. Zauważmy, że chociaż kolektyw pełni w językowym obrazie świata funk-
cję podobną do tej, jaką miało w przypadku słowianofi lów pojęcie obszcziny, 
konstruowane na jego fundamencie wyobrażenie rzeczywistości zdecydowanie 
się różni; ponownie przychodzi nam stwierdzić, że zastąpienie religii ideologią 
diametralnie zmienia postrzeganie ludzkiej kondycji.

Słowo postęp (прогресс), którego semantyka jest szczególnie istotna w świet-
le tematu niniejszej pracy, w pismach Lenina występuje niezwykle rzadko i naj-
częściej jest kojarzone z techniką i krajami zachodnimi.

W Dekrecie o Prasie (Декрет о печати, 10 listopada 1917) Lenin pisał: 

W ciężki i decydujący czas przewrotu i dni, które nastąpiły bezpośrednio po nim, Tymczasowy 
Komitet Rewolucyjny został zmuszony zastosować szereg środków przeciwko prasie kontr-
rewolucyjnej. (...) Od razu ze wszystkich stron rozległy się protesty, że nowa socjalistyczna 
władza złamała w ten sposób główną zasadę swojego programu i targnęła się na wolność 
prasy. (...) Każdy wie, że prasa burżuazyjna to jedno z najpotężniejszych narzędzi burżuazji. 
Szczególnie w tym krytycznym momencie, gdy nowa władza, władza robotników i chłopów 
dopiero się umacnia, nie można całkowicie zostawić tego oręża w rękach wroga. (...). Gdy 
tylko nowy porządek się umocni, wszelkie administracyjne oddziaływanie na prasę ustaną, 
zostanie jej przyznana pełna wolność w granicach odpowiedzialności przed sądem, zgodnie 
z najszerszym i najbardziej postępowym w tej sferze prawem942. 

937  Tamże, t. 31, s. 433–434.
938  Tamże, t. 32, s. 41.
939  Tamże, t. 32, s. 7.
940  Tamże, t. 32, s. 71.
941  Słowo związek nabiera negatywnej konotacji, gdy jest stosowane w odniesieniu do wrogów so-

cjalistycznego państwa, np. „związek z niemieckimi imperialistami”; por. В.И. Ленин, Полное собрание 
сочинений, t. 32, s. 510.

942  История советской политической цензуры. Документы и комментарии, сост. Т.М. Горяева, Мос-
ква 1997.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej310

W krótkim rozporządzeniu uwzględniono elementy, które później miały na 
stałe wejść do haseł budowniczych nowego porządku: podkreślenie faktu ist-
nienia wroga; zaznaczenie, że ograniczenia mają charakter tymczasowy i zosta-
ną anulowane, gdy ustanie walka. Instytucja cenzury w miarę upływu czasu była 
nieustannie rozbudowywana i doskonalona, przybierała monstrualne rozmia-
ry. W 1922 roku (6 czerwca) został powołany do życia nadrzędny organ kon-
trolujący wszystkie rodzaje cenzury Gławlit (Главное управление по делам 
литературы и издательства). Pełna kontrola nad sferą kultury wymagała nie 
tyle marginalizacji, ile całkowitego wyeliminowania pisarzy, którzy nie zgadzali 
się z linią partii, pragnęli natomiast podejmować w swoich utworach problem 
samoświadomości, prawdy, sensu ludzkiej egzystencji. Wielu z nich odczytało 
rewolucję jako „wydarzenie o rozmiarach światowych, akt zetknięcia się ze złem 
w skali ogólnej” oraz płynący z tego faktu moralny impuls do swoistej inicjacji 
aksjologicznej, będącej próbą opowiedzenia się po stronie dobra943. W świetle 
powyższego twierdzenia staje się oczywiste, że zniszczenie tradycyjnej elity, któ-
ra ukształtowała swój światopogląd w atmosferze Srebrnego Wieku, oraz likwi-
dacja autonomii literatury było koniecznym krokiem ku ustanowieniu dyktatury 
proletariatu. Suchanek zauważył: 

Epoka lat 20. była laboratorium ideologicznym i kuźnią, w której wykuwały się zasady władzy 
partii nad kulturą duchową. Czasy te przygotowywały grunt pod w pełni zorganizowane ste-
rowanie literaturą, z jednoznacznymi wytycznymi i precyzyjnymi dyrektywami dla pisarzy944. 

Planowa likwidacja elit intelektualnych rozpoczęła się w 1922 roku. W arty-
kule na łamach gazety „Prawda” Lenin zamieścił obszerną krytykę opublikowa-
nych wcześniej wyników naukowych badań socjologicznych Pitrima Sorokina 
na temat trwałości związków małżeńskich po rewolucji, konkludując: 

Marksistowska gazeta będzie zmuszona prowadzić walkę z tego typu współczesnymi wy-
kształconymi krepostnikami. Z pewnością niemała ich część dostaje nawet państwowe pienią-
dze i pozostaje na służbie państwie dla kształcenia młodzieży, chociaż do tego celu nadają się 
oni nie bardziej niż zakamieniały deprawator nadawałby się do roli wychowawcy w szkołach 
dla dzieci. Klasa robotnicza w Rosji zdołała zdobyć władzę, lecz nie nauczyła się posługiwać 
się nią, gdyż w przeciwnym razie już dawno uprzejmie poprzenosiłaby podobnego typu wy-
kładowców i członków uczonych stowarzyszeń do krajów burżuazyjnej „demokracji”. Tam 
dla podobnych krepostników jest najbardziej właściwe miejsce945.

Jesienią tego samego roku Sorokin, wraz z grupą innych wybitnych uczo-
nych, profesorów uniwersytetów i fi lozofów (m.in. M. Bierdiajewem, M. Łoss-

943  Por. L. Liburska, Kultura i inteligencja rosyjska, s. 58.
944  L. Suchanek, Świadkowie, oskarżyciele, sprzymierzeńcy i obrońcy. O postawach pisarzy rosyjskich [w:] Dać 

świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, Kraków 1996, s. 13.
945  В. Ленин, О значении воинствующего материализма [w:] В. Ленин, Полное собрание сочинений, 

t. 45, s. 33.
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kim, F. Stepunem, S. Frankiem, L. Karsawinem), został zmuszony do wyjaz-
du za granicę. Myśl o likwidacji przedrewolucyjnych elit nie była nowa; już 
w 1920 roku Lenin pisał do M.M. Krestinskiego: „Przygotować po cichu ter-
ror: niezwłocznie”946. 22 marca plany wchodzą w fazę realizacji: w przemó-
wieniu zamykającym posiedzenie Komitetu Centralnego partii na XI zjeździe 
Lenin zażądał, aby nasilić terror oraz dokończyć dzieło likwidowania różnych 
partii947. Sedno totalitarnego systemu politycznego trafnie uchwycił M.P. Tom-
ski, stwierdzając: „W warunkach dyktatury proletariatu mogą być i dwie, i trzy, 
i cztery partie; pod jednym wszakże warunkiem: jedna partia będzie u władzy, 
a wszystkie pozostałe – w więzieniu”948. W lipcu 1958 roku Korniej Czukowski 
wypowiedział gorzką refl eksję na temat losów rosyjskiej inteligencji w czasach 
radzieckich: „Dobrze byłoby napisać powieść o losach tutejszych pisarzy, pod 
tytułem Rozpad (Разложение). Jednych rozstrzeliwali lub wpędzali do grobu, 
innych deprawowali. Nikt z nas nie ocalał”949. Wyeliminowanie twórców wcześ-
niejszych paradygmatów kulturowych było koniecznym warunkiem wstępnym 
do powołania do życia kadr, które nie tyle stworzą, ile rozpowszechnią nową, 
obowiązującą wizję rzeczywistości. Zapowiedź walki starego z nowym pojawiła się 
już w latach sześćdziesiątych XIX wieku, gdy w toku polemiki na temat zbędne-
go człowieka popularyzowano typ nowego człowieka. Jednak procesy, które miały 
miejsce w latach dwudziestych wieku XX, przybrały monstrualne rozmiary jeśli 
chodzi o zasięg i stosowane metody. Nie była to już dyskusja i polemika, jak 
w poprzednim stuleciu; obecnie ideowym oponentom nie dano żadnych szans 
obrony swoich pozycji. Niszczenie inteligencji świeckiej, gotowej bronić war-
tości autotelicznych niezależnie od interesu partii, odbywało się jednocześnie 
z likwidowaniem miejsc kultu i destrukcją symboli wiary. Protesty wiernych, 
które miały miejsce w Moskwie, posłużyły władzom jako kolejny pretekst do 
nasilenia terroru950. Lenin zalecił: „Im więcej przedstawicieli reakcyjnego du-
chowieństwa i reakcyjnej burżuazji uda nam się z tego powodu rozstrzelać, tym 
lepiej. Właśnie teraz należy dać społeczeństwu taką nauczkę, żeby na kolejne 
dziesięć lat o żadnym sprzeciwie nawet nie śmiało pomyśleć”951.

946  Cyt. za: Э. Кольчинский, Философские пароходы [w:] Наука и кризисы, Д. Буланин (red.), Санкт-
-Петербург 2003, s. 466.

947  Tamże, s. 467.
948  Первая Ленинградская областная конференция РКП(б) 15–19 ноября. 1927. Стенографический от-

чет, Москва 1927, s. 28; cyt. za: Э.И. Кольчинский, Философские пароходы, s. 466.
949  Cyt. za: L. Liburska, Kultura i inteligencja rosyjska..., s. 80.
950  Por. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и 

фотоматериалы, Москва 1996; http://www.istmira.com/knigi-istoriya-rossii/11/Russkaya-Pravoslav 
naya-cerkovj-i-kommunisticheskoe-gosudarstvo--1917-1941-.html (dostęp: 17.12.2012).

951  Cyt. za: Э. Кольчинский, Философские пароходы, s. 467.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej312

Idea kultury jako narzędzia kształtowania polityki zakładała pełną kontrolę 
nad wszystkimi sferami ludzkiego życia i zakładała wykluczenie z systemu ludzi 
o odmiennych poglądach. W pracy Co robić? (Что делать?, 1902) pisał: 

Skoro już o niezależnej, wypracowywanej przez klasy robotnicze i w toku ich ruchu, ideologii 
nie może być mowy, to problem wygląda następująco: ideologia burżuazyjna albo socjalistycz-
na. Nie ma tu środka, ponieważ ludzkość nie wypracowała żadnej „trzeciej” ideologii, a poza 
tym, w społeczeństwie, rozdzieranym przez sprzeczności klasowe, nie może istnieć pozakla-
sowa lub pozaklasowa ideologia952.  

Kreśląc binarny model społeczeństwa, powstałego wskutek „walki klas”, 
teoretyk socjalizmu zakładał jednocześnie roztoczenie ścisłej kontroli nad cha-
rakterem i kierunkami rozwoju socjalistycznego społeczeństwa. Organizacyjne 
i polityczne przywództwo miało skupić się w ręku partii zawodowych rewo-
lucjonistów, którzy jednocześnie kształtowali podstawy ideowe całego syste-
mu kultury: „rolę przodującego bojownika może wypełnić tylko partia, która 
kieruje się postępową teorią (передовой теорией)”953. Kultura ma dla Lenina 
znaczenie czysto praktyczne i jest pojmowana jako narzędzie propagowania 
socjalistyczno-komunistycznych idei; począwszy od nauki czytania i pisania, 
przez organizacje kulturalno-oświatowe typu Narkomat, Agitprop, Politproswiet, 
Proletkult (Наркомат, Агитпроп, Политпросвет, Пролеткульт), aż do litera-
tury pięknej, teatru i kinematografi i.

Wcielenie głoszonych idei w życie i wysiłki partii, by na ich podstawie stwo-
rzyć nowy metatekst, o charakterze totalnym, doprowadziły do przejęcia i mo-
dyfi kacji zastanych instytucji porządku społecznego i politycznego, a także – 
do wykorzystania istniejących narzędzi do propagowania idei socjalistycznych. 
Niebagatelną rolę w kształtowaniu semiosfery odgrywało sterowanie emocjami 
społeczeństwa poprzez podsycanie resentymentów oraz poczucia zagrożenia. 
Już od 1917 roku w kraju narastała atmosfera podejrzliwości, wzmagało się 
przeświadczenie, że wrogowie są wszędzie i należy z nimi walczyć. Proces ten 
stopniowo miał się nasilać: istnienie wyimaginowanego wroga pociągało za sobą 
realne, i często tajne, procesy, w których wyrok skazujący brzmiał: śmierć954. Po-
jęcie walki klas stanowiło matrycę porządkująca wiedzę o rzeczywistości i pod-
stawę nowego paradygmatu kulturowego. Kulturowo-polityczny kurs władzy 
radzieckiej, wytyczony przez Lenina, znalazł odzwierciedlenie w sferze admi-
nistracyjnej, w postaci dyrektyw dotyczących druku, stowarzyszeń naukowych 
i fi lozofi cznych, organizacji i wydarzeń kulturalnych i wreszcie – wprowadzenia 

952  В. Ленин, Что делать? [w:] В. Ленин, Полное собрание сочинений, t. 6, s. 39–40.
953  Tamże, s. 25.
954  W sierpniu 1921 r. został rozstrzelany poeta Mikołaj Gumilow, fałszywie oskarżony o udział 

w spisku.
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cenzury politycznej i przymusowego wysłania za granicę wybitnych przedstawi-
cieli nauki, fi lozofi i i sztuki okresu przedrewolucyjnego.

Rewolucja kulturalna była całkowitym przekształceniem semiosfery na fun-
damencie nowych wartości. Miała charakter totalny i totalitarny, a zakładane 
mechanizmy transformowania sfery kultury miały doprowadzić do realizacji 
projektu antropologicznego: stworzenia człowieka radzieckiego – homo sovieti-
cus955. Rewolucja kulturalna nie była przyczyną zamknięcia się systemu kultury, 
lecz jego skutkiem, a pisma Lenina, które stały się podstawowymi tekstami mo-
delującymi dla epoki rewolucji kulturalnej, powstawały na długo przed ogło-
szeniem postanowień partii. W artykule Organizacja partyjna i partyjna literatura 
(Партийная организация и партийная литература, 1905) Lenin pisał: 

W czym zawiera się zasada literatury partyjnej? Nie tylko w tym, że dla socjalistycznego pro-
letariatu czyn literacki nie może być narzędziem zysku pojedynczych osób lub grup; w ogó-
le nie może ona być sprawą prywatną, niezależną od wspólnej sprawy proletariackiej. Precz 
z bezpartyjnymi pisarzami! Precz z pisarzami nadludźmi! Sprawa literatury powinna stać się 
częścią sprawy ogólnoproletariackiej „kółeczkiem i śrubką” jednego-jedynego, wielkiego so-
cjaldemokratycznego mechanizmu, wprawianego w ruch całą świadomą awangardą całej kla-
sy robotniczej. Literatura powinna stać się częścią składową zorganizowanej, rozplanowanej 
wspólnej, socjaldemokratycznej, partyjnej pracy956. 

Zastosowanie do literatury kryterium jej użyteczności wobec pragmatycz-
nych celów dyktowanych przez ideologię sprawiło, że przestała ona być po-
strzegana jako wartość autoteliczna. Automatycznie pisarzom odebrano moż-
liwość realizacji takiego z podstawowych celów kultury jak autoekspresja oraz 
autotranscendencja. Lenin utożsamił literaturę, która nie służy ideologii z na-
rzędziem bogacenia się jednostek kosztem mas. We wspomnianym wyżej arty-
kule Organizacja partyjna pisał: 

My, socjaliści, demaskujemy tę hipokryzję, zrywamy fałszywe zasłony – nie po to, by otrzymać 
pozaklasową literaturę i sztukę (to będzie możliwe dopiero w socjalistycznym pozaklasowym 
społeczeństwie), a po to, aby fałszywie-wolnej, a w rzeczywistości związanej z burżuazją, lite-
raturze przeciwstawić literaturę prawdziwie-wolną, otwarcie związaną z proletariatem. Będzie 
to wolna literatura, dlatego, że nie korzyść, nie kariera, a idea socjalizmu i współczucie wobec 
pracujących będzie przyciągało w jej szeregi coraz to nowe siły957. 

Kondakow stwierdził wręcz, że Lenin chełpi się swoimi praktycyzmem, 
„porównując »słowo drukowane« (w gazecie lub dziełach literatury pięknej) 
z rusztowaniem wokół wznoszonego budynku, które wypełnia różne funk-
cje na różnych etapach prac budowlanych, a potem, gdy już jest niepotrzebne, 

955  Szerzej zob. M. Heller, Maszyna i śrubki; L. Suchanek, Homo sovieticus: świetlana przyszłość, gnijący 
Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999.

956  В. Ленин, Партийная организация и партийная литература [w:] В. Ленин, Полное собрание сочи-
нений, t. 12, s. 99; http://uaio.ru/vil/12.htm#s99 (dostęp: 15.11.2012).

957  Tamże, s. 100.
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zostaje zlikwidowane”958. Koncepcje Lenina zostały niezwykle krytycznie oce-
nione przez Walerija Briusowa, który w postulacie partyjności literatury dopa-
trywał się tendencji absolutystycznych, znanych z czasów carskiej Rosji. W po-
lemicznym artykule Wolność słowa (Свобода слова, 1905) pisze: 

Czyż tak bardzo różni się ustawa o cenzurze, wprowadzana w partii socjaldemokratycznej, 
od starej, która jeszcze do niedawna obowiązywała? Przy panowaniu starej cenzury była do-
zwolona krytyka poszczególnych stron ustroju państwowego, lecz zabraniano krytykowania 
jego podstaw. W podobnej sytuacji jest wolność słowa w ramach partii socjaldemokratycznej. 
Oczywiście, na razie tym, którzy nie zgadzają się z taką tyranią, daje się możliwość przejścia do 
innych partii. Jednak i przy poprzednim ustroju pisarze-oponenci mieli podobną możliwość: 
mogli, tak jak Hercen, wyjechać za granicę959. 

Zauważona przez Briusowa zbieżność była dowodem na nasilające się ten-
dencje do odnawiania i umacniania systemocentrycznego porządku rzeczy-
wistości. Centrum systemu nadal było państwo, z tą wszakże różnicą, że nie 
utożsamiano go z carem. Niezależność twórcza, która mogłaby istnieć jako 
wyraz potwierdzenia jednostkowej tożsamości, w oderwaniu od powszechnie 
obowiązujących norm, była ze wszech miar niepożądana. Paradygmat wolność 
– imperium, jednostka – wspólnota miał zostać wkrótce zastąpiony przez wzór 
wolność – partia, jednostka – kolektyw. Kształtowanie semiosfery miało odby-
wać się nie tylko za pomocą narzędzi represji, jak cenzura, lecz także poprzez 
manipulację świadomością960. Podwójne kryteria, inne dla członków partii, 
a inne dla osób pozapartyjnych oraz rozbudowane mechanizmy wykluczenia 
zapowiadał Lenin już we wspomnianym wyżej artykule Organizacja partyjna: 

Po pierwsze, mowa tu o literaturze partyjnej i jej podporządkowaniu kontroli partii. Każdemu 
wolno pisać i mówić, co zechce, bez najmniejszych ograniczeń. Lecz każdy wolny związek 
(w tym także partia) ma prawo przegnać takich członków, którzy pod szyldem partii szerzą 
antypartyjne poglądy. Powinna być pełna wolność myśli i słowa. Lecz przecież wolność związ-
ków również powinna być pełna. Mam obowiązek dać wam, w imię wolności słowa, pełne 
prawo krzyczeć, kłamać i pisać, co się podoba. Ale wy również macie obowiązek, w imię 
wolności związków, dać prawo zawiązywania lub zrywania sojuszów z ludźmi, mówiącymi 
to, to i to. Partia jest dobrowolnym związkiem, który niewątpliwie rozpadłby się, gdyby nie 
oczyszczał swoich szeregów z członków, którzy mają poglądy antypartyjne... Wolność myśli 
i krytyki wewnątrz partii nigdy nie zmusi nas do zapomnienia o wolności gromadzenia się 
ludzi w swobodne stowarzyszenia, zwane partiami961.

Bierdiajew, snując refl eksje nad przyczynami rosyjskiego nihilizmu, doszedł 
do wniosku, że był on rezultatem działań szlachty, która była jedyną warstwą 

958  И. Кондаков, Культура России, s. 245.
959  В. Брюсов, Свобода слова; http://dugward.ru/library/brusov/brusov_svob_slov.html (dostęp: 

17.11.2012).
960  Szerzej zob. P. Wierzbicki, Struktura kłamstwa, Londyn 1987.
961  В. Ленин, Партийная организация, s. 102–103; http://uaio.ru/vil/12.htm#s568 (dostęp: 

17.11.2012).
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kulturotwórczą w dziewiętnastowiecznej Rosji i tworzyła kulturę dla siebie, 
z pominięciem innych warstw społecznych. Stworzenie kultury proletariackiej: 
wytworu klasy robotników i chłopów, przeznaczonej tylko dla nich, można 
uznać za powtórzenie tego, co Bierdiajew uznał za grzech kultury. 10 lutego 
1925 I. Warejkis w autorskim projekcie uchwały KC Rosyjskiej Partii Komu-
nistycznej O pisarzach proletariackich i o naszej linii w literaturze pięknej (О проле-
тарских писателях и о нашей линии в художественной литературе) pisał: 

...po pierwsze, należy zapewnić wszechstronne wsparcie materialne rozwijającej się rewolucyj-
nej, robotniczo-chłopskiej literaturze pięknej; po drugie – wszelkimi środkami zdobyć wpły-
wy ideowe, a tym bardziej kierownictwo polityczne nad literaturą piękną. Obydwa cele zostaną 
osiągnięte wyłącznie dzięki wspieraniu pisarzy robotniczo-chłopskich. Tylko robotnik i chłop, 
związany bezpośrednio z masami i odwołujący się do mas, ideowo wychowany na marksizmie i leninizmie 
(w szerokim znaczeniu tego słowa), tj. mający marksistowsko-leninowski światopogląd i wychowany w szkole 
rewolucji, będzie w stanie wiernie odzwierciedlić nowe socjalistyczne budownictwo, oddać prawdziwy obraz 
rewolucji, stworzyć literaturę piękna, potrzebną pracującym masom962 (podkr. – M.A.).

Formująca się kultura radziecka była kulturą monologu; za wrogie uznano 
wszelkie elementy, które nie wpisywały się w socjalistyczno-komunistyczny pa-
radygmat. Młodych budowniczych systemu cechowała podejrzliwość i wrogość 
wobec elementów rosyjskiej kultury przedrewolucyjnej, które po przewrocie 
w 1917 roku powszechnie były defi niowane jako „burżuazyjne” i „reakcyjne”. 
Jeśli chodzi o konstytutywne dla niej paradygmaty, to z jednej strony były to 
materialistyczno-ateistyczne idee Czernyszewskiego, Dobrolubowa i Pisariewa; 
z drugiej natomiast, w poszukiwaniu źródeł swoistego patosu budowniczych 
„szczęśliwej przyszłości”, zmagających się nieustannie z prawdziwym i wy-
imaginowanym wrogiem, należy zwrócić się ku rosyjskiemu nihilizmowi, któ-
ry z kolei był dzieckiem i przeciwwagą samodzierżawia963. Kondakow słusznie 
stwierdził, że „tradycje rosyjskiego despotyzmu, rosyjskiego samodzierżawia, 
pozostawały dla rosyjskich marksistów-leninistów socjokulturowym i poli-
tycznym ideałem cywilizacji – i do, i po rewolucji (Jerzy Plechanow ironicz-
nie nazwał tę tendencję bolszewizmu i jego lidera, Lenina, »ideałem irańskiego 
szacha«)”964. Kolejna konkluzja brzmi: nowe siły społeczne nie zdołały stwo-
rzyć odpowiednich dla siebie instytucji, dlatego też przejęły, drogą rewolucji, 
stary aparat administracyjno-polityczny. Toynbee określił taką sytuację sformu-
łowaniem „nowe wino w starych bukłakach”965. Warto zauważyć, że tego typu 
sytuacja nie stwarza możliwości harmonijnego rozwoju wszystkich sił społecz-

962 И. Варейкис, О пролетарских писателях и о нашей линии в художественной литературе [w:] Исто-
рия советской политической цензуры, s. 45–46.

963  Na ten typ zależności zwrócił uwagę Aleksander Lipatow, odnosząc uwagę do rosyjskiej inteli-
gencji. Por. A. Lipatow, Rosyjska inteligencja wobec władzy: od samostanowienia do samozagłady [w:] Inteligencja. 
Tradycja i nowe czasy, s. 219.

964  И. Кондаков, Культура России, s. 251.
965  A. Toynbee, Studium historii, s. 252.
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nych: stare muszą ustąpić lub zostaną wyeliminowane, natomiast nowe ulegają 
wynaturzeniu, będąc zmuszonymi do wpasowywania się w pozostawione for-
my. W świetle poczynionych obserwacji nie jest zaskakującym fakt, że narzędzia 
represji i poziom opresyjności systemu wobec jednostki w państwie radzieckim 
w porównaniu z państwem carów znacznie wzrósł.

Rewolucja październikowa była wydarzeniem, które położyło kres różno-
rodności Srebrnego Wieku, a przede wszystkim doprowadziła do likwidacji 
rozdźwięku między sferą kultury wysokiej a sferą socjalną poprzez likwidację 
tej pierwszej i uprzedmiotowienie jej wytworów. W ślad za Kondakowem za-
uważamy, że programowy utylitaryzm Lenina i jego następców spowodował, 
iż dekontekstualizacji ulegały idee przedstawiane w tekstach literackich XIX 
wieku: lenistwo Obłomowa (Iwan Gonczarow, Obłomow) służyło ku przestro-
dze komunistów, którzy nie wykazują należytej inicjatywy w budowaniu socja-
listycznej rzeczywistości; powieść Mikołaja Czernyszewskiego Co robić? Lenin 
uznał za najlepsze dzieło socjalistyczne przed Marksem, podobnie jak opowia-
danie Iwana Turgieniewa W przededniu (Накануне)966. Jeśli nawet niektóre jej 
elementy przetrwały, to zostały one potraktowane w sposób utylitarny i wpisa-
ne w nowy kontekst jako jego służebne części.

Przypomnijmy, że cechą światopoglądu prawosławnego była kultura-wiara, 
antycypująca zbawienie jako ostateczny cel ludzkiego życia, i taki właśnie mo-
del był propagowany za pośrednictwem prawosławnego duchowieństwa, two-
rzonych przezeń tekstów, klasztorów i cerkiewnej obrzędowości. Lenin zapro-
ponował kulturę-ideologię; miejsce duchowieństwa zajęła partia, sens ludzkiego 
życia określono jako zbudowanie raju na ziemi, ośrodkami propagowania kul-
tury były liczne organizacje partyjne. Obydwa systemy wykazywały pewne po-
dobieństwa: miały hierarchiczny charakter, ostateczny cel życia człowieka nie 
mógł być przez niego zweryfi kowany pod względem prawdziwości, jednostkę 
rozpatrywano przez pryzmat grupy. Nowy system społeczno-polityczny, oparty 
na nowym metatekście kultury, miał cechy nowotworu, przejawiające się w jego 
niekontrolowanym rozroście i destrukcji zdrowej tkanki kultury: 

Połączenie, wydawałoby się sprzecznych tradycji: samodzierżawnego państwa policyjnego 
i radykalizmu społecznego „nieprzejednanej” inteligenckiej opozycji, wojującego materia-
lizmu, ateizmu i świeckiej religijności (polityczny kult wodzów, przekształcenie marksizmu 
w quasi-religię), zastosowanie quasi-cerkiewnych rytuałów w celebrowaniu świąt państwowych 
jako fundamentów młodej radzieckiej kultury i cywilizacji, uzupełnionych patosem społecznej 
i kulturalnej budowy „nowego świata” na ruinach starego, obalonego i zburzonego, otwierało 
niesłychane możliwości posiadania monopolu na prawdę, przybierało niebezpieczne hiperbo-
liczne rozmiary, a w warunkach braku wolności słowa – dawało pełną dowolność967. 

966  И. Кондаков, Культура России, s. 246.
967  Tamże, s. 251.
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Eliminowanie z systemu przedstawicieli starego, przedrewolucyjnego poko-
lenia inteligencji liberalnej, którzy nie przeszli na pozycje ateizmu, materializmu 
i utylitaryzmu, odbywało się równocześnie z przeprowadzaniem fuzji elemen-
tów kulturowych, ze swej natury sprzecznych. Dokumenty historyczne odno-
towały represje i czystki zarówno wśród rosyjskiej inteligencji epoki radzieckiej, 
jednak proces o wiele bardziej niebezpieczny miał miejsce w sferze kultury, 
a dotyczył on zafałszowania wartości poprzez podmianę znaczeń niektórych 
pojęć, m.in. wolność, prawda, sprawiedliwość.

Konstruowany za pomocą słów obraz nowej rzeczywistości odsłania pe-
wien paradoks: posiada bardzo dużą dynamikę wewnętrzną, jednakże w ściśle 
zakreślonych granicach. Paradygmat swój – wróg implikuje postrzeganie zacho-
dzących procesów jako przejawów zmagania się dwóch antagonistycznych sił, 
przy czym jest to walka na śmierć i życie, konsensusu nie zakłada się, pokojowe 
współistnienie nie jest możliwe. Światopogląd człowieka radzieckiego, konstru-
owany na bazie semantyki słów wolność i naród, wpisanych w ideologię socja-
listyczno-komunistyczną, można, w ślad za Januszem Goćkowskim, określić 
mianem „światopoglądu wojującego”968. Ze względu na fakt, że ostateczny cel 
zmagań jest ulokowany w odległej przyszłości, walka staje się sposobem istnie-
nia. Realizowany w praktyce projekt przebudowy świata i człowieka posiada 
cechy utopii, jednak nie jest ona „dzieckiem” czasów rewolucji, lecz skutkiem 
długotrwałego, zapoczątkowanego jeszcze w latach czterdziestych XIX wieku, 
zmagania się dwóch obrazów rzeczywistości. Korzeni patologii, która ujawniła 
się z całą mocą po zwycięstwie ewolucji bolszewickiej, należy szukać w zde-
rzeniu jednostkowego potencjału twórczego z opresyjnym systemem państwo-
wym. Po stłumieniu przez cara Mikołaja I powstania dekabrystów, koncepcje 
przekształcenia rzeczywistości w zgodzie z poznanymi prawdami nie były 
weryfi kowane w praktyce. W rezultacie dochodziło do procesów fałszowania 
świadomości na wielu poziomach i narodzin świadomości utopijnej. Według 
defi nicji Mannheima „Utopijną jest taka świadomość, która nie pokrywa się 
z otaczającą ją »rzeczywistością«. Ta niezgodność objawia się zawsze w ten spo-
sób, że taka świadomość w myśleniu i działaniu orientuje się na czynniki, któ-
rych owa rzeczywistość nie zawiera”969. Dodatkowym wyznacznikiem utopijnej 
świadomości jest fakt, że „przechodząc do działania jednocześnie, częściowo 
lub całkowicie, będzie rozsadzać istniejący porządek bytu”970; właśnie owa ten-
dencja do destrukcji zastanego ładu odróżnia ją od świadomości ideologicznej. 
Mannheim wyróżnił trzy utopie, które zrodziły się w latach czterdziestych XIX 
wieku: liberalno-humanitarną (okcydentaliści), konserwatywną (słowianofi le) 
i chiliastyczną (anarchizm, reprezentowany przez Bakunina). Późniejsza uto-

968  J. Goćkowski, Za rewolucją i przeciwko rewolucji. Dwa światopoglądy „wojujące”, Pułtusk 2006.
969  K. Mannheim, Ideologia i utopia, s. 159.
970  Tamże.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej318

pia socjalistyczno-komunistyczna łączyła, w różnych proporcjach, elementy 
poprzednich trzech. Dokonana fuzja prowadziła do wypaczenia elementów 
liberalnych i wspólnotowych: wolności jednostki i wspólnoty jako grupy ludzi 
połączonych wiarą i tradycją; w utopii socjalistyczno-komunistycznej prawo do 
wolności przyznaje się wyłącznie partii, natomiast wspólnota staje się kolekty-
wem – sztucznym tworem, opartym na antyludzkiej ideologii.
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MODERNIZACJA W IRANIE





Rozdział I. Iran Kadżarów. 
Od rewolucji odgórnej do rewolucji konstytucyjnej

3.1.1. Przedislamskie oraz islamskie wzorce władcy
i władzy
Na inskrypcji z Behistunu (553 r. p.n.e) widnieje napis: „Rzecze Dariusz: Z woli 
Ahuramazdy jestem królem, Ahuramazda dał mi królestwo”971. Boskie pocho-
dzenie władzy achemenidzkiego króla zostało podkreślone w tekście kilkakrot-
nie: „Rzecze Dariusz: Ahuramazda dał mi imperium; Ahuramazda okazywał 
mi pomoc, dopóki nie zdobyłem tego imperium; z woli Ahuramazdy posiadam 
imperium”; szczegółowe wyliczenie podbitych ziem i zwyciężonych królów 
podsumowują słowa: „Oto, co uczyniłem. Działałem zawsze z woli Ahuramaz-
dy. Po tym, jak zostałem królem, stoczyłem dziewiętnaście bitew w ciągu jed-
nego roku i z woli Ahuramazdy obaliłem ich (królów – M.A.) i pojmałem”972. 
Obok religijnego, wywodzącego się z zoroastryzmu, głównego źródła władzy 
królewskiej Dariusz podkreśla też własne, szlachetne pochodzenie i długą linię 
przodków, konkludując: „Oto dlaczego nazywamy się Achemenidzi, od czasów 
starożytnych jesteśmy szlachetnie urodzeni, od czasów starożytnych jesteśmy 
królewską dynastią. Przede mną było ośmiu królów, ja zaś jestem dziewiąty. Na 
mocy dziedziczenia jesteśmy królami”973. Nie należy jednak ze słów Dariusza 
wysnuwać wniosku, iż dziedziczenie władzy i wola Ahuramazdy legitymizu-
ją ją w równym stopniu. Słowa inskrypcji behistuńskiej wyraźnie wskazują na 
łaskę boską jako decydującą dla otrzymania i utrzymania władzy królewskiej. 
Panujący musi spełnić wiele warunków, by owej łaski nie utracić, doskonaląc 
przymioty osobiste i potwierdzając je czynami. Najważniejszą cechą króla jest 
waleczność, co Dariusz wielokrotnie podkreśla, wyliczając podbite ziemie, 
obalonych królów oraz swoje poczynania wobec nowych poddanych. Z teks-
tu inskrypcji dowiadujemy się, że pod panowaniem achemenidzkiego władcy 
znalazły się w sumie dwadzieścia trzy państwa (w tym Babilonia, Egipt, Grecja, 
Media, Baktria) i są one traktowane łaskawie bądź okrutnie, w zależności od 
tego, czy uznały władzę Dariusza, czy też nie: „Te kraje są mi podległe, z woli 
Ahuramazdy zostały mi oddane. (...) Na tych ziemiach, ktokolwiek był mi przy-

971  L. King, R.Thompson, The sculptures and inscription of  Darius the Great on the rock of  Behistûn in 
Persia, London 1907; http://www.livius.org/be-bm/behistun/behistun03.html (dostęp: 08.05.2012).

972  Tamże.
973  Tamże.
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jacielem, z pewnością otrzyma ochronę; ktokolwiek zaś był wrogo nastawiony, 
będzie zniszczony bezlitośnie”974.

Dariusz uznał za istotne pozostawienie potomnym napomnienia, by postę-
powali cnotliwie; król pisze, że przyczyną buntów i upadku królestw są kłam-
stwa i oszustwa: 

Co się tyczy zaś tych prowincji, które się zbuntowały, to zbuntowały się one z powodu kłamstw, 
ponieważ lud był oszukiwany. Ahuramazda oddał je w moje ręce, a ja postąpiłem z nimi wedle 
mojej woli. O, ty, który będziesz królem (po mnie), strzeż się kłamstw, karz kłamców surowo, 
jeśli masz na uwadze (te słowa): „Niech mój kraj będzie szczęśliwy”975. 

Dariusz bezpośrednio wiąże prawe postępowanie z powodzeniem swoich 
czynów, zaznaczając, że wystrzegał się kłamstw i oszustwa, postępował spra-
wiedliwie, karząc wrogów i nagradzając przyjaciół, a jego rządy nie były nad-
użyciem władzy: 

W tych sprawach Ahuramazda okazał mi pomoc i inni bogowie, wszyscy, jacy istnieją, dlatego, 
że nie byłem niegodziwy, ani nie byłem kłamcą czy despotą; ani ja, ani nikt z mojej rodziny. 
Rządziłem sprawiedliwie. Nie czyniłem krzywdy ani słabym, ani silnym. Ktokolwiek okazał 
pomoc moim rządom, tego nagradzałem, natomiast wrogów moich niszczyłem976. 

Sprawiedliwość jest w tym przypadku pojmowana jako odpłacanie adekwat-
ne do korzyści lub szkody, wyrządzonej królestwu, które reprezentuje Dariusz 
poprzez swoje rządy. Król poucza przyszłych władców: „Ty, który będziesz 
królem po mnie; ktokolwiek będzie kłamcą, albo buntownikiem, lub nie będzie 
przychylny (twoim rządom), ukarz go!”977.

Inskrypcja pełni funkcję przesłania dla potomnych, stanowi dowód walecz-
ności i chwały Dariusza; jednocześnie jest rodzajem przesłania, jak powinien 
postępować władca. Achemenida podkreśla prawdziwość swoich słów, wzy-
wając na świadka Ahuramazdę, a jednocześnie zaznacza, iż jego osiągnięcia, 
dzięki otrzymanej łasce, znacznie przewyższają dokonania przodków. Wydaje 
się jednak, że najważniejszym celem wyrytych na skale słów jest rozsławienie 
czynów Dariusza, w imię Ahuramazdy: 

Niech to, co uczyniłem, przekona cię. Dla dobra ludzi, nie ukrywaj tego. Jeśli nie ukryjesz 
tego edyktu, lecz rozpowszechnisz go w świecie, obyś zyskał przychylność Ahuramazdy, miał 
liczną rodzinę i długie życie. Jeśli ukryjesz ten edykt i nie rozpowszechnisz go w świecie, oby 
Ahuramazda zesłał na ciebie śmierć, a twój dom oby znikł bez śladu978. 

974  Tamże.
975  Tamże. 
976  Tamże.
977  Tamże.
978  Tamże.
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Te same zalecenia, błogosławieństwa i ostrzeżenia są kierowane do potom-
nych, których obowiązkiem jest zachowanie napisu.

Inskrypcja behistuńska sławi czyny i potęgę Dariusza oraz imperium Ache-
menidów, odwołując się do autorytetu boskiego: Ahuramazda jest źródłem 
władzy, panem zwycięstw i klęsk. Oddawanie czci władzy królewskiej jest jed-
nocześnie spełnianiem obowiązku religijnego i będzie skutkować powodzeniem 
bądź niepowodzeniem w życiu człowieka, zarówno współczesnego Dariuszo-
wi, jak też potomnych. Pragnienie uwiecznienia własnej osoby zostało sprzężo-
ne z wieczną chwałą Ahuramazdy: „Ktokolwiek będzie sławił imię Ahuramaz-
dy, wieczne błogosławieństwo (zostanie zesłane na niego) zarówno za życia, 
jak i po śmierci”979. Bardzo ważnym elementem jest eksponowane w inskrypcji 
pojęcie sprawiedliwości wraz jego semantyką oraz podkreślenie, że Dariusz nie 
rządził despotycznie. Obok takich przymiotów jak wiara w wolę i przychylność 
Ahuramazdy i waleczność, sprawiedliwość, pojmowana jako zdolność do od-
płacania dobrem za dobro i złem za zło, będzie jedną z najbardziej charaktery-
stycznych cech władcy.

Napis naskalny, jako że został wyryty na polecenie Dariusza, prezentuje wy-
łącznie cechy dobrego władcy. W o wiele późniejszej pod względem chronolo-
gicznym, lecz równie sławnej Księdze królewskiej (Szahname)980 Abu al-Qasema 
Ferdousiego znajdujemy opisy zarówno dobrych władców, jak też – złych oraz 
historię ich zmagań, która przekłada się na odwieczną walkę dobra ze złem981. 
W Szahname idea władzy oraz obraz władcy zostały przedstawione z dwóch, 
nakładających się na siebie perspektyw: społeczno-politycznej oraz religijnej. 
Ta druga jest ważniejsza. „Bóg tego czyni szczęśliwym, godnym władzy kró-
lewskiej i ozdobą tronu, kto ma wiarę i poczucie wstydu, majestat i urodze-
nie, kto jest dzielny, zwycięski i z ochotą broni sprawiedliwości”982. Król został 
przedstawiony w eposie jako wysłannik Boga posiadający szczególną łaskę – 
farr-e jazdi (majestat boży). Staje on na czele organizmu społecznego i pań-
stwowego, biorąc na siebie zadanie utrzymania porządku pojmowanego jako 
postępowanie zgodnie z nakazami boskimi. Wśród pożądanych cech władcy 
wymieniane są: sprawiedliwość, męstwo, wiara poparta dobrymi uczynkami 
w sferze, do rządzenia którą został powołany. Ich przeciwieństwa: niesprawied-

979  Tamże.
980  Jeden z pierwszych tekstów, napisanych w języku nowoperskim, przedstawia historię Iranu i Azji 

Środkowej przed najazdem Arabów, prezentując bogaty materiał folklorystyczny. Por. Р. Мамедова, 
О Кабус-Наме и ее влиянии на средневековую литературу [w:] „Humanitar elmlər seriyast” 2010, nr 4, s. 193 
(Бакинский Государственный Университет).

981  Pomijamy szczegółowe omówienie Szahname z perspektywy fi lologicznej; informacje na ten 
temat zob. A. Krasnowolska, Epos perski i jego polski przekład [w:] Abolqasem Ferdousi, Księga królewska. 
Szahname, przeł. W. Dulęba, wstęp, przypisy, oprac. fi lologiczne i literackie A. Krasnowolska, Kraków 
2004, t. 1, s. XI–LXXVIII.

982  Cyt. za: T. Kowalski, Studia nad Szahname, PAU. Prace Komisji Orientalistycznej, t. 39, Kraków 
1952, s. 56–57.
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liwość, tchórzostwo i lenistwo, brak dbałości o powierzone mu sprawy spo-
łeczne i państwowe, postrzegane są jako grzech, który prowadzi do utraty łaski 
boskiej – farru. Posiadanie bądź nieposiadanie bożego błogosławieństwa ma 
fundamentalne znaczenie dla pomyślności kraju, stąd pojęcie farru, które może 
zostać przetłumaczone jako charyzma, majestat – przy uwzględnieniu faktu, 
iż mamy do czynienia z siłami boskimi, nie zaś z urokiem osobistym i darem 
przekonywania do swoich racji w dzisiejszym znaczeniu tego słowa – łączy się 
z religijnością i służbą Bogu poprzez służbę ludziom. Mamy tutaj do czynienia 
z hierarchicznością, w której władza jest jednocześnie przywilejem i ciężarem, 
władzą nad poddanymi i poddaniem wobec Boga. Problematyka władzy rozpa-
trywana jest w perspektywie binarnej: król, który nie kroczy ścieżką Boga, wstę-
puje na drogę dewa – złego ducha. Bohater Szahname, Rustam, ostrzega króla 
Kej Chosrowa: „Jeśli będziesz szukał dróg dewa, Pan Świata odejmie ci farr”983. 
Utrata łaski niezwłocznie znajduje odbicie w świecie materialnym w postaci 
klęsk w bitwach i ogólnego upadku pomyślności kraju: 

Na zewnątrz utrata majestatu objawia się nagłym zwrotem pomyślności króla i kraju. Woj-
sku króla, który utracił łaskę Bożą, towarzyszy przegrana. Klęski żywiołowe nawiedzają kraj, 
wśród poddanych szerzy się niezgoda, rozdarcie, a w dalszej konsekwencji wojna domowa 
i zniszczenie. Przeciwnie, pełnia majestatu prowadzi króla, a wraz z nim cały naród, pewną 
ręką przez największe niebezpieczeństwa do wielkości i chwały984. 

Boskość władzy została w Szahname wyeksponowana poprzez tytułowanie 
króla mianem „cienia Boga na ziemi” (bar zamin saje-je jazdi985), powiązanie jego 
majestatu z pomyślnością kraju i nadaniem władcy cech nadludzkich, jak: nie-
tykalność dla strzał, możliwość przebycia rwącej rzeki. Farr był postrzegany 
jako dziedziczny, co miało niebagatelne znaczenie dla legitymizowania władzy 
członków jednego rodu.

Struktura społeczna w Szahname przedstawiona jest jako hierarchiczna, z kró-
lem na jej szczycie jako pośrednikiem między Bogiem a poddanymi. Boskość 
władzy implikuje okazywanie królowi bezwzględnego posłuszeństwa i szacun-
ku: „(Zaratusztra) powiada, że każdy, kto wyłamuje się spod rozkazu króla, do 
piekieł sprowadza swój pobyt”986. Interesujący jest fakt, że poddany nie ma 
prawa oceniać poczynań władcy; winien jest mu posłuszeństwo bez względu 
na to, czy uznaje jego działania za sprawiedliwie, czy też za krzywdzące: „al-
bowiem rozkaz króla dla człowieka bogobojnego jest jak rozkaz Boga (który 
należy przyjąć) z wdzięcznością”987. Stosunki między królem a poddanymi mają 

983  Tamże, s. 52.
984  Tamże.
985  Tamże.
986  Tamże, s. 57.
987  Tamże.
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charakter patriarchalny; w eposie wielokrotnie powtarzane są słowa, iż król jest 
dla społeczeństwa tym, czym jest głowa dla tułowia.

Historia Persji zna również władców słabych oraz okrutnych tyranów. Ko-
walski pisze: 

...jeżeli król zdradza zapędy tyrańskie, trudno mu się przeciwstawić, tak, że przez pewien 
czas, dopóki niezadowolenie nie wybuchnie w formie zorganizowanego i skutecznego buntu, 
król może dokonywać nieprawdopodobnych zbrodni, zabijając najwartościowszych obywate-
li, konfi skując ich dobra, dokonując masowo strasznych okaleczeń na wydanych jego tyranii 
poddanych988.

Heroiczna tradycja ludów irańskich, a więc również pierwowzory przywód-
ców grup plemiennych, królów małych i większych państw, rozwijała się w for-
mie ustnej i pisanej. Chociaż Szahname jest niekwestionowanym arcydziełem 
literatury perskiej, nowatorstwo Ferdousiego wyrażało się raczej w stylu i kom-
pozycji eposu niż w tematyce989. Prezentowane portrety władców mają swoje 
wcześniejsze prototypy w średnioperskich tekstach zoroastryjskich, mitach i li-
teraturze indyjskiej990. Warto podkreślić, że w Szahname znajdziemy przeciwsta-
wienie dwóch modeli władzy: „demokratycznego”, tj. opartego na pewnego ro-
dzaju partnerstwie między księciem a jego drużyną, oraz despotycznego. Anna 
Krasnowolska pisze: 

Uderza różnica w sposobie przedstawienia władców mitycznych i historycznych. (...) Ogólnie 
pomiędzy królem a jego rycerzami panują stosunki w pewnym stopniu partnerskie, regulo-
wane niepisanymi zasadami wzajemnego zaufania i lojalności. (...) Przedstawiony w tej części 
dzieła model władzy nie jest modelem władzy absolutnej. Gdyby szukać dla niego analogii hi-
storycznej, najbliższe prawdopodobnie okazałyby się obyczaje zapomnianej epoki partyjskiej, 
gdy na terenie Iranu konkurowały ze sobą lokalne dwory feudalne, a wielkie rody arystokra-
tyczne współrządziły państwem. Zupełnie inaczej jawi się w tekście Ferdousiego sasanidzki 
styl władzy. Przy niezmienionej, hiperbolicznej retoryce jesteśmy świadkami pojawienia się 
monarchii despotycznej, absolutnej i nieobliczalnej, wzbudzającej strach poddanych991.

Obszernym wykładem, a właściwie traktatem pedagogicznym, zawierającym 
pouczenia na temat prawidłowego zachowania we wszystkich sferach życia, 
z władaniem włącznie, jest Kabusname (Księga Kawusa). Została ona napisana 
w XI wieku przez księcia Kej-Kawusa u schyłku jego życia. Adresatem był syn 
władcy, do którego autor kieruje następujące słowa: 

988  Tamże, s. 61.
989  Por. A. Krasnowolska, Epos perski i jego polski przekład, s. XXXIII.
990  Tamże, s. XXXIV–XXXVII, LI. Por. także M. Składankowa, Mity „Królewskiej księgi”. Symbole 

i wzorce mityczne w „Szahname”, Warszawa 1981.
991  A. Krasnowolska, Epos perski i jego polski przekład, s. LV. Autorka dodaje, że w partiach opisu-

jących panowanie Sasanidów „Ferdousi zawarł potężny ładunek wiedzy na temat mechanizmów dzia-
łania władzy despotycznej i jej autodestrukcji. Zapewne nie jest to wyłącznie wiedza książkowa. Koń-
cowe partie Szahname czyta się jak przejmującą literaturę polityczną, coraz mniej podobną do fi kcji”.
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Wiedz, synu, że zestarzałem się, i starość i niemoc mnie ogarnęły. Widzę ja, że rozkaz odejścia 
od życia został już wypisany przez moje włosy, na licu moim i tego, co nakreślone nie może 
zetrzeć żadna sztuczka. Dlatego, o synu mój, kiedy zobaczyłem imię moje w spisie tych, 
którzy mają odejść (od życia), uznałem za rzecz pożyteczną, zanim dotrze do mnie rozkaz 
o zwolnieniu, napisać księgę, by osądzić czasy i (dać ci radę) zdobyć umiejętność osiągnięcia 
dużej korzyści z dobrej sławy, aby stała się ona również twoim udziałem. (Uczyniłem to) 
powodowany ojcowską miłością, abyś, zanim i ciebie zgniecie ręka czasu, sam spojrzał ro-
zumnym okiem na moje słowa i czerpał korzyści, i zdobył dobrą sławę w obydwu światach. 
Niech tylko twoje serce nie odwraca się od podążania za (radami) tej księgi. Wówczas będzie 
wykonane to, co jest obowiązkiem miłujących ojców. (...) I chociaż czasy są takie, że żaden syn 
nie jest posłuszny radom swojego ojca, a w duszy młodzieńców zapłonął płomień, zmusza-
jący ich, z powodu lekceważenia i zachwytu nad sobą, do stawiania swojej wiedzy wyżej niż 
wiedza starszych; chociaż było mi to wiadome, lecz miłość i troska ojcowska nie pozwoliły 
mi milczeć. (...) Jeśli będziesz posłuszny, to wystarczy, jeśli zaś nie – ja swoje obowiązki ojca 
wypełniłem, przecież mówią: zadaniem mówiącego jest powiedzieć, i tyle, a jeśli słuchający 
nie przyjmuje (tego, co powiedziane), nie ma o co się obrażać992. 

Już w przedmowie zaznaczają się cechy charakterystyczne dla wczesnego 
sposobu obrazowania władzy i władcy: podporządkowanie Bogu, hierarchicz-
ność, relacja patriarchalna. Władza królewska jest służbą, dlatego też Kej-
Kawus na łożu śmierci postrzega swoje życie jako wykonywanie powinności, 
a śmierć pojmuje w kategoriach rozkazu zakończenia pełnienia powinności; 
wyraźna jest tu paralela między życiem a wojskiem; w przypadku władcy te dwie 
sfery są tożsame. Miłość do syna nakazuje mu podzielenie się doświadczeniem, 
lecz zarazem powstrzymuje władcę od jakichkolwiek prób wymuszenia pod-
porządkowania się radom. Zdecydowany podział obowiązków i powinności 
mieści się w zhierarchizowanej wizji świata, gdzie każdemu zostało przypisane 
konkretne miejsce, wraz z wynikającymi zeń działaniami koniecznymi i zabro-
nionymi. Zasada starszeństwa również wskazuje na hierarchię i patriarchalny 
system społeczny. W tekście została wyeksponowana ojcowska miłość oraz 
korzyści płynące z czerpania z mądrości przodków. W pierwszych rozdziałach 
Kabusname autor koncentruje się na nakreśleniu zobowiązań wobec Boga i po-
wiązaniu władzy ziemskiej z boską.

Księga o rządzeniu państwem (Sijasatname) Kawam ad-Dina Abu Alego Hasana 
ibn Ishaka Nezam al-Molka powstała w XI wieku z rozkazu sułtana Maleka 
Seldżuka, o czym informuje nas sam autor we wstępie swojego dydaktycznego 
traktatu. Tekst został napisany prostym językiem, był bogato ilustrowany przy-
kładami z życia wybitnych postaci i działaczy państwowych z różnych epok, 
dzięki czemu mógł łatwo wypełnić swoją funkcje pouczenia, jak należy sprawo-
wać rządy i jakie cechy powinien posiadać idealny władca. Nezam al-Molk był 
dobrze zaznajomiony z atmosferą seldżuckiego dworu, a także z problematyką 

992  Кабуснаме. Энциклопедия персидско-таджидской прозы, Э. Бертельс (red.), Душанбе 1983; http://
www.vostlit.info/Texts/rus6/Kabus-name/pred.phtml?id=598 (dostęp: 27.11.2012).
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społeczno-polityczną własnej epoki. Cechy portretu władcy zostały wzmocnio-
ne poprzez odwołania do myśli antycznej: Platona, Arystotelesa, oraz fi lozofi i 
arabskiej: al-Farabiego, Abu Alego ibn Siny (Awicenny). Rozważania na temat 
ustroju politycznego autor wplótł w opis struktury społecznej, interesów róż-
nych grup, m.in. duchowieństwa, właścicieli ziemskich, wojowników, kupców, 
kreśląc ich obowiązki wobec państwa i prawa.

Według Nezam al-Molka rządzący powinni odznaczać się fi zycznym zdro-
wiem, odwagą, błyskotliwym intelektem, umiłowaniem sprawiedliwości i sza-
cunkiem wobec nauki. Podobnie jak jego poprzednicy, autor łączy cechy oso-
bowości władcy z powodzeniem bądź niepomyślnością kraju. Istotny jest fakt, 
że cnoty moralne, intelektualne oraz fi zyczne Nezam al-Molk rozciągał również 
na osoby z otoczenia sułtana, uznając je za konieczny warunek dobrobytu pań-
stwa. Opierając się na osobistych obserwacjach, wielki wezyr radzi rządzącym, 
by ci dwa razy w tygodniu odbywali audiencje i wysłuchiwali skarg prostego 
ludu; jest to konieczne, gdyż urzędnicy często przekazują sułtanowi treść próśb 
i skarg niedokładnie, chroniąc własne interesy. Nezam al-Molk poparł zalecenie 
przykładem sprawiedliwego emira Ismaila Samaniego, który 

...miał taki zwyczaj, że w szczególnie zimne dni, gdy śniegu było dużo, wsiadał na konia, 
wyjeżdżał na plac i pozostawał tam aż do południowej modlitwy. Mawiał: „Być może któryś 
z petentów idzie w stronę dworu, ma potrzebę, a nie ma ani jadła, ani napitku, ani miejsca, 
gdzie mógłby się zatrzymać; z powodu tego zimna i wiatru nie będzie mógł się z nami zo-
baczyć, zda mu się kłopotliwym dotarcie do nas, a gdy zobaczy, że jesteśmy tu, podejdzie, 
przedstawi swoją sprawę i odejdzie w spokoju”993. 

W rozdziale drugim, O wdzięczności rządzących za dobrodziejstwa Najwyższego, 
autor przypomina, że należy „przestrzegać Bożej woli”994 i rządzić sprawiedli-
wie, ponieważ dziękczynne modlitwy ze strony poddanych przyniosą szczęście 
państwu: „królestwo nie opiera się na niewierze, i nie opiera się na przymusie 
i przemocy”995. Po śmierci władca odpowiada przed Bogiem nie tylko za włas-
ne czyny, ale także za zdarzenia, które miały miejsce w jego państwie, podczas 
jego panowania: „Władca świata powinien wiedzieć, że w ten wielki dzień za-
żądają od niego odpowiedzialności za wszystkie stworzenia, będące pod jego 
rozkazami”996. Stosunki między szachem a poddanymi bezpośrednio przekła-
dają się na relacje rodzinne, takie, jakie zwykle panują między ojcem a dziećmi. 
Wniosek ów wypływa z przypowieści, którą Nezam al-Molk przytacza, by zi-
lustrować hierarchiczność ziemskiego porządku i jej współzależność z porząd-
kiem boskim: 

993  Низам ал-мульк, Сиясат-наме, Душанбе 1998, s. 27.
994  Tamże, s. 26.
995  Tamże.
996  Tamże.
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Mówi się, że Abdallah syn Omara al-Chattaba – niech Bóg ześle błogosławieństwo im obydwu 
– zapytał swojego ojca, odchodzącego z tego świata: „Kiedy zobaczę cię, ojcze?”. Ten odpo-
wiedział: „Na tamtym świecie”. Rzekł syn: „Chcę szybciej”. Odpowiedział ojciec: „Pierwszej, 
drugiej lub trzeciej nocy ujrzysz mnie we śnie”. Minęło dwanaście lat, a syn nie zobaczył ojca 
we śnie. Po dwunastu latach ujrzał go i rzekł: „Ojcze, czyż nie mówiłeś, że zobaczę cię po 
trzech nocach?”. Odrzekł ojciec: „Byłem zajęty. W okolicy Bagdadu załamał się most, moi 
nadzorcy nie zwrócili na to uwagi, noga barana wpadła w dziurę i złamała się – do tego czasu 
tłumaczyłem się z tego”997. 

Wiara jest fundamentem wszystkich pozostałych zagadnień poruszonych 
w Sijasatname, pełni funkcję elementu organizującego całość rozważań na temat 
sposobu dobrego rządzenia. Refl eksja na temat religii, tak jak postrzega ten ele-
ment Nezam al-Molk, pozwala stwierdzić, że islam jest podstawą kultury: z nie-
go wyrastają wszystkie zjawiska życia jednostkowego i społeczno-politycznego, 
on nadaje kierunek i sens ludzkim działaniom. Chociaż władca czuwa nad po-
myślnością i porządkiem w państwie, powinien zwracać się do duchownych, 
aby zapoznać się z Koranem i prawidłowo wypełniać zalecenia świętej księgi 
oraz szariatu. Dopiero wówczas „W tym świecie władca zdobędzie dobrą sławę, 
a na tamtym zbawienie, wysoką pozycję i niezliczone nagrody”998. W rozdziale 
trzecim, O sądzeniu przez władcę krzywd, o sprawiedliwości i ćwiczeniu się w dobrym 
życiu, centralnym tematem jest gotowość panującego do czuwania nad moral-
nym porządkiem w państwie. Nezam al-Molk był świadkiem dworskich intryg 
i korupcji urzędników, dlatego tak duży nacisk kładł na osobiste zaangażowanie 
władcy w sprawy zwykłych ludzi. Wezyr zdawał sobie sprawę ze swoich ogra-
niczonych możliwości realizacji celu, jakim było dla niego wzmocnienie władzy 
centralnej, napełnienie skarbca i uporządkowanie spraw administracyjnych; nie 
był w stanie tego dokonać bez poparcia sułtana, a owo poparcie, z kolei, nie 
było możliwe bez świadomości panującego na temat rzeczywistego stanu rze-
czy w państwie. Władca, który nie wie, co dzieje się w jego państwie, jest nie-
sprawiedliwym panującym; to jeden z powodów, dla których Nezam al-Molk po 
wielokroć, na różne sposoby powtarza przesłanie: „Panujący powinien wiedzieć 
wszystko o ludzie i wojsku, czy to daleko czy blisko siebie, powinien dowiedzieć 
się na temat rzeczy małych i wielkich, o wszystkim, co się dzieje”999. Regu-
lowanie życia państwowego poprzez rozkazy i ofi cjalne pisma również staje 
się przedmiotem refl eksji w Sijasatname. Duża liczba rozporządzeń sprawia, że 
tracą one swoje znaczenie; sprawy ważne giną pośród błahych. Troska o słowo 
jako siłę sprawczą jest charakterystyczna dla autorów tych tekstów, które ekspo-
nują rolę religii; sednem działania nie jest użycie jak największej liczby słów, by 
możliwie precyzyjnie wyrazić zamysł i osiągnąć pożądany skutek; przedmiotem 

997  Tamże, s. 27.
998  Tamże, s. 26.
999  Tamże, s. 65.
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troski staje się znalezienie odpowiedniego słowa lub sformułowania i użycie go 
w odpowiednim momencie. Nezam al-Molk pisze: 

Liczne są posłania, które powstają na królewskim dworze, a wszystko, co jest liczne, traci swo-
je znaczenie. Nie należy pisać niczego w imieniu najwyższej rady, dopóki nie zaistnieją jakieś 
wyjątkowe okoliczności. A jeśli już zostało coś napisane, to konieczne jest, aby treść posłania 
brzmiała tak, by nikomu nawet do głowy nie przyszło nie wypełnić rozkazu. Jeśli okaże się, 
że ktoś odniesie się lekceważąco do rozporządzenia albo opóźni się z zazdrości w posłuszeń-
stwie, należy surowo go ukarać, nawet jeśli byłby to ktoś z krewnych. Na tym właśnie polega 
różnica między pismem władcy a innych osób1000. 

Prawa i obowiązki każdego rządzącego wynikają z jego miejsca w strukturze 
społecznej; na jej szczycie stoi szach jako bezpośredni wykonawca woli Bożej, 
i nikomu nie wolno uzurpować sobie jego praw: 

Wszystko, co ma związek z panującym, on powinien wypełniać albo nakazywać (wykonanie); 
a są to: nakładanie kar, ścinanie głów, odcięcie rąk i nóg, uczynienie eunuchem, i temu podob-
ne; jeśli ktoś postąpi w taki sposób, bez królewskiego rozkazu, ze swoim sługą lub niewolni-
kiem – nie wolno na coś takiego się zgodzić i należy ukarać jego samego, dla przykładu, aby 
inni znali swoje miejsce1001.

Szach dysponuje władzą, jednak nie posiada pełnej wiedzy, dlatego powi-
nien radzić się uczonych mężów przed podjęciem jakiegokolwiek działania: 

Postanowienie, organizacja i podążanie za dobrem ma miejsce wówczas, gdy wszystkie umy-
sły są jednomyślne. Odmowa radzenia się w różnych sprawach jest oznaką braku rozsądku, 
takiego człowieka nazywa się samowolnym. Tak, jak nie wolno wykonać żadnego działania 
bez życzenia szacha, tak samo nie będzie dobre żadne dzieło bez (wcześniejszej) narady1002.

Sijasatname posiada treści zbieżne z Kabusname, które z kolei przypomina ro-
syjski Domostroj1003. Wszystkie te księgi mówią o takim uporządkowaniu rze-
czywistości ziemskiej, by prowadziła do zbawienia. Dbałość o szczegóły, wni-
kliwość w badaniu spraw tych, którzy znajdują się pod władzą króla czy ojca, 
sprawiedliwość połączona z surowością, a także przymioty osobiste prowadzą 
do realizacji celu ludzkiej egzystencji. Autor Sijasatname gwarantuje władcy, któ-
ry postępuje zgodnie z nakazami Boga, wieczną sławę: 

1000  Tamże, s. 71.
1001  Tamże, s. 72.
1002  Tamże, s. 87.
1003  Każdy z tekstów uwzględnia specyfi kę kulturową obszaru i okresu, w którym powstał; każ-

dy z nich stanowi swego rodzaju „podręcznik” jak postępować w codziennym życiu, realizując za-
sady boskiego porządku. Pełny tekst Domostroju zob. Домострой, издание подготовил В. Колесов, 
В. Рождественская, Санкт-Петербург 1994; http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/domostr.htm (do-
stęp: 4.12.2012). Opracowanie tematu szerzej: Т. Чумакова, „В человеческом жительстве мнози обра-
зы зрятся”. Образ человека в культуре Древней Руси, Санкт-Петербург 2001; http://ec-dejavu.net/d-2/
Domostroy.html (dostęp: 4.12.2012).
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I będziesz przedmiotem opowieści, jeśli oprzesz swój tron na nieboskłonie/ I będziesz przed-
miotem podań, jeśli przepaszesz się pasem nieboskłonu!/ Staraj się, wypowiadając słowo, by 
miało ono wagę/ Dąż do tego, by dobrze o tobie mówiono, gdy staniesz się przedmiotem 
opowieści1004.

Problem związku władzy świeckiej z religią został wyeksponowany również 
w tekstach religijnych. Według przekazu Koranu, w surze 67 zatytułowanej Kró-
lestwo (Al-Molk) jedynym prawdziwym panującym jest Bóg, który ceduje wła-
dzę na szacha w konkretnym celu: zarządzania problemami państwa: „Błogo-
sławiony niech będzie Ten, w którego ręku jest królestwo. On jest nad każdą 
rzeczą wszechwładny! Który stworzył śmierć i życie, aby was doświadczyć, aby 
wiedzieć, który z was jest lepszy w działaniu”1005. Sprawy wspólnoty religijnej, 
ummy, są oddzielone od zagadnień związanych z utrzymaniem integralności 
terytorium i porządku administracyjnego państwa. Cechy postaci rządzące-
go, jako symbolu, zostały wyeksponowane na przykładzie przywódców ummy. 
Centralnym symbolem, wokół którego skupiają się pozostałe elementy świata 
wierzącego muzułmanina, jest Mohammad oraz jego następcy. Imam jest dla 
wspólnoty wzorem do naśladowania, gdyż z racji otrzymanej od Boga łaski 
jaśniej widzi związki przyczynowo-skutkowe w perspektywie wieczności i wy-
biera właściwy sposób postępowania1006. Ze względu na ramy niniejszych badań 
ograniczamy się do przedstawienia dwóch symbolicznych postaci przywódców 
szyickiego islamu, jednak literatura hagiografi czna, dotycząca tematu męczeń-
stwa w imię wiary, jest niezwykle bogata.

Historie następcy proroka Mohammada, Alego1007, oraz bitwy pod Kerbelą, 
w czasie której zginął Hosejn, dostarczają wzorców postępowania dla wierzą-
cego muzułmanina i dla przywódcy społeczności1008. Historia następcy Alego, 
Hosejna, i bitwa pod Kerbelą zostały nazwane przez Fischera „paradygmatem 
Kerbeli”1009. Przynoszą też odpowiedzi na pytania o zasady kierujące życiem 
rodziny, społeczności, państwa i pojedynczego człowieka. Poprzez przeciw-

1004  Низам ал-Мульк, Сиясат-наме, s. 183.
1005  Koran, przeł. J. Bielawski, sura 67, wers 1–2; http://www.poznajkoran.pl/koran/67/ (dostęp: 

4.12.2012).
1006  Por. (Sejjed Modżtaba Musawi Lari) Сейид Муджтаба Мусави Лари, Имамат. Верховная 

власть мусульманской общины, Foundation of  Islamic C.P.W 2006; http://russian.irib.ir/knizhnaya-
polka/item/132697-имамт-верховная-власть-мусульманской-общины-pdf  (dostęp: 17.12.2012).

1007  Szerzej na temat postaci zob. Ф. Компани, Имам Али; http://russian.irib.ir/knizhnaya-
polka/item132776-имам-али-pdf  (dostęp: 6.12.2012).

1008  Szerzej na temat imama Hosejna oraz wydarzeń pod Kerbelą, również z perspektywy współ-
czesnej, zob. (Sejjed Dż’afar Szahedi) Сейид Джа’фар Шахиди, Житие имама Хусейна, Международ-
ное издательство „Ал-Худа”; http://russian.irib.ir/knizhnaya-polka/item/136063-житие-имама-
хусейна-PDF (dostęp: 6.12.2012).

1009  M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 21. Scenariusz typowego ta’zije dotyczą-
cego Kerbeli zob. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 260–263. Historyczne korzenie 
ta’zije są niejasne, datuje się je na początki czasów Safawidów. Era Kadżarów, a zwłaszcza panowanie 
Naser ad-Dina Szacha było niewątpliwie okresem największego rozkwitu ta’zije. Por. H. Algar, Religious 
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stawienie postaci Alego i Abu Bakra oraz opis smutnych konsekwencji rządów 
tego drugiego zostały przedstawione cechy dobrego przywódcy i cel ziemskiej 
egzystencji człowieka. Według przekazu po śmierci proroka Mohammada przy-
wództwo nad muzułmańską społecznością miało przejść w ręce jego kuzyna 
i zięcia, Alego, co znajduje sześciokrotne potwierdzenie w przekazie1010. Opo-
nentem Alego był Abu Bakr, teść proroka i ojciec jego najmłodszej żony Aiszy. 
Zgodnie z prawem plemiennym Abu Bakrowi, jako najstarszemu męskiemu 
potomkowi klanu, przysługiwało pierwszeństwo w kandydowaniu do roli przy-
wódcy po śmierci Mohammada. Ali, dla zachowania integralności ummy, wyco-
fał się z życia politycznego, służąc radą jedynie, kiedy go o to proszono. Abu 
Bakr domagał się jednak od Alego publicznej deklaracji posłuszeństwa oraz 
potwierdzenia, iż Ali zrzeka się sukcesji po Mohammadzie. Ali gotów był to 
uczynić, jednak wmieszała się jego żona Fatima, czynnie znieważona przez Abu 
Bakra, gdy ten przyszedł do domu Alego przedstawić swoje żądania. Fischer 
podkreślił, że Abu Bakr nie został zobrazowany jako człowiek z gruntu zły, 
lecz raczej jako ten, który nie posiada wystarczającej wiedzy o prawach islamu, 
wskutek czego podejmuje błędne decyzje; niezdolny do właściwego osądu, nie 
nadaje się na przywódcę społeczności1011. Obrazu niekompetentnego przywód-
cy dopełnia w historii postać Omara, który został następcą Abu Bakra. Omar 
zginął wskutek zabójstwa dokonanego przez Persa Firuza, niewolnika, któremu 
Arabowie odebrali jego majątek. Po śmierci Omara o przywództwo nad ummą 
ubiegało się dwóch kandydatów: Ali i Utman. W opisie wyborów gotowość 
Alego do zachowania wierności wobec wiarygodnych źródeł przekazu: Kora-
nu i spuścizny proroka Mohammada, została podkreślona przez przeciwsta-
wienie jej deklaracji Utmana, który oświadczył, że będzie postępował zgodnie 
z zasadami zawartymi w Koranie oraz tymi, przekazanymi przez Mohammada, 
Abu Bakra i Omara – tym samym potwierdził skłonność do dowolnej, i często 
błędnej, interpretacji przekazu. Na nieszczęście ummy to Utman został wybrany 
na następcę Omara. Skutki rządów kalifów dały o sobie znać w postaci szerzą-
cych się konfl iktów. Utman zginął w zamachu, który jednocześnie wydźwignął 
Alego na pozycję przywódcy i skomplikował jego sytuację. Umma była bardzo 
osłabiona wskutek nieudolnych rządów, poza tym Aisza i Mu’awija domagali 
się zemsty na zabójcach Utmana, czego Ali nie mógł uczynić, gdyż dzięki nim 
został przywódcą. Konfl ikt zbrojny był nieunikniony; chociaż oddziały Aiszy 
zostały pokonane, z Mu’awiją Ali musiał negocjować. Z kolei zwolennicy Ale-
go, oburzeni faktem podjęcia rozmów, postanowili zgładzić Alego, Mu’awiję 

Forces in Eighteenth and Nineteenth Century Iran [w:] The Cambridge History of  Iran, P. Avery, G. Hambly, 
Ch. Melville (red.), Cambridge 1991, t. 7, s. 725.

1010  Por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 13–14.
1011  Por. tamże, s. 15.
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i zaufanego służącego Mu’awiji, kładąc tym samym kres walce i dając sobie 
szansę na rozpoczęcie życia zgodnego z zasadami Koranu.

Motyw zabójstwa ma tutaj podwójny wymiar tragiczny: morderca popełnia 
swój czyn w imię szansy na życie ummy zgodne z zasadami religii i Ali również 
przygotowuje się na śmierć, aby dowieść podstawowej zasady islamu: poddania 
się woli Boga1012. Przekaz o życiu i śmierci Alego jest opowieścią o tym jak żyć 
i umierać we właściwy sposób. W swej najgłębszej warstwie przekazuje podsta-
wowy dla kultury muzułmańskiej wzorzec antropologiczny. Zabójca mówi, że 
los każdego człowieka jest zadany przez Boga i nie ma przed nim ucieczki: „Ali 
zapytał Ibn Muljama, czy był takim złym imamem, a Ibn Muljam, zakłopotany, 
wykrzyknął, że Bóg stworzył go dla piekła; czy ktokolwiek mógłby zmienić jego 
los, tak aby poszedł do nieba?”1013. Paradoks wyraża się w fakcie, że i Ali, i Ibn 
Muljam wykazują się pokorą wobec przeznaczonego im losu. Człowieczeństwo 
jednego i drugiego zostaje potwierdzone we wspólnej modlitwie chwilę przed 
tym, jak Ibn Muljam zada Alemu śmiertelny cios.

W historii życia Alego najbardziej została wyeksponowana kwestia cech 
osobowych dobrego przywódcy, takich jak znajomość islamskiego prawa, od-
waga w bitwie, wielkoduszność i sprawiedliwość. Podkreśla się też jego skrom-
ność, fakt, że ubierał się biednie, podróżował na osiołku, jadał suchy chleb, aby 
nie budzić zazdrości wśród pozostałych członków społeczności swoją pozycją 
i związanymi z nią przywilejami. „Tragedia śmierci Alego wyraziła się w fakcie, 
że później już nie było sprawiedliwych rządów”1014, co implikuje tragizm ziem-
skiej egzystencji.

Po śmierci Alego niekwestionowanym kalifem został Mu’awija (rządził w la-
tach czterdziestych–sześćdziesiątych hidżry [662–682]). Starszy syn Alego, Ha-
san, był zbyt słaby, aby podjąć się kierowania ummą. Porozumiał się z Mu’awiją, 
otrzymał pensję i osiedlił się w Medynie. Zgodnie z umową po śmierci Mu’awiji 
urząd kalifa miał wrócić do rodziny proroka. Jednak umowa została pogwał-
cona: Mu’awija kazał otruć Hasana i jeszcze za życia mianował następcą na 
urząd swojego syna Jazyda. Drugi syn Alego, Hosejn, odmówił uznania Jazyda 
i chociaż Mu’awija zignorował ten fakt, Jazyd domagał się, aby Hosejn przy-
rzekł mu posłuszeństwo. Pragnąc pozbyć się potencjalnego konkurenta, Jazyd 
zaplanował zamordowanie go w czasie pielgrzymki do Mekki. W tym samym 
czasie Hosejn otrzymał z Kufy w południowym Iraku prośbę o przybycie i po-
moc w powstaniu przeciwko tyranii Jazyda. Dla uniknięcia rozlewu krwi Ho-
sejn skrócił pielgrzymkę, zwolnił współwyznawców z lojalności wobec siebie 
i z najbliższą rodziną oraz 72 osobami wyruszył do Kufy. Okazało się jednak, 
że Jazyd dotarł do Kufy wcześniej, przekupił jej mieszkańców i nadchodzący 

1012  Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1–2, Warszawa 1998, s. 109.
1013  Cyt. za: M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 18.
1014  Tamże, s. 19.
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Hosejn wpadł w pułapkę. Zmuszono go do obozowania na pustyni, odmówio-
no dostępu do wody, co samo w sobie jest poczytywane za akt niespotykanego 
barbarzyństwa, a 10 dnia miesiąca moharram1015 rozegrała się bitwa, z której oca-
lały tylko dwie osoby. Ciała zabitych zostały zbezczeszczone, kobiety wzięte do 
niewoli, a głowę Hosejna Jazyd rozkazał przywieźć sobie do Damaszku.

W tej tragicznej historii nacisk został położony na niewyobrażalne barba-
rzyństwo Jazyda oraz okrucieństwo, z jakim rozprawił się z Hosejnem i jego 
rodziną, nie oszczędzając niemowląt: 

Szczegóły podkreślają znaczenie tyranii Jazyda i desakralizację świętego i właściwego porząd-
ku życia i islamu. Jazyd nie tylko był uzurpatorem i tyranem, ale podjął próbę zbezczeszczenia 
pielgrzymki, naruszył czas modlitwy wspólnoty (piątkowe popołudnie) i jeden po drugim 
zniszczył wszystkie elementy cywilizowanego życia: wody, należącej do elementarnych po-
trzeb, której według kodeksu pustynnego nigdy nie odmawia się spragnionemu człowiekowi, 
odmówiono nie tylko wojownikom, ale też kobietom i dzieciom; trzej nieletni synowie Hosej-
na zostali ścięci (niemowlę Ali Asqar, pięcioletni Dża’far i dwunastoletni Ali Akbar)1016. 

Obfi tująca w przerażające szczegóły historia, odtwarzana w misteriach pod-
czas miesiąca moharram, w czytaniach achundów1017 i kazaniach jest narzędziem 
katharsis oraz swoistym wyznaniem wiary. W perspektywie analiz kultury Iranu 
warto podkreślić, że historie o życiu Alego i bitwie pod Kerbelą są interpre-
towane przez szyitów inaczej niż przez sunnitów1018. Dla sunnitów Abu Bakr, 
Omar i Mu’awija byli dobrymi kalifami ze względu na ich umiejętność stra-
tegicznego myślenia i zapanowania nad różnymi tendencjami odśrodkowymi, 
a ich wybór był przeprowadzony zgodnie z obowiązującą tradycją. Przedsta-
wiani są oni nie jako uzurpatorzy, lecz jako dobrzy stratedzy i przywódcy zdolni 
do wymuszenia posłuchu. Kontekstu dostarcza nie wierność tradycji, lecz sy-
tuacja polityczna i ekonomiczna: kontrolowanie centrów handlowych. Nacisk 
położony został na kwestie praktyczne, „z tego świata”. Z punktu widzenia 
sunnitów historia Alego jest opowieścią o walce różnych frakcji politycznych, 

1015 Moharram – pierwszy miesiąc muzułmańskiego kalendarza księżycowego. Rok według tego ka-
lendarza składa się z dwunastu miesięcy odmierzanych od jednej pełni księżyca do kolejnej. Każdy mie-
siąc trwa 29 lub 30 dni, dlatego też rok liczony według kalendarza księżycowego ma 354 dni, a nie 365, 
jak to jest w kalendarzu słonecznym. Z powodu dużej zmienności kalendarza księżycowego używany 
jest również kalendarz słoneczny. Por. hasło: Islamic Calendar, J.L. Esposito (red.), The Oxford Encyclopedia 
of  the Modern Islamic World, t. 2, s. 300–301. Dzień nowego roku według kalendarza księżycowego jest 
ruchomy. Przeliczanie dat na kalendarz gregoriański według wzoru: [rok wg kalendarza księżycowego 
– (rok wg kalendarza księżycowego: 33) + 622 = rok wg kalendarza gregoriańskiego]. Por. Персидско-
-русский словарь, Ю.А. Рубинчик (red.), t. 2, s. 789.

1016  M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 19–20.
1017 achund, podobnie jak rouzechan – muzułmański duchowny niższego szczebla. Hierarchia szyi-

ckiego duchowieństwa nigdy nie została uporządkowana w jednoznaczny sposób w postaci konkret-
nego zapisu.

1018  Por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 21–24. Por. także J. Danecki, Podsta-
wowe wiadomości o islamie, t. 1, s. 268–277.
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podczas gdy dla szyitów jest ona „dramatem wiary”1019. Taki właśnie jej sens 
odsłania się w misteriach ta’zije: „Wierzący poprzez akt modlitwy (ebadat) stają 
się świadkami (szaheda) metafi zycznej, ukrytej (qa’eb) rzeczywistości”1020. Prze-
sunięcie perspektywy z rzeczywistości ziemskiej, społeczno-politycznej, w wy-
miar duchowy, metafi zyczny stwarza zupełnie inne ramy interpretacyjne dla za-
gadnień władzy niż te, stosowane przez politologów, socjologów i historyków. 
W perspektywie kulturowej punktem wyjścia dla rozważań staje się przywódca 
społeczności lub władca państwa oraz jego stosunek do prawdy objawionej, 
przechowanej w tekstach sakralnych oraz ustnym przekazie proroków i ich na-
stępców. Sprzężenie władzy politycznej z problematyką metafi zyczną przesu-
wa punkt ciężkości jej interpretacji z materiału faktografi cznego oraz ciągów 
przyczynowo-skutkowych wydarzeń na abstrakcyjny model o korzeniach reli-
gijnych i skłania do dokonywania interpretacji przez pryzmat przystawalności 
bądź nieprzystawalności poczynań rządzących do owego abstrakcyjnego mode-
lu o treściach symbolicznych.

Chociaż duchowieństwo w Iranie sięgnęło po władzę polityczną dopiero 
pod koniec XIX wieku, jego dużym wpływom na dworach władców nie sposób 
zaprzeczyć. Szyizm został religią państwową w 1501 roku za panowania szacha 
Ismaila Safawiego. Przedstawiciele dynastii ogłosili się pomocnikami dwunaste-
go imama i używali tytułu „Cień Boga na Ziemi”. Jak zauważył Fischer: 

Ich forma szyizmu stopniowo przekształciła się z mesjanistycznej ideologii, zdolnej do wywo-
łania zażartej walki w celu zdobycia władzy, w narzędzie polityczne, aby stawić czoło sunni-
ckiemu Imperium Otomańskiemu na Zachodzie i zjednoczyć państwo1021. 

Wykorzystanie szyizmu w roli narzędzia politycznego wymagało zaangażo-
wania duchownych: znawców prawa i tekstów kanonicznych. W poszukiwaniu 
narzędzi legitymizacji władzy szach zaprosił ulemów z Iraku, ufundował dla 
nich szkoły teologiczne, niektórym zaś przyznał wysokie stanowiska w pań-
stwie. W ten sposób Safawidzi stworzyli wpływową w przyszłości grupę, któ-
ra miała wspierać ich działania, wykorzystując własną wiedzę i powołując się 
na boski autorytet. Jednocześnie ze wzmacnianiem szyizmu rozpoczęło się 
prześladowanie sunnitów i przedstawicieli innych wyznań oraz odmiennych 
systemów fi lozofi cznych. Islam został wykorzystany do legitymizacji władzy 
i konsolidacji imperium. W tym celu konieczne było stworzenie wizerunku 
sprawiedliwego władcy – obrońcy islamu, ale zarazem człowieka skłonnego 
dawać posłuch radom, płynącym od kapłanów. Wsparcie autorytetu państwa 
autorytetem ulemów skutkowało rozłamem wśród elity duchownych na grupę, 
która zaangażowała się w politykę, dbając o legitymizację władzy, oraz na grupę, 

1019  M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 25.
1020  Tamże.
1021  Tamże, s. 29.



Rozdział I. Iran Kadżarów. Od rewolucji odgórnej do rewolucji konstytucyjnej 335

która uważała, że zadaniem kapłanów jest skupienie się na życiu wewnętrznym 
i duchowe przywództwo społeczne. Granice między tymi dwiema grupami były 
nieostre i zmieniały się w trakcie przełomowych wydarzeń historycznych, gdy 
duchowieństwo pokazywało swoją faktyczną siłę wywierania wpływu na masy; 
w czasie protestu tytoniowego (1891–1892), podczas rewolucji konstytucyjnej 
(1905–1911) czy w trakcie rewolucji islamskiej (1979).

Legitymizacja władzy panującego zawsze była przedmiotem dysput poli-
tycznych, toczonych przez szyickich przywódców religijnych. Panowała zgoda 
co do faktu, że jeśli ukryty Imam ponownie się pojawi, będzie on jedynym 
władcą. Jak głosi szyicka tradycja, wszedł on w stan ukrycia (okultacji) w IX 
wieku, dlatego też muzułmanie, nie mogąc odwołać się do niego bezpośrednio, 
stanęli w obliczu konieczności życia w najlepszy możliwy sposób, opierając się 
na Koranie i szariacie. Ogólna reguła postępowania wyraża się w sformułowa-
niu: dążyć do dobra, unikać zła (amr bi ma’ruf  wa nahi az munkar). W tej per-
spektywie państwo jest postrzegane jako powołane do ochrony islamu i dlatego 
posiada legitymizację dopóty, dopóki spełnia swoje zadanie. Przywódcy religijni 
przyznają sobie prawo do udzielania rad i wskazówek ze względu na swoją zna-
jomość Koranu i fegh. Jakkolwiek nie mają prawa do ingerowania w kwestie rzą-
dzenia, posiadają obowiązek wypowiedzenia swojej opinii w sytuacji, gdy szach 
postępuje niezgodnie z islamem; jest to również przywilej i obowiązek każdego 
wierzącego muzułmanina. W ten sposób kwestia legitymizacji władzy świeckiej 
spoczywa w rękach ulemów, którzy mają możliwość kształtowania opinii wład-
cy, nazywając go sprawiedliwym – czyli takim, który przestrzega zasad islamu – lub nie-
sprawiedliwym – tym, który je łamie. Nie można zatem posunąć się do uogól-
nienia mówiącego, iż według islamu każda ziemska władza jest bezprawna. Jak 
zauważył Fischer, są ku temu dwie przyczyny; polityczna i kulturowa: 

Z perspektywy politycznej (...) chociaż przywódcy religijni (ulemowie) chcieliby mieć wy-
łączność nauczania i moralnego przewodnictwa, z punktu widzenia doktryny nie mogą tego 
zrobić; chyba, że w potocznym rozumieniu faktu, że każdy, kto studiuje prawo islamskie, 
jest religijnym przywódca (‘alim). Znaczy to, że szach czy inny rząd może wyrazić moral-
ny sprzeciw wobec ulemów, na podstawie stwierdzenia, że wypaczyli oni islam; na przykład 
przez niewłaściwe wykorzystywanie darowizn, ślepy tradycjonalizm i partykularne intere-
sy polityczne (zarzuty wobec większości ulemów, wysuwane zarówno przez Pahlawich, jak 
i przez kontynuatorów myśli Szariatiego) – podczas gdy rząd dąży do urzeczywistnienia takich 
islamskich wartości jak równość, sprawiedliwość społeczna i rozwój gospodarczy. Używany 
przez Pahlawich, ten argument nie był przekonujący, ale w innych okolicznościach mógłby 
być. Relacja A.K.S. Lambton dotycząca opozycji ajatollaha Chomeiniego z 1963 roku wobec 
„białej rewolucji” szacha kładzie nacisk na wykorzystanie przez Chomeiniego słów, takich jak 
zolm (przemoc, ucisk, opresja) i adalat (sprawiedliwość) i jego porównania szacha do Jazyda. 
(...) Lambton wydaje się sugerować, że zolm jest tak pojemnym pojęciem, że Chomeini mógł 
wykorzystać je wyłącznie, by pokazać, że nagle i niespodziewanie „niesprawiedliwość przekro-
czyła wszelkie możliwe granice”, i że porównanie szacha do Jazyda było tak prowokujące, że 
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„rząd nie miał innego wyjścia – musiał działać”. (...) Tym, co umknęło (Lambton – M.A.), jest 
specyfi czny dla wierzących odcień tych pojęć i ich zestawienia1022. 

Jakkolwiek dyskusyjne jest przypisywanie przez badacza islamowi takiej war-
tości jak równość, ze względu na hierarchiczną strukturę społeczną imputo-
waną przez Koran i szariat, niewątpliwie można zgodzić się z jego opinią, że 
słowa niosące w sobie bogactwo treści symbolicznych będą ulegały aktywizacji 
w konkretnych warunkach społeczno-politycznych; wówczas jednak owe oko-
liczności należy uznać za drugorzędne, gdyż tym, co nadaje kierunek i struk-
turyzuje wydarzenia, jest treść słów-kluczy, odczytana przez konkretną grupę 
odbiorców. W takiej właśnie perspektywie należy też odczytywać postać szacha 
jako symbol władcy niesprawiedliwego. Szyiccy duchowni byli w pełni świado-
mi siły oddziaływania reprezentacji symbolicznych; nie bez powodu po rewo-
lucji islamskiej ta’zije zostały zakazane, chociaż ich treści stanowiły jeden z naj-
ważniejszych elementów muzułmańskiej tożsamości. Przeciwstawienie imama 
Alego szachowi Alemu Mohammadowi w czasie rewolucji konstytucyjnej czy 
Mohammadowi Rezie Pahlawiemu w czasie „białej rewolucji” wskazuje na ist-
nienie i ścieranie się dwóch koncepcji władzy, wpisanych w szerszą perspekty-
wę sensu ludzkiego życia i ostatecznego celu kultury. Opis i ocena wyobrażeń 
władcy i władzy na podstawie tekstów epoki nie jest zadaniem łatwym. Przede 
wszystkim teksty pisane były kierowane do odbiorców wykształconych, naj-
częściej do szyickich duchownych, wąskiej grupy elity świeckiej lub do samego 
szacha – te ostatnie jednak zawierały przykłady z życia przywódców wspólnoty 
muzułmańskiej, stanowiąc pozytywny wzorzec dla szacha. Ogromna większość 
tekstów nie została spisana, ponieważ były one wygłaszane w postaci kazań 
w meczetach, przemówień na bazarach i zgromadzeń w bastach. Niemniej jed-
nak, opierając się na tych, do których udało nam się dotrzeć, możemy dokonać 
rekonstrukcji tradycyjnego wyobrażenia władcy i wskazać na elementy nowe, 
destrukcyjne dla niego, które wyłoniły się, wskutek reaktywacji i transformacji 
przedislamskiego modelu panującego i władzy, za czasów dynastii Pahlawich.

1022  M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 6. Por. także A.K.S. Lambton, The tobacco 
regie: prelude to revolution, „Studia Islamica” 1964, nr 22, s. 120–121.
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3.1.2. Semantyka słów: postęp, prawo, wolność,
humanizm, naród w pismach Mirzy Malkom-chana,
Mirzy Jusufa Mostaszara Tabriziego i kontynuatorów
Spory o semantykę centralnego słowa postęp oraz związanych z nim proble-
mów wolności, prawa, narodu/ludu, kształcenia społeczeństwa i stosunku do 
Zachodu rozpoczęły się już w drugiej połowie XIX wieku. Powstały wówczas 
koncepcje, które nieustannie ewoluowały i w czasie rewolucji konstytucyjnej, 
a zwłaszcza w okresie II Madżlesu i później znalazły odzwierciedlenie w postaci 
utworzonych partii politycznych i ich programów. Prekursorzy myśli reforma-
torskiej reprezentowali trzy główne nurty: liberalny w dwóch wersjach – opartej 
na idei humanizmu [Mirza Malkom-chan (1833–1908)] oraz propagującej ideę 
oświeconego absolutyzmu [Mirza Jusuf-chan Tabrizi Mostaszar ad Doule (zm. 
1895), Mohammad-chan Sinaki Madżid Al-Molk (1809–1880), Mirza Hosejn-
-chan Sepahsalar A’zam (1826–1881)], demokratyczny i radykalny – (Fath Ali 
Achundzade Achundow), Abd al-Rahim Talebzade (Talebof), (1834–1911), 
panislamski – sejjed Dżamal ad-Din Asad Abadi Afqani (1896–1986). Pre-
kursorskie koncepcje postępu zyskały dojrzały kształt w programach Partii 
Demokratycznej (Mohammad Amin Rasulzade, sejjed Hasan Taqizade), Par-
tii Umiarkowanej oraz frakcji szyickiego duchowieństwa, która – chociaż nie 
ukonstytuowała się w partię polityczną, stawiała sobie za cel oparcie kultury na 
fundamentach islamu, kontynuując ideę panislamizmu.

Pierwsze elementy zachodnioeuropejskiej myśli liberalnej zaczęły pojawiać 
się w Iranie w połowie XIX wieku. Przenikały za pośrednictwem irańskich dy-
plomatów i podróżników. Wśród prekursorów znaczące miejsce zajmują Mirza 
Malkom-chan oraz Mirza Jusuf-chan Tabrizi Mostaszar ad-Doule. Warto przy 
tym zaznaczyć, że pod koniec wieku XIX myśl liberalna w takim kształcie, w ja-
kim zaczerpnięto ją z Europy Zachodniej, została wzbogacona przez innych 
myślicieli, którzy przejęli ją w formie już przetworzonej od myślicieli rosyjskich. 
W tym drugim przypadku zawierała ona elementy idei demokratycznych i re-
wolucyjnych w takiej postaci, w jakiej głosił je Mikołaj Czernyszewski. Charak-
teryzowała się większym radykalizmem wobec państwa i religii niż jej zachod-
nioeuropejski odpowiednik, zachowując podstawowe idee wolności i równości, z tą 
wszakże różnicą, że problem prawa, narodu i narodowości oraz idea humanizmu nie 
zajmowały pozycji pierwszoplanowej; zostały wyparte przez ideę postępu społecz-
nego. Wśród przedstawicieli tego drugiego odłamu irańskiego liberalizmu, który 
należy raczej zaliczyć do myśli demokratycznej w wydaniu rosyjskim, niż ty-
powo liberalnej, wzorowanej na zachodnioeuropejskim pierwowzorze, znaleźli 
się, między innymi, Mirza Fath Ali Achundzade (Achundow), Abd al-Rahim 
Talebof, sejjed Hasan Taqizade i Mohammad Amin Rasulzade. Modernizacja 
w sferze idei współistniała z modernizacją w sferze instytucji. Do grupy re-
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formatorów, którzy podjęli próby odgórnego wprowadzenia zmian w ramach 
ofi cjalnego kursu władzy szacha, należy książę Abbas Mirza, Mirza Taqi-chan 
Farahani Amir Kabir, Mirza Moszir-chan Sepahsalar oraz inni wielcy wezyro-
wie kadżarskich szachów. Zanim przystąpimy do szczegółowej analizy ich pism 
pod kątem semantyki słów, wymienionych w tytule niniejszego rozdziału, ko-
nieczna jest refl eksja nad następującym zagadnieniem: na jaki grunt padały idee 
prawa, wolności, humanizmu, równości i braterstwa?

W 1848 roku na tronie Iranu zasiadł, 16-letni wówczas, Naser ad-Din. Poli-
tyczna i ekonomiczna supremacja Rosji i Wielkiej Brytanii nad Iranem była już 
wówczas faktem dokonanym. Nie będąc formalnie kolonią, kraj pozostawał 
obszarem rywalizacji dwóch mocarstw. Nie wstępując w otwarty konfl ikt, każ-
de z nich próbowało przeważyć szalę wpływów na swoją stronę, angażując we 
własne interesy, drogą przekupstw, pochlebstw i obietnic, członków irańskich 
elit społecznych. W tej sytuacji nie był zaskakującym fakt, że objęciu tronu przez 
Naser ad-Dina towarzyszyły walki różnych frakcji elity dworskiej związanych 
bądź z Rosją, bądź z Wielką Brytanią. W momencie śmierci szacha Mohamma-
da Naser ad-Din przebywał w Tabrizie. Miał jednak w stolicy wiernych ludzi, 
gotowych zatroszczyć się o jego (i własne) interesy. Matka Naser ad-Dina, Molk 
Dżahan Chanom (Mahd-e Olije), ogłosiła się regentką do czasu przybycia syna 
i zapewniła sobie poparcie rosyjskiego poselstwa. W specjalnej deklaracji, którą 
delegacja, złożona z urzędników o wysokiej randze oraz z szyickich duchow-
nych, przedstawiła posłom angielskiemu i rosyjskiemu, matka Naser ad-Dina 
wyrażała nadzieję, że jej syn uzyska poparcie obydwu państw1023. W pierwszych 
miesiącach panowania Naser ad-Dina, gdy syn musiał zmagać się z walkami 
wewnętrznymi i umocnić swoją pozycję, faktycznie to ona sprawowała władzę.

Pierwszym reformatorem na dworze nowego szacha został Mirza Taqi-chan 
Farahani, który później otrzymał przydomek Amir Kabir. Wychował się on 
na tabryskim dworze Qa’em Maqama Abdul al-Qasema Farahaniego (1811–
–1873), jako służący. Qa’em Maqam wcześnie dostrzegł intelektualne predys-
pozycje chłopca i przykazał, aby ten uczył się razem z jego synami1024. Z sytu-
acją polityczną i społeczną Iranu Mirza Taqi-chan zapoznawał się początkowo 
za pośrednictwem swojego protektora, a następnie – biorąc udział w misjach 
dyplomatycznych. Jak pisze Kuzniecowa, 

Żył wśród najbardziej oświeconych i swobodnie myślących przedstawicieli warstwy rządzącej 
tego czasu, obok następcy Abbasa Mirzy, Qa’em Maqama Abd al-Qasema Farahaniego i jego 
otoczenia; ludzi, mających możliwość swobodnego rozpatrywania polityki wewnętrznej i za-
granicznej Iranu, próbujących znaleźć sposoby militarnego i politycznego umocnienia pozycji 
kraju, podniesienia jego prestiżu i zapoczątkowania postępu kulturalnego. Właśnie w takim 

1023  Д. Анаркулова, Социально-политическая борьба в Иране в середине XIX века, Москва 1983, s. 42.
1024  Por. Murteza Rawandi, Sejr-e farhang wa tarich-e ta’alim-o-tarbijat dar Iran wa Orupa (Rozwój kultury 

i historia nauki i wychowania w Iranie i Europie), Teheran 1383 (2004).
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środowisku mogły powstawać i powstawały idee oświeconego absolutyzmu, które następnie 
Taqi-chan starał się urzeczywistnić1025. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że reformatorskie koncepcje Mirzy Taqi-
-chana miały wymiar bardziej praktyczny niż ideowy; jego wysiłki były nakiero-
wane na uporządkowanie systemu administrowania państwem, poprawy stanu 
fi nansów oraz stworzenia armii. Uwzględniał również potrzebę ograniczenia 
wpływów duchowieństwa i członków rodziny szacha na sposób zarządzania 
państwem, jego plany obejmowały też środki ograniczające korupcję1026. Za-
krojona na szeroką skalę modernizacja zderzyła się z partykularnymi interesami 
duchowieństwa i dworskiej koterii. W interesującej nas perspektywie godzenia 
jedynowładztwa i islamu z modernizacją należy stwierdzić, że Amir Kabir nie 
podważał żadnego z tych elementów. Był człowiekiem religijnym i uważał, że 
Iran może się modernizować, nie zmieniając podstaw religii. Według Parwiza 
Afszariego 

Jeśli chodzi o religijność, Amir Kabir był pobożnym muzułmaninem: modlił się, przestrzegał 
postów. Jedną trzecią swego majątku przeznaczył na prace pożyteczne dla ogółu i naprawia-
nie szkód. Sprzeciwiał się przesądom, które były rozprzestrzeniane wśród muzułmanów pod 
nazwą religii, i domagał się oczyszczenia islamu z przesądów1027. 

Chociaż występował przeciwko ingerencji duchowieństwa w politykę, zda-
wał sobie sprawę z rangi społecznej ulemów i złożonych relacji między szy-
ickimi duchownymi a muzułmańską ummą. Na podstawie reakcji praktycznie 
całego społeczeństwa na proponowane reformy można wysnuć wniosek, że 
Iran nie był gotowy na zmiany: przeciw Mirzie Taqi-chanowi opowiadało się 
stronnictwo dworskie, szyiccy duchowni, właściciele ziemscy, pozbawieni przez 
Amir Kabira części swoich dochodów, i wodzowie plemion. Przeciwko we-
zyrowi wystąpili też przedstawiciele Rosji i Wielkiej Brytanii, którzy obawia-
li się centralizacji władzy wskutek podjętych reform. Amir Kabir pragnął jak 
najszybciej umocnić władzę szacha, by stopniowo wyzwalać Iran spod obcej 
supremacji, dlatego też jego działania miały tak radykalny charakter. Zdawał 
sobie jednak również sprawę z tego, że trwały postęp nie będzie możliwy bez 
kształcenia społeczeństwa. Amir Kabir miał wyjątkowy talent do dostrzegania 
każdej zmiany w szerokim kontekście: wiedział, że reforma wojskowa nie jest 
możliwa bez reorganizacji administracji, a postęp, rozumiany przez niego jako 
wdrożenie rozwiązań zachodniej nauki i techniki, nie da się urzeczywistnić bez 

1025  Н. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана в конце XVIII – первой 
половие XIX века [w:] Очерки новой истории Ирана (XIX – начало XX века), П.Н. Кулагина (red.), 
Москва 1978, s. 102.

1026  Pełna lista reformatorskich zamierzeń była niezwykle imponująca. Por. P. Afszari, Sadr-e a’zamha-
-je selsele-je Kadżarije (Wielcy wezyrowie dynastii Kadżarów), Teheran 1372 (1993), s. 152–153.

1027  P. Afszari, Sadr-e a’zamha..., s. 159.
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gruntownych zmian w systemie kształcenia. Założenie przez niego szkoły Dar 
al-Fonun, stworzenie warunków dla tłumaczenia i wydawania podręczników, 
druk pierwszej irańskiej gazety „Ruzname-je waqaje-je ettefaqije” (Gazeta bie-
żących wydarzeń) zapoczątkowały rozwój świeckiego systemu oświaty.

W Iranie idea autokratycznego państwa nie została ujęta w tak sztywny 
schemat, jak miało to miejsce w Rosji, gdy pojawiła się Tabela Rang. Fakt ten 
stanowi jedną z przyczyn odmiennej percepcji idei humanizmu w Rosji i Iranie. 
Podczas gdy w państwie carów spór o niezależność jednostki był centralnym 
zagadnieniem dyskursu kulturowego, w Iranie dyskusje koncentrowały się na 
odzyskaniu niezależności państwa od obcych mocarstw. Należy zatem postawić 
pytanie dotyczące rozwoju idei liberalnych w Iranie oraz funkcji, jaką spełniały 
one w kulturze. Chociaż „spór o człowieka” nie był w Iranie tak silny jak w Ro-
sji1028, idea humanizmu stała się jednym ze słów-kluczy, wokół którego skupiały 
się inne pojęcia, takie jak prawo, naród, państwo, wpływając wzajemnie na swą 
resemantyzację.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, prekursorem myśli liberalnej w Iranie był 
Mirza Malkom-chan. Urodził się w 1833 roku, w ormiańskiej rodzinie, 
w chrześcijańskiej dzielnicy Isfahanu. Od wczesnych lat jego edukacja miała 
świecki charakter. Zadbał o to ojciec Malkom-chana, który sam był absolwen-
tem szkoły brytyjskiej w Indiach, uczył języków francuskiego i angielskiego 
w Isfahanie i w Teheranie, i zdawał sobie sprawę z możliwości, jakie otwierały 
się przed młodym człowiekiem, obytym w świecie. Posłał syna do francuskiej 
szkoły katolickiej w Isfahanie, a następnie wystarał się dla niego o stypendium 
rządowe na studia inżynieryjne we Francji. W 1850 roku 17-letni Malkom-chan 
wyjechał do Paryża, by studiować inżynierię. Pięcioletni pobyt za granicą przy-
niósł mu nie tylko konkretne umiejętności w zakresie wyuczonego zawodu, lecz 
także pozwolił zapoznać się z ideami, na których młody Irańczyk oparł swój 
światopogląd. Był to okres bezpośrednio po Wiośnie Ludów, co niewątpliwie 
wpłynęło na idee żywotne wówczas w Europie oraz na sposób ich przyjmowa-
nia przez Malkom-chana. Badacz myśli społeczno-politycznej współczesnego 
Iranu Erwand Abrahamian pisze o tym okresie w życiu Mirzy Malkom-chana 
w następujący sposób: „Podczas pobytu w Paryżu Malkom-chan zainteresował 
się działalnością masonerii i fi lozofi ą polityczną, szczególnie szkołą inżynierii 
społecznej Saint-Simona i kontrowersyjną »religią humanizmu« Comte’a”1029. 

1028  Koncepcje antropologiczne, wypracowane przez islam i sufi zm, nie zostały zmarginalizowane 
w rezultacie rozpoczęcia modernizacji Iranu i zapoczątkowania dyskusji nad istotą postępu, dlatego też 
nowa inteligencja irańska nie miała tak dużej potrzeby poszukiwania odpowiedzi na pytania o charakte-
rze egzystencjalnym jak rosyjska. Na temat koncepcji człowieka w islamie zob. М. Мутаххари, Человек 
и вера. Человек с точки зрения Корана, Москва 2009; jeśli chodzi o wzorce sufi ckie por. Azizoddin Nasafi , 
Księga o człowieku doskonałym. Wybór traktatów, przeł. z pers. i oprac. A. Musielak, przedmowa A. Krasno-
wolska, A. Musielak, Kraków 1994.

1029  E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 65.
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Warto przy tym pamiętać, że przejawiane zainteresowanie było stymulowane 
czynionymi na bieżąco porównaniami Iranu z Europą przez pryzmat Francji. 
Rezultatem spostrzeżeń stały się wnioski, które nie różniły się znacząco od opi-
nii poprzedników Malkom-chana – stypendystów i dyplomatów. Jedyna różnica 
polegała na tym, że Malkom-chan pojechał do Europy intelektualnie przygoto-
wany na spotkanie z jej kulturą, dzięki wykształceniu, jakie otrzymał w dzieciń-
stwie. Porównanie Iranu i Europy zaowocowało pragnieniem reform w takim 
kierunku, by zbliżyć warunki życia w Iranie do tych, które panują w Europie. 
Wnioski, które Malkom-chan wysnuł z obserwacji i doświadczeń, wyraził na-
stępująco: 

Zobaczyłem niedoskonałość systemu rządów w Iranie i biedę ludu i zacząłem myśleć o popra-
wie warunków. Pojechałem do Europy, tam zapoznałem się z zasadami rozwoju społecznego 
narodów Europy i zrozumiałem, że zabiegi i starania, nakierowane na przekształcenie spraw 
irańskich według wzorców europejskich, są godne pochwały. Znalazłem ludzi myślących tak 
samo wśród przyjaciół i wybitnych mieszkańców stolicy, którzy równie mocno odczuwali ko-
nieczność przebudowy życia narodów muzułmańskich, i przystąpiłem do urzeczywistniania 
swojej idei1030. 

Po powrocie do Teheranu Mirza Malkom-chan rozpoczął pracę jako tłu-
macz i wykładowca w Dar al-Fonun. Brał też udział w misjach dyplomatycz-
nych i pertraktacjach w Erzerumie dotyczących ustalenia przebiegu granicy 
irańsko-tureckiej. Jak zauważył Nurmat Talipow, „W stosunkowo krótkim cza-
sie Malkom-chan dał się poznać jako ekspert stosunków międzynarodowych, 
zdobył powszechne uznanie jako utalentowany dyplomata, umiejętnie bronią-
cy interesów Iranu w międzynarodowych pertraktacjach”1031. Reformatorska 
działalność Mirzy Malkom-chana miała wymiar ideowy oraz instytucjonalny. 
Jest pierwszym irańskim myślicielem, który użył znanych słów: qanun, eslahat, 
madżles-e szoura, mellat, hoquq-e mellat w nowym znaczeniu. Nie poprzestał na wy-
artykułowaniu postępowych postulatów, lecz próbował także powołać do życia 
instytucje, które służyłyby realizacji pomysłów i rozpowszechnienia nowych 
idei; najbardziej znaczące wśród nich to paramasońska organizacja Faramusz-
chane (Dom Zapomnienia) oraz emigracyjna gazeta „Qanun” (Prawo). Mirza 
Malkom-chan był pierwszym irańskim myślicielem, który posiadał wiedzę na 
temat europejskich instytucji stojących na straży wolności liberalnych, posza-
nowania godności i wolności jednostki. Nie znaczy to jednak, że stracił z oczu 
specyfi kę irańskiej kultury; wprost przeciwnie – świadom, że reformy przepro-
wadzane w kraju muzułmańskim nie mają szans powodzenia bez odwołania się 
do islamu jako podstawowej wartości, sam przeszedł na islam w 1859 roku1032. 

1030  Cyt. za: Н. Талипов, Общественная мысль в Иране в XIX – начале XX в., Москва 1988, s. 51.
1031  Tamże, s. 52.
1032  Badacze różnie interpretują przyczyny takiego posunięcia Mirzy Malkom-chana. Nikki Ked-

die stwierdziła, że przejście Malkom-chana na islam było raczej nominalne niż duchowe, natomiast 
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Współczesny uczony irański Ahmad Haszemijan wskazał na niechętny, a nie-
kiedy wręcz wrogi stosunek muzułmanów do chrześcijaństwa: 

Muzułmanie wspominają historię wojen krzyżowych i wyobrażają sobie, że wasza (tj. euro-
pejska – M.A.) polityka jest taka sama jak walka w tamtych czasach, tylko że tym razem nie 
występuje jako wojna religijna, lecz pod pozorem cywilizacji. (...) Chrześcijaństwo nadal czyni 
islam przedmiotem swojego ataku, tylko zamiast uzbroić się w oręż wojenny jak w przeszło-
ści, teraz atakuje, wykorzystując siłę nauki, polityki, handlu i pieniędzy. (...) I według tej logiki 
trzeba sprzeciwiać się wszystkiemu, co przychodzi z Zachodu1033. 

Haszemijan podkreślał też podstawowe różnice dotyczące hierarchii warto-
ści, a więc i sposobu postrzegania ostatecznego celu ludzkiego życia: 

Pragnieniem i marzeniem muzułmanów nie jest posiadanie kolei żelaznej i telegrafu, czy po-
woływanie do życia wielkich imperiów. Chociaż, tak w ogóle, nie są im przeciwni. Ich (mu-
zułmanów – M.A.) podstawowym celem jest modlitwa do Boga, oddawanie mu czci i walka 
z tymi, którzy go w ten absolutny sposób nie czczą, a później śmierć, jako konsekwencja tej 
drogi, i pójście do raju1034. 

Mirza Malkom-chan bardzo dobrze rozumiał owe uwarunkowania. Treść 
jego tekstów publicystycznych oraz literackich wskazuje, że nie zamierzał on 
zastępować kultury islamskiej kulturą obcą; raczej dążył do tego, by zająć po-
zycję mediatora między islamem a wartościami europejskimi oraz między sza-
chem-jedynowładcą a ludem, który miał w przyszłości przekształcić się w spo-
łeczeństwo obywatelskie: grupę ludzi równych wobec prawa, nawykłych do 
poszanowania własnej godności.

Początkowo Mirza Malkom-chan spodziewał się odgórnych reform zaini-
cjowanych przez oświeconego panującego. Jak wielu jemu podobnych działaczy 
państwowych wierzył, że wystarczy przedstawić szachowi przyczyny kryzysu 
oraz wskazać drogi wyjścia, a urzeczywistnianie reform stanie się faktem do-
konanym. Poparcie szacha mogło stanowić poważny atut wobec ewentualnych 
sprzeciwów szyickiego duchowieństwa, chociaż, jak wspomnieliśmy wcześniej, 
Malkom-chan zadbał o to, by niepotrzebnie nie zniechęcać do siebie ulemów. 
W liście do Naser ad-Dina myśliciel pisał: 

Miłościwy Panie! Daremność działań, ucisk ze strony władzy państwowej, rozpad kraju 
i nędzna sytuacja narodu nigdy i nigdzie nie miały takiego zasięgu jak obecnie w Iranie. Nawet 

Erwand Abrahamian wprost przypisał irańskiemu myślicielowi pragnienie zrobienia kariery politycz-
nej, jako powód przyjęcia islamu. Por. E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 65; N. Keddie, 
Współczesny Iran..., s. 174. Nasuwa się tutaj skojarzenie z Katarzyną II, która, stając się rosyjską carycą, 
przeszła na prawosławie, gdyż zdawała sobie sprawę, iż nieprawosławna monarchini nigdy nie zostanie 
zaakceptowana w Rosji i nie będzie w stanie rządzić prawosławnym narodem. Por. W.A. Serczyk, Kata-
rzyna II carowa Rosji, Wrocław 1983.

1033  A. Haszemijan, Tahawwalot-e farhangi-je Iran dar doure-je Kadżarije wa madrase-je Dar al-Fonun (Zmia-
ny kulturowe Iranu w okresie Kadżarów i szkoła Dar al-Fonun), Teheran 1379 (2001), s. 339.

1034  Tamże, s. 338.
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wówczas, gdy zatkasz uszy i zamkniesz oczy, nie możesz nie współczuć temu narodowi. Lecz 
jaka korzyść płynie z Twojego biernego współczucia? Wobec ogromu takiego powszechnego 
nieszczęścia czyż możesz pozostawać obojętnym na cierpienia tych ludzi? Nie mów, że jeden 
człowiek nic nie zdziała. Po pierwsze – nie jesteś sam, po drugie – nawet jeśli byłbyś sam, 
twoim obowiązkiem jako człowieka (farize-je adamijat) jest natychmiastowe działanie. Powi-
nieneś dążyć do tego, aby w każdym miejscu, w którym się znajdziesz, zgromadzić wokół 
siebie grupę przyjaciół, bliskich i świadomych, i opierając się na zasadzie humanizmu (adamijat) 
stworzyć godną zaufania grupę. Najpilniejsze zadanie, to znaleźć ludzi i stworzyć organizację. 
A później rozum podpowie, od czego zacząć1035. 

Malkom-chan połączył diagnozę stanu Iranu ze wskazówkami jak napra-
wić sytuację. Analiza treści listu ujawnia idee oświeceniowe: wiarę w moc 
przekształcania rzeczywistości przez jednostkę, zaufanie do rozumu, który 
we właściwym czasie „podpowie, co robić”. Zauważalny jest również typo-
wy dla masonerii ideał braterstwa, potrzeba łączenia się w grupy ludzi my-
ślących podobnie, tak aby zwiększyć skuteczność działań. Ideały masońskie 
w połączeniu z oświeceniowymi początkowo zyskały dużą popularność wśród 
wyższych warstw teherańczyków. W 1859 roku Mirza Malkom-chan założył 
Faramuszchane. Organizacja skupiała absolwentów Dar al-Fonun, przedstawicieli 
arystokracji, członków rodziny królewskiej. Talipow zauważył, że otwarcie loży 
znalazło szeroki oddźwięk społeczny, pomimo sprzeciwu ze strony szyickiego 
duchowieństwa, i nawet sam Naser ad-Din zachęcał urzędników państwowych 
do wstąpienia w szeregi organizacji1036. Dom Zapomnienia miał być, w zamyśle 
Malkom-chana, narzędziem realizacji reform poprzez zjednoczenie narodu, 
poczynając od warstw najwyższych i najbardziej oświeconych przez stopniowe 
poszerzanie kręgu członków stowarzyszenia, aż do momentu, gdy całe społe-
czeństwo przyswoi sobie ideały humanizmu i liberalizmu. Zjednoczenie naro-
du uważał za pierwszy krok do jego wyzwolenia spod supremacji zewnętrznej 
i ucisku wewnętrznego. Był to również nieodzowny warunek do osiągnięcia 
poprawy warunków socjalnych, przyswojenia sobie zdobyczy europejskiej na-
uki i techniki oraz osiągnięcia szeroko rozumianego dobrobytu.

Organizacja wkrótce uległa rozwiązaniu, gdy szach zakazał jej działalności, 
przekonany przez szyickich duchownych, że służy ona szerzeniu herezji. Kres 
istnienia Faramuszchane spowodował ewolucję światopoglądową Malkom-chana, 
która zakończyła się w latach dziewięćdziesiątych XIX zdecydowanym przej-
ściem myśliciela na pozycje przeciwnika jedynowładztwa oraz porządku two-
rzonego przez szyickie duchowieństwo.

W formułowaniu celów istnienia Faramauszchane Malkom-chan postawił 
na pierwszym miejscu problem poznania. Jego koncepcja człowieka, drogi do 

1035  Mirza Malkom-chan, Toufi q-e amanat [w:] Resaleha-je Mirza Malkom-chan Nazem ad-Doule, (Traktaty 
Mirzy Malkom-Chana Nazema ad-Doulego), H. Asil (red.), Teheran 1388 (2009), s. 355.

1036  Por. Н. Талипов, Общественная мысль в Иране XIX – начале XX века, s. 53.
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prawdy i działania w świecie materialnym wskazują na poszukiwania alternatyw-
nej drogi realizacji potrzeb religijnych. W sytuacji, gdy szyickie duchowieństwo 
nie było w stanie zachować czystości islamu tak, aby był on w stanie sprostać 
wyzwaniom współczesnego świata, Malkom-chan bynajmniej nie proponował 
zastąpienia islamu humanizmem czy rytuałami masońskich lóż; wprost prze-
ciwnie – wyraźnie stwierdzał on, że szczerość uczuć religijnych to pierwszy 
krok na drodze do samodoskonalenia poprzez rozumowe poznanie. Analiza 
tekstu pozwala stwierdzić, że myśliciel wskazywał na konieczność dopełnienia 
islamu ideami humanizmu i włączenia się szyickich duchownych w proces sze-
roko rozumianego kształcenia.

Stosunek społeczeństwa do Faramuszchane był ambiwalentny; przedstawiciele 
kręgów dworskich chętnie stawali się członkami organizacji, natomiast szyickie 
duchowieństwo było jej zdecydowanie przeciwne; sam Malkom-chan zauważył: 
„Jedni uważają, że ten sposób poznania prowadzi do zboczenia z właściwej 
drogi (asbab-e zalalat ast), natomiast inni uznają go za sposób samodoskonalenia 
i osiągnięcia pełni człowieczeństwa”1037. Wskazując na kwestie poznania (sorr), 
jako główny cel działalności organizacji, Malkom-chan próbował odeprzeć za-
rzuty. Podkreślał, że jednym z zadań muzułmańskich uczonych jest zgłębianie 
prawa (feqh), a zatem są predestynowani również do tego, by zbadać też podsta-
wy nauki europejskiej. Myśliciel wielokrotnie podkreślał, że fi lozofi a Faramusz-
chane nie stoi w sprzeczności z islamem, a zgłębienie nauki europejskiej jest dla 
Iranu niezbędne, gdyż właśnie owa nauka stanowi narzędzie postępu (taraqqi). 
Malkom-chan uważał, że połączenie siły europejskiej nauki z autorytetem szyi-
ckiego duchowieństwa zagwarantuje akceptację społeczeństwa dla wprowadza-
nych nowych treści i umożliwi dalsze działania: „Ci, którzy zapoznali się z te-
matem, są przekonani, że wzrost znaczenia religii i państwa zależy od rozwoju 
tego narzędzia. Nauka jest konieczna, by ogół nie uznał naszych błędów za 
prawdę”1038. W poszukiwaniu sposobu, by przychylnie nastawić duchowieństwo 
do nowych idei, Malkom-chan stawiał tezę, że typ poznania rozpowszechniany 
przez Faramuszchane był już wcześniej znany islamowi, lecz został zapomnia-
ny i nie dotrwał do czasów jemu obecnych. Kontynuując tę myśl, stwierdzał, 
iż poszukiwanie źródeł poznania doprowadzi do odkrycia, że prawda zawsze 
znajdowała się w zasięgu wzroku. Nie trzeba jej przeszczepiać z obcego gruntu, 
wystarczy ją odkryć.

Zabieganie o poparcie szyickiego duchowieństwa dla nowego narzędzia re-
formowania Iranu było połączone z zawoalowaną krytyką tej grupy społecz-
nej: Malkom-chan pytał, dlaczego muzułmańscy uczeni nie posiadają wiedzy na 

1037  Mirza Malkom-chan, Faramuszchane [w:] Resaleha-je Mirza Malkom-chan Nazem ad-Doule, s. 316.
1038  Tamże.
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temat tego typu poznania (oulija (...) az sorr-e bozorg bi chabar and), gdzie szukać 
przyczyn oporu ulemów wobec nauki europejskiej.

Nie ma wątpliwości, że nauki humanistyczne oraz ogół tajemnic poznania przejawiły się w po-
glądach uczonych. Wiadomo też, że najbardziej wtajemniczeni fi lozofowie nie chcieli ujawnić 
całej ukrytej wiedzy dlatego, że nie mieli pojęcia o telegrafi e, fonografi e, aparacie fotografi cz-
nym, magnetyzmie zwierzęcymi, nowym świecie (Ameryce – M.A.) ani o tysiącu innych spraw. 
A więc jest zrozumiałe, że milczenie tych uczonych na temat jakiejś nauki nie oznaczało, że ma 
ona jakieś niedostatki. Brak jakiejkolwiek wzmianki na temat tego wielkiego poznania (sorr-e 
bozorg) w żaden sposób go nie umniejsza. Ci, którzy twierdzą, że to narzędzie przyszło z Eu-
ropy i z tego właśnie powodu należy mu się przeciwstawić, popełniają wielki błąd w swoim 
wnioskowaniu. Po pierwsze, skąd wiadomo, że narodziło się ono w Europie? A nawet gdyby 
to narzędzie rzeczywiście pochodziło z Europy, nie umniejsza to jego znaczenia; przecież 
okulary również zostały wynalezione przez uczonego europejskiego, a dziś szacowne postacie 
islamu i Iranu noszą je, by poprawnie odczytywać święty Koran1039.

W tradycji muzułmańskiej modżtahedzi są strażnikami prawdy i ich zadaniem 
jest rozpowszechnianie jej w społeczeństwie w takim stopniu, w jakim uznają 
za właściwe, dlatego też nie można mieć wątpliwości, że Malkom-chan wystę-
puje przeciwko szyickiemu duchowieństwu, stwierdzając, że każdy może do-
trzeć do prawdy, jest ona powszechna i stanowi dobro całej ludzkości. W tych 
słowach zawiera się też negacja myśli o wyjątkowości islamu i szczególnym 
posłannictwie jego proroków: „Wielka prawda nie jest siana na polu, ani nie 
tka się jej w angielskich fabrykach. Światło prawdy nie przynależy do konkret-
nego obszaru geografi cznego. Nieważne, z którego kąta pada promień prawdy, 
jego istota i źródło są takie same”1040. Myśliciel używa słów, które kojarzą się 
z ideami oświeceniowymi, zwłaszcza w kontekście wzmianki o angielskich war-
sztatach tkackich. Narzędziem poznania jest ludzki rozum i jego zdolność do 
wnioskowania i oceniania. Fundamentem wiedzy jest czystość moralna, która 
bezpośrednio wiąże się ze zdolnością do poznania: im szlachetniejszy jest czło-
wiek, tym większa zdolność poznania prawdy. Po raz kolejny Malkom-chan 
wyraża krytykę wobec ulemów, twierdząc, że uznają się oni za doskonałych, 
podczas gdy nie są w stanie dociec istoty prawdy, a „niemoc swoją zmienia-
ją w gniew” i „z przekonaniem wydają wyrok, że to poznanie jest całkowitą 
herezją”1041. Dla założyciela Faramuszchane wiedza, jak zaznaczyliśmy wyżej, jest 
pewnym narzędziem, potencjałem, który powinien znajdować się w rękach eli-
ty; nie utożsamia on jej posiadania z głoszeniem: „Wyobrażałem sobie, że jeśli 
będziemy posiadali wiedzę, to będziemy mieć wybór, czy ją głosić czy nie”1042.

1039  Tamże, s. 316.
1040  Tamże.
1041  Tamże, s. 317.
1042  Tamże.
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Malkom-chan, obok wprowadzania do kultury nowych idei, sugerował też 
odmienny od tradycyjnego sposób ich rozpowszechniania i przyswajania. Nie 
akceptuje on bezkrytycznego powiązania wiedzy z osobą modżtaheda, jego wie-
kiem i strojem, które dla obserwatora niosą w sobie określone treści. W tra-
dycji europejskiego Oświecenia wiedza o zjawisku zawarta jest w treści słów, 
autorytet uczonego zostaje zbudowany na podstawie tego, co głosi; brak jest 
ustalonych a priori oznak, które nakazują szacunek dla wiedzy, jeszcze zanim 
nastąpi jej weryfi kacja w dyskusji. Z pozycji człowieka zaznajomionego z kul-
turą europejską Malkom-chan występuje przeciwko tradycyjnemu związkowi 
wiedzy i autorytetu duchownego: 

Słyszę wokół głosy naszych uczonych (muzułmańskich – M.A.), mówiące, że jeśli to napraw-
dę jest ktoś, kto posiada ową wiedzę w doskonałym stopniu, to dlaczego jest młody? I dla-
czego nie ma brody? I dlaczego nie nosi specjalnych szat uczonego? I dlaczego jego nazwisko 
nie ma znaczenia?1043. 

Pytanie o znaczenie nazwiska jest wskazaniem na brak przydomków, wska-
zujących na przebytą drogę życiową i ważne wydarzenia, które budują doświad-
czenie i autorytet człowieka1044.

Malkom-chan uważa, że jeśli świadomość wzrośnie w takim stopniu, że 
człowiek będzie umiał rozpoznać istotę prawdy, to nie będzie jej łączył z wy-
glądem tego, kto ją głosi. Myśliciel dostrzegł też inny problem, polegający na 
różnicy w dociekaniu prawdy w czasie dyskusji-dialogu, gdzie podstawowym 
mechanizmem poznawczym jest ruch ku interlokutorowi w celu poznania jego 
argumentów i poszukiwania zbioru wspólnego przekonań własnych i cudzych, 
a pozornym dialogiem, gdzie głównym zadaniem jest przekonanie do własnych 
racji, a argumenty interlokutora poznaje się tylko na tyle, na ile są one pomoc-
ne w zanegowaniu jego stanowiska. Malkom-chan przyznaje, że jest bezradny 
wobec stanowiska ulemów: „Nikt nawet nie pomyślał, by ich zaprosić (na tę 
drogę poznania – M.A.), z tego prostego powodu, że oni rozumieją, nie zo-
baczywszy i wiedzą bez docierania (do istoty poznania – M.A.)”1045. Krytyka 
stanu wiedzy ulemów jest rozbudowana i poparta wieloma argumentami, które 
pochodzą z jednego źródła: przekonania, że ludzki rozum i indywidualny osąd 
człowieka są narzędziami poznania. Wniosek taki można wysnuć z retorycz-
nego pytania Malkom-chana, skierowanego do duchownych: „Wy, którzy nie 
staliście się ludźmi, dlaczego wydajecie wyrok na to, czego nie znacie”1046. Stojąc 

1043  Np. modżtahed (uprawniony do edżtehadu), sejjed (potomek rodziny proroka), hadżdżi (ten, który 
odbył pielgrzymkę do Mekki) itp.

1044  Mirza Malkom-chan, Faramuszchane, s. 317.
1045  Tamże, s. 319.
1046  Tamże, s. 320.
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na stanowisku, że wszyscy ludzie są równi, Malkom-chan podaje w wątpliwość 
uprzywilejowaną pozycję społeczną duchowieństwa: 

Pośród naszych przeciwników są grupy, które wyobrażają sobie, że Bóg ich stworzył z innej 
(szczególnej, wyjątkowej – M.A.) materii. Tylko z tego powodu, że pozycją i szatą wyróżniają 
się na tle innych, hołubią niemądre wyobrażenie, że w kwestiach mistycznych też się wyróż-
niają1047. 

Połączenie wiary i rozumu, dążenie do zrozumienia fundamentów huma-
nizmu (osul-e adamijat) to żyzna gleba dla idei postępu i ostatecznego uwolnie-
nia ludzi spod władzy despotów, z mroku niewiedzy i ignorancji, a Iranu spod 
obcej supremacji. Nie każdy, kto dąży do poznania, będzie w stanie osiągnąć 
pełnię, niemniej jednak sam ruch ku wiedzy jest warunkiem bycia człowiekiem; 
czy też raczej: stawania się człowiekiem. Malkom-chan pojmuje humanizm jako 
pewien proces rozpoczynający się od uświadomienia sobie różnicy między kon-
dycją człowieka, jako istoty obdarzonej duchem, a zwierzęciem. Proces ten trwa 
dzięki spełnianiu dobrych uczynków i sprzyjaniu postępowi społecznemu, przy 
czym samodoskonalenie moralne i własny rozwój są powiązane ze świadomym 
działaniem na rzecz powszechnego dobra. 

Na fundamencie humanizmu została oparta fi lozofi a liberalizmu Malkom-
-chana, jego koncepcja prawa i postępu w Iranie, transformacja stosunków spo-
łecznych i politycznych. Odsłanianie „fundamentów człowieczeństwa” (osul-e 
adamijat)1048, czyli sensu istnienia człowieka, w przekonaniu Malkom-chana było 
siłą napędową wszelkich pozytywnych zmian; rezygnacja ze stawania się czło-
wiekiem skutkowała chaosem i nieszczęściami, takimi jak despotyzm, przemoc, 
ucisk i zależność od obcych państw.

Mirza Malkom-chan uczynił humanizm podstawą swojej idei prawa, stąd jej 
odmienność od myśli typowych zwolenników idei oświeconego absolutyzmu: 
Mirzy Taqi-chana Farahaniego Amir Kabira czy Mirzy Hosejn-chana Sepahsa-
lara.

„Chwała człowiekowi, który poszukuje wiedzy i zgłębia zasady humani-
zmu”1049. W taki sposób Mirza Malkom-chan rozpoczyna traktat, w którym 
objaśnia podstawowy, jego zdaniem, czynnik postępu społecznego i cywiliza-
cyjnego. Kontynuuje: „Sens istnienia (ma’ni-je hasti) człowieka kryje się w nauce. 
Znaczenie człowieka kryje się w humanizmie. Powstań, o rozumny człowieku, 
twoja siła nie służy temu, byś spoglądał na siebie (jako ofi arę) zabobonu i prze-

1047  Tamże, s. 322.
1048  Wcześniej tłumaczyliśmy ten zwrot jako zasady humanizmu, jednak w świetle wyraźnego an-

tropocentryzmu i nacisku na wyzwalanie się człowieka spod władzy zewnętrznych ograniczeń dzięki 
samoświadomości i odkrywaniu własnej istoty, sformułowanie fundament człowieczeństwa lepiej oddaje, 
naszym zdaniem, istotę koncepcji Malkom-chana.

1049  Mirza Malkom-chan, Osul-e adamijat (Zasady humanizmu) [w:] Resaleha-je Mirza Malkom-chan Na-
zem ad-Doule, s. 326.
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mocy. Powstań, wejdź w humanizm, w jasny świat nauki”1050. Cały tekst jest go-
rącym wezwaniem do zerwania pęt wszelkich ograniczeń poprzez uświadomie-
nie sobie własnej wielkości: „Jeśli chcesz poznać siłę, stań się człowiekiem”1051. 
Manifest humanizmu Malkom-chana składa się z 25 części, które obejmują, mię-
dzy innymi, objaśnienie zasad humanizmu, sposób na odcięcie się od zła i zro-
bienie kroku w stronę dobra, zniesienie przemocy, poznanie nauki i szerzenie 
humanizmu, wypracowanie reguł porządku, podstawy jedności wszystkich lu-
dzi, wychowanie i umocnienie społeczeństwa, dążenie do pełni i doskonało-
ści, źródła szczęścia. To tylko niektóre z poruszanych zagadnień; wskazują one 
jednak na inspiracje myślą europejską. Wyższość człowieka nad innymi stwo-
rzeniami wynika z faktu, że jest on rozumny, dlatego też może podążać drogą 
postępu (qabel-e taraqqi wa tanazzol ast). Malkom-chan twierdzi, że człowiek nie 
może się zatrzymać na drodze rozwoju; rezygnując z nieustannego samodo-
skonalenia, nie korzysta zarazem z praw, które wywyższają go nad inne stwo-
rzenia; staje się „bezduszny” (bi-dżan), czyli pozbawiony świadomości. Zmiana 
światopoglądu z teocentrycznego na antropocentryczny wyraża się w fakcie, że 
źródłem rozpoznania dobra i zła jest sam człowiek: „to, czego nie chcesz, by 
inni ci czynili, jest złem”1052. Określa mianem zła myśli, słowa i czyny. Jednak 
samo nieczynienie zła nie jest wyznacznikiem humanizmu; w samodoskona-
leniu i utwierdzaniu się w człowieczeństwie jest intencjonalność w czynieniu 
dobra. Defi nicja dobra Malkom-chana głosi: „To, co chcesz by inni uważali za 
niezbywalne prawo drugiej osoby, jest dobrem”1053. Myśliciel włącza do zbioru 
cech, charakteryzujących człowieka, stanie na straży dobra: „Ten, kto przeżyje 
dzień bez dobrego uczynku, pogwałcił prawo Boże; dlatego, że wziął (życie na 
– M.A.) kredyt i nie spłacił go”1054.

W pismach założyciela Faramuszchane pojawia się słowo przemoc (zolm), jed-
nak ma ono inną semantykę niż w ujęciu islamu, w konsekwencji czego zmia-
nie ulegnie również pojęcie sprawiedliwości (adalat). Przemoc myśliciel defi niuje 
jako sprzeciwianie się prawu. Ze względu na fakt, że Malkom-chan umieszcza 
człowieka na szczycie hierarchii wartości, należy rozważyć zmianę znaczenia 
słowa prawo (qanun). Zgodnie z tradycją oświecenia próbuje on pogodzić roz-
wój jednostki z faktem, że człowiek żyje w ramach struktur społecznych, wśród 
innych jednostek dążących do samodoskonalenia. Jedyną drogą do likwidacji 
przemocy jest człowieczeństwo (mardanegi), pojmowane jako świadomość rozum-

1050  Tamże.
1051  Tamże.
1052  Tamże, s. 326.
1053  Tamże, s. 328.
1054  Dokładnie w oryginale: „Ten, kto przeżyje dzień bez dobrego uczynku, jest tym samym (czło-

wiekiem), który swój chleb powszedni ukradł Bogu; wziął kredyt i nie spłacił go”. Por. Mirza Malkom-
-chan, Osul-e adamijat, s. 328.
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ności człowieka, jego wyższości nad światem zwierząt, odpowiedzialności za 
pomnażanie w świecie dobra i likwidację zła.

Samodoskonalenie było koniecznym krokiem na drodze do społecznego po-
stępu. Innym, równie potrzebnym, posunięciem jawiła się rzetelna i krytyczna 
ocena zacofania Iranu i jego przyczyn. Całościowy szkic projektu reform myśli-
ciel zawarł w książce Daftar-e tanzimat ja ketabcze-je qejbi (Projekt reform lub ksią-
żeczka niewidzialnego, 1858). Miał wówczas 27 lat. Jak zauważył Hodżdżatallah 
Asil, „Celem napisania artykułu przez Malkom-chana było nakłonienie Naser 
ad-Dina Szacha do rozpoczęcia reform politycznych i administracyjnych”1055. 
Nie miały mieć one jedynie charakteru zewnętrznego, polegającego na reor-
ganizacji struktur państwowych i administracyjnych, lecz dotykały istoty kul-
tury, jej głębokich struktur znaczeniowych, o czym przekonujemy się w trakcie 
lektury Dafter-e tanzimat. Pojęcie tanzimat zostało zapożyczone z Turcji, gdzie 
oznaczało okres przemian społecznych i politycznych, które doprowadziły do 
wewnętrznego przekształcenia Imperium Otomańskiego dzięki rozwiązaniom 
instytucjonalnym na wzór Europy Zachodniej1056. W projekcie reform Malkom-
-chan podkreślał, że typ rządów, w którym społeczeństwo tworzy prawo, a król 
je wykonuje, na podobieństwo Anglii czy Francji, nie jest odpowiedni dla Iranu. 
Radził, aby wprowadzić rozdział władzy ustawodawczej i wykonawczej, z sza-
chem jako siłą ponad tymi władzami1057. W Daftar-e tanzimat Malkom-chan opi-
sał stan Iranu, składając jego zacofanie na karb ignorancji elity kraju i chaosu 
w zarządzaniu: 

Służący głoduje, właściciele ziemscy nadużywają swoich praw, widać brak wartości wśród 
rządzących, bezmyślne zarządzanie fi nansami i łapówkarstwo wśród urzędników, pusty skarb 
państwa, skandale i zagrożenie ze strony obcych – wszystkie te wady są wyraźniejsze niż 
słońce, ignorancja wysokich urzędników i brak czynników ograniczających ich działania unie-
możliwiają usunięcie przeszkód (na drodze do postępu)1058. 

Nie proponował jednak bezrefl eksyjnego naśladowania reform przeprowa-
dzonych w Turcji czy w innych, szybciej rozwijających się krajach. Twierdził, że 
jedynym skutecznym sposobem udanej modernizacji jest adaptacja wypracowa-
nych gdzie indziej rozwiązań, przy współpracy całego społeczeństwa. W prze-
ciwnym razie reformy się nie powiodą. W Projekcie reform pisał: 

Nie mamy ochoty stracić naszej wiary, jeśli zechcemy stać się heretykami, powiadomimy pana 
o tym; w tym momencie wasze starania są bezowocne. Bóg obdarzył nas rozumem i nie 
mamy żadnego powodu, by uczyć się od obcych. Bez względu na wszystko, tutaj jest Iran, 

1055  H. Asil, Moqqadame (Wstęp) [w:] Resaleha-je Mirza Malkom-chan Nazem ad-Doule, s. 10.
1056  Por. The Oxford Encyclopedia of  Modern Islamic World, t. 4, s. 183, hasło: tanzimat.
1057  Por. też Mirza Malkom-chan, „Qanun” 1890, H. Nateq (red.), Teheran 1355 (1976), nr 18, 

s. 3–4.
1058  Mirza Malkom-chan, Daftar-e tanzimat (Projekt reform) [w:] Resaleha-je Mirza Malkom-chan Nazem 

ad-Doule, s. 26.
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a nie obcy kraj, gdzie każdy robi to, co chce; jeśli u nas ktoś zechce uznać się (samowolnie) za 
element wykonawczy, ulemowie i modżtahedzi obedrą go ze skóry. Myślisz, że nie wiemy, co 
kryje się pod porządkiem, o którym mówisz. Nic bardziej mylnego! Mamy pojęcie o takich 
porządkach, o których „ojczulkom z Zachodu” nawet się nie śniło; mamy tysiące problemów, 
o których ty nawet nie masz pojęcia. Tu jest Iran, przyjacielu. Nie da się, nie jest możliwe 
upodobnienie Iranu do Zachodu1059.

W 1871 roku Naser ad-Din ponownie powziął zamysł przeprowadzenia re-
form i wezwał Malkom-chana do Teheranu, kończąc tym samym jego dziesię-
cioletnie wygnanie. Okazało się jednak, że rozbudzone nadzieje autora Daftar-e 
tanzimat były płonne. Początkowo Malkom-chan został doradcą ówczesnego 
ministra Mirzy Hosejn-chana Sepahsalara, ale już dwa lata później jego pomysły 
uznano za zbyt śmiałe i zaproponowano mu stanowisko ministra Iranu przy 
rządzie Wielkiej Brytanii. Przyjął tę funkcję i pełnił ją do 1889 roku, zajmując się 
w tym czasie zagadnieniami reformy perskiego alfabetu. Pisał również postępo-
we eseje, miały one jednak bardzo ograniczony zasięg. Jak przekonujemy się na 
podstawie analizy treści wczesnych tekstów Malkom-chana i poglądów, które 
głosił na łamach wydawanej w Londynie gazety „Qanun” (Prawo, 1890–1892), 
jego główne idee nie zmieniły się; były to prawo, humanizm, wolność, edukacja, 
naród. Ewolucja dotyczyła sposobu wcielenia ich w życie i stworzenia grup, 
które mogłyby udzielić poparcia jego ideom. „Qanun” była zakazana w Ira-
nie, jej kolportaż odbywał się nielegalnie. Wychodziła przez dwa lata i wywarła 
duży wpływ na rozwój ruchu konstytucyjnego na przełomie wieków XIX i XX. 
Konstanty Czajkin pisał: „Sukces gazety i jej znaczenie w przedrewolucyjnym 
okresie były tak duże, że po uchwaleniu konstytucji została przedrukowana”1060. 
Już w pierwszym numerze pojawiły się słowa, które należy uznać za programo-
we dla całej gazety; Malkom-chan pisał: „Iran jest krajem, który otrzymał bło-
gosławieństwa od Boga. Tym, co sprawia, że wszystkie te błogosławieństwa idą 
na marne, jest brak prawa”1061. Następnie wyjaśniał, dlaczego zdecydował się 
publikować za granicą, czego Iranowi brakuje, by osiągnąć postęp, oraz wskazał 
na współzależność prawa (qanun) oraz islamu. Przewodnią myślą gazety była 
idea szerzenia edukacji i oświecania narodu tak, aby rozumiał on istotę postępu. 
Przede wszystkim należy uświadomić ludziom znaczenie słowa prawo: 

Należy Iran w taki sposób uczynić państwem prawa, że wszystkie warstwy, mułłowie i kupcy, 
dowódcy i żołnierze, potomkowie rodziny szacha i chłopi pod względem znajomości prawa 
staną się jednym głosem, jednym językiem i jedną ręką. Ponadto, trzeba znaczenie prawa 
w sercach ludzi w taki sposób zaszczepić, aby dla studiowania i zachowania prawa nie po-
wstrzymali się przed żadnym rodzajem ofi ary, nawet z własnej duszy1062. 

1059  Tamże, s. 31.
1060  К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 24.
1061  Mirza Malkom-chan, „Qanun” 1890, nr 1, s. 1.
1062  Tamże, nr 1, s. 4.
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Idee prawa Malkom-chan przedstawił jako objawione, co jest pewną nadin-
terpretacją, jeśli weźmiemy pod uwagę źródła europejskiego porządku praw-
nego: „Te boskie (malakuti) rozporządzenia (dotyczące znajomości i znacze-
nia prawa – M.A.) niewątpliwie Boży posłańcy islamu złotymi zgłoskami na 
drzwiach i ścianach naszych meczetów zapiszą”1063.

W drugim numerze „Qanun” Malkom-chan przedstawił potencjał Iranu, 
by tym bardziej podkreślić nieszczęście kraju, który nie może ze swych dóbr 
skorzystać: „My, przy tych wszystkich bogactwach naturalnych, talentach i po-
tencjale ludzi, znakomitej przeszłości historycznej i wielkości religii, niespoty-
kanych nigdzie indziej, jesteśmy pozbawieni naszych dóbr i pozostajemy w tyle 
za postępem świata”1064. Powraca do myśli, którą głosił od początku swojej 
działalności społecznej i politycznej, że narzędziem postępu jest prawo, które 
na łamach „Qanun” defi niuje jako „oparte na zasadzie sprawiedliwości, która 
została wyjaśniona przez Boga, fi lozofów i mędrców”1065. Skodyfi kowany zbiór 
przepisów regulujących życie społeczne i polityczne jawi się Malkom-chanowi 
jako remedium na wszystkie problemy dręczące społeczeństwo: 

Jeśli pragniecie życia i prawa do życia, zapragnijcie prawa. Jeśli jesteście religijni, zapragnij-
cie prawa. Jeśli jesteście poddanymi państwa, zapragnijcie prawa. Jeśli zniszczyli wam domy, 
zapragnijcie prawa. Jeśli pozbawiono was wynagrodzenia za pracę, zapragnijcie prawa. Jeśli 
sprzedano wasze stopnie i prawa, zapragnijcie prawa. Jeśli macie rodziny, zapragnijcie prawa. 
Jeśli posiadacie cokolwiek, zapragnijcie prawa. Jeśli jesteście biedni, zapragnijcie prawa. Jeśli 
jesteście litościwi i miłosierni, zapragnijcie prawa. Jeśli jesteście ludźmi, zapragnijcie prawa1066.

Zarzucał wysoko postawionym urzędnikom państwowym, których okre-
ślał mianem Zgromadzenia Państwowego (madżles-e szoura-je doulat), że dotych-
czas nie zatroszczyli się o spisanie kodeksu prawnego, nie mają prawa głosu 
i nie włączają się w istotne sprawy państwa; w gruncie rzeczy zarzucał im brak 
świadomości politycznej, a co gorsza – brak dbałości o to, by taką świado-
mość zdobyć. Przedstawiał szczegółowo, jakie kroki należy podjąć, by osiąg-
nąć cel: „Wykształcenie prawa w Iranie powinno być sprawą szczególnej troski 
dla Zgromadzenia Państwowego (madżles-e szoura-je doulat), czyli madżlesu, zło-
żonego z wysoko postawionych urzędników przy dworze Kadżarów (darbar-e 
a’zam)”1067. Zgromadzenie może działać efektywnie, gdy zostaną spełnione dwa 
warunki: zdobędzie ono niezależność, opartą na solidnych podstawach spisa-
nego dokumentu, oraz jego członkowie będą prowadzić dysputy, kierując się 
zasadami wolności i demokracji – podejmowania decyzji większością głosów, pod 
warunkiem, że każdy wypowie swoją opinię i będzie ona brana pod uwagę i dys-

1063  Tamże.
1064  Tamże, nr 2, s. 1.
1065  Tamże, nr 2, s. 2.
1066  Tamże, nr 2, s. 3.
1067  Tamże.
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kutowana, nawet jeśli przegra w głosowaniu. Ponadto Malkom-chan uważa, że 
wszyscy członkowie zgromadzenia narodowego – i tym razem używa na jego 
określenie sformułowania: Zgromadzenie Narodowe (madżles-e szoura-je melli) 
– powinni być wolni od strachu przed ewentualnymi represjami. Proponuje 
poszerzyć szeregi członków zgromadzenia o ulemów, ludzi wykształconych 
i młodych, dopełniając w ten sposób myśli, cele i wiedzę ofi cjalnych urzędni-
ków państwowych.

W kontekście rozważań o sprawiedliwości w ogóle pojawia się defi nicja spra-
wiedliwości na poziomie państwa; polega ona na tym, że żadna ustawa nie zo-
stanie wprowadzona, jeśli nie będzie ona ustalona na podstawie prawa: „Zna-
czenie sprawiedliwości państwowej (adalat-e doulati) polega na tym, że żadna 
ustawa (hokmi) nie zostanie wprowadzona, z wyjątkiem tej, która jest zgodna 
z prawem (hokm-e qawanin)”1068. Konkretyzacja prawa, jako związanego ze sferą 
spraw państwa i funkcjonowania człowieka w jego ramach, pozwala uznać je 
za odmienne od prawa, które wskazuje na religię i sprawy wieczne jako pierw-
szoplanowe. W zestawieniu feqh i qanun, to drugie wyraźnie wskazuje na zawar-
te w nim tendencje do sekularyzacji życia społeczeństwa i rozdzielenia sfery 
publicznej od sfery prywatnej. Malkom-chan wyjaśnia znaczenie i cel prawa; 
zawierała się w tym, że „państwo wykształci zasady tego prawa w taki sposób, 
iż siła ministerstw i działania szlachetnych ludzi w państwie będą w gestii tych, 
którzy pod względem wykształcenia i wiedzy wyrastają ponad innych (...)”1069.

Analiza tekstów Malkom-chana pozwala stwierdzić, że adresatami jego idei 
byli nie tylko ludzie równi mu pod względem wykształcenia, zajmowanej pozy-
cji i możliwości działania, lecz także przedstawiciele warstwy średniej. W jed-
nym z numerów „Qanun” czytamy: „Pewien kupiec z Tabrizu powiedział: 
»Wołam o prawo. Co mam zrobić?« Odpowiadam: »Weź do ręki księgę hu-
manizmu i czytaj. Stań się człowiekiem i na miarę swoich możliwości staraj się 
propagować człowieczeństwo«”1070. W trakcie polemiki z nieznanym, abstrak-
cyjnym adresatem Malkom-chan w przystępny sposób objaśnia poszczególne 
kroki uczenia się czym jest prawo, jak wprowadzać je w życie i w jaki sposób 
tłumaczyć jego sens innym ludziom; co należy zrobić, by ludzie zrozumieli 
treść słowa qanun i podążyli jego drogą: „Najpierw sam musisz zrozumieć i być 
dla siebie nauczycielem prawa”1071. Kontynuując myśl, stwierdza, że wprowa-
dzanie nowości nie jest rzeczą łatwą, jednak podążając drogą nauki i logicznego 
wnioskowania, można w przystępny sposób objaśnić zjawiska, które z powodu 
obcości budzą niechęć: 

1068  Tamże, nr 3, s. 2.
1069  Tamże, nr 4, s. 2.
1070  Tamże, nr 4, s. 3.
1071  Tamże.
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Takie rzeczy, które, jak telegraf, wydawały się niemożliwe naszym ojcom, nauka uczyniła do-
stępnymi i bardzo łatwymi (jak picie wody). „Skąd czerpać naukę o tych zjawiskach?”, „Ze 
świata humanizmu (az olam-e adamijat)”. „Czym jest świat humanizmu?” „(Dowiesz się), kiedy 
zrozumiesz, że należy mieć oczy otwarte, i będziesz szukał wyzwolenia”1072.

Zachęcając do podjęcia działań, Malkom-chan przemawia w imieniu całego 
narodu irańskiego i ponownie łączy ideę humanizmu z ideą liberalizmu: 

My, ludzie Iranu jesteśmy dla siebie najlepszymi władcami, dlatego że najważniejszym celem 
władcy jest porządek i spokój Iranu. Dla wypełnienia jednej szczególnej misji – budowania 
porządku i spokoju w Iranie – poświęciliśmy wszystkie nasze siły. Nie mamy innych pragnień 
na tym świecie oprócz ustanowienia ładu i postępu w Iranie. Dla spełnienia tego marzenia nie 
widzimy innej drogi jak ustanowienie prawa1073. 

Myśliciel uważał, że rządy prawa w Iranie są rzeczą nieuniknioną, gdyż jeśli 
Irańczycy sami tego prawa nie ustanowią, to albo nigdy nie osiągną postępu, 
albo prawo zostanie im narzucone: „Chcąc nie chcąc prawo przyjdzie do Iranu, 
gdyż postęp na świecie osiągnął taki pułap, że na całym świecie nie będzie moż-
na znaleźć państwa, które pozostanie bez prawa”1074. Malkom-chan postrzegał 
prawo jako remedium na wszystkie problemy Iranu i opisywał jego dobroczyn-
ne skutki w kategoriach cudu: „Wprowadzenie prawa w kraju na podobieństwo 
cudu przemieni ogólną sytuację tego kraju, (przekształci go) w nowy świat, 
którego wspaniałych podstaw żaden rozum nie będzie w stanie sobie wyobra-
zić, zanim się nie urzeczywistnią”1075. Próbował też propagowanej przez siebie 
idei prawa nadać szerszą perspektywę, umieszczając Iran na tle państw świa-
ta: „Państwo bez prawa jest zagrożeniem dla świata. Państwo bez prawa jest 
wrogiem praw narodu. Niech będzie przeklęte państwo bez prawa! Oby sczezł 
człowiek bez czci i honoru, który państwu bez prawa płaci podatki”1076.

Rozważając fundamentalną ideę humanizmu w myśli Malkom-chana, nie 
można pominąć jego zdania na temat wolności kobiet. Chociaż ten temat nie 
zostanie w niniejszej rozprawie rozwinięty, niewątpliwie zasługuje on na pogłę-
bione badania. Prawa człowieka obejmowały zarówno mężczyzn, jak i kobiety, 
i wielu oświeceniowych myślicieli, również rosyjskich, uświadamiało sobie, że 
warunkiem ich wolności i osiągnięcia pełni człowieczeństwa jest uznanie rów-
ności kobiet. Malkom-chanowi również nieobca była myśl o zrównaniu w pra-
wach kobiet i mężczyzn: 

Połowa każdego narodu składa się z kobiet. Żaden projekt, dotyczący narodu nie ma szans 
powodzenia bez pomocy kobiet. Kobiety irańskie powinny zająć przewodnie miejsce w pro-

1072  Tamże, nr 5, s. 1.
1073  Tamże, nr 6, s. 1.
1074  Tamże, nr 7, s. 1.
1075  Tamże, nr 11, s. 3.
1076  Tamże, nr 15, s. 1.
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pagowaniu humanizmu. Ich obecność w każdej dziedzinie życia społecznego należy wysoko 
cenić. Kobieta, która jest człowiekiem (tj. jest świadoma swego człowieczeństwa – M.A.), 
może w takim stopniu jak stu rozumnych mężczyzn sprzyjać postępowi ludzkości (...)1077.

Chociaż gazeta „Qanun” była poświęcona propagowaniu zasad humanizmu 
i rozpowszechniania idei prawa w nowym znaczeniu i na nowych fundamentach, 
pojawiła się na jej łamach również wzmianka na temat znaczenia islamu: 

Ból naszego kraju nie wynika z faktu, że nie mamy prawa. Jakież są prawa doskonalsze i peł-
niejsze niż prawa boskie, które mają ponad 1300 lat i w całym świecie zostały ogłoszone i roz-
powszechnione. Główną troską i nieszczęściem narodu jest to, że my, Irańczycy, nie mamy 
pojęcia, jak wykorzystać i wprowadzić w życie to prawo1078.

W sumie, Malkom-chan napisał 200 traktatów1079 na temat istoty postępu 
i reform w Europie, próbując przekazać swoje myśli rodakom i zachęcić ich do 
podjęcia działań. Czerpał z własnych obserwacji i doświadczeń oraz z intelek-
tualnego i ideowego dorobku myślicieli europejskich1080.

Kwestią nierozstrzygniętą przez badaczy do dzisiaj są skutki prób podej-
mowanych przez Malkom-chana, by przedstawić zachodnioeuropejskie idee 
liberalizmu i humanizmu jako zgodne z islamem. Przypomnijmy, że nie był 
wychowany jako muzułmanin, a na islam przeszedł ze względów praktycz-
nych – sądził, że w ten sposób łatwiej mu będzie propagować postępowe idee. 
Konsekwencją wysiłków na rzecz rozpowszechnienia świeckich idei świeckich 
w muzułmańskim społeczeństwie był szereg sprzeczności występujących w pis-
mach Mirzy Malkom-chana. Myśliciel popierał ideę świeckiej edukacji, chociaż 
jednocześnie przypisywał ulemom i modżtahedom znaczącą rolę w kształceniu 
społeczeństwa1081, propagował konstytucjonalizm1082 i równość wobec pra-
wa, a zarazem twierdził, że islam jest najdoskonalszym prawem na świecie1083. 
Można wręcz stwierdzić, że Malkom-chan stanął przed trudnym zadaniem: jak 
przełożyć wartości, które znał i cenił jako ogólnoludzkie, na język kultury is-
lamskiej, w którym nie było ekwiwalentów semantycznych. Próbował doko-
nać przekładu obcych treści na język rodzimej kultury i był w tej dziedzinie 

1077  Tamże, nr 7, s. 7.
1078  Tamże, nr 24, s. 1.
1079  Por. Abd al-Hadi Hairi, Shi’ism and constitutionalism in Iran, Leiden, Netherland 1977, s. 39. Mir-

za Malkom-chan jest także autorem sztuk teatralnych i tekstów satyrycznych opisujących przyczyny 
trudnej sytuacji Iranu; por. A. Будагян, К вопросу о пьесах Мирзы Мальком-хана; http://lraber.asj-oa.
am/1352/1/92.pdf  (dostęp: 10.05.2012).

1080  Przetłumaczył na język perski część traktatu Johna Stuarta Milla O wolności. Por. Abd al-Hadi 
Hairi, Shi’ism and constitutionalism in Iran, s. 39.

1081  Mirza Malkom-chan, Resaleha..., s. 56.
1082  W swoich pismach nie używał terminu maszrutijat, według badaczy w 1884 r. pisał o saltanat-e 

maszrutije, lecz do tego tekstu nie udało się dotrzeć. Por. Abd al-Hadi Hairi, Shi’ism and constitutionalism 
in Iran, s. 41.

1083  Mirza Malkom-chan, „Qanun” 1890, nr 3, s. 4.
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pionierem. Podkreślanie roli ulemów w społeczeństwie i w państwie również 
staje się zrozumiałym zabiegiem, jeśli uświadomimy sobie, że oprócz myśliciela, 
który wprowadza nowe treści do kultury, musi też istnieć grupa zakorzeniona 
w kulturze, by owe treści mogła rozpowszechnić. Wynikiem naszej obserwacji 
jest refl eksja, że dokonujący przekładu nie był jednocześnie tym, który potrafi ł 
zaszczepić nowe idee w irańskiej kulturze końca XIX wieku, ponieważ były 
one na tyle nowatorskie, że nie istniały w pamięci kultury i powodowały naru-
szenie utrwalonego obrazu świata. Z tej perspektywy podkreślanie przez Mirzę 
Malkom-chana roli islamu jest uzasadnione, gdyż traktował on prawo islamskie 
jako pewną tradycyjną strukturę, którą należało zmodyfi kować zgodnie z du-
chem czasów. W pismach myśliciela nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie, 
czy zdawał on sobie sprawę z zasadniczej rozbieżności koncepcji antropolo-
gicznych, proponowanych przez islam i przez humanizm: czy człowiek jest 
przede wszystkim istotą religijną czy racjonalną, czy kultura jest teocentryczna 
czy antropocentryczna? Malkom-chan pragnął wierzyć, że racjonalizm jest na-
rzędziem postępu społecznego i szczęścia jednostki, a takie przekonanie było 
sprzeczne z islamską koncepcją antropologiczną.

Oprócz rozbieżności między racjonalizmem, jako podstawą sekularyzacji, 
a religijnością istniała też wyraźna granica między liberalizmem a władzą ab-
solutną. Mirza Malkom-chan podejmował kwestie ustroju państwowego i w tej 
sferze znalazł wielu kontynuatorów swojej myśli w osobach wysoko postawio-
nych urzędników państwowych. Dopóki służyły one, przynajmniej w wymiarze 
teoretycznym, umocnieniu władzy centralnej, znajdowały zwolenników wśród 
elity rządzącej. Reformatorskie plany były jednak udaremniane, gdy zagraża-
ły pozycji warstw uprzywilejowanych, zmierzając ku zrównaniu w prawach 
wszystkich obywateli.

Myśl o dużym znaczeniu skodyfi kowanego prawa dla postępu, zarówno 
w wymiarze kulturowym, jak i technicznym, rozwijał Mirza Jusuf-chan Tabrizi 
Mostaszar ad-Doule.

Źródłem informacji o życiu Mirzy Jusufa są jego własne pisma, a także opra-
cowania dotyczące przełomu wieków XIX i XX oraz okresu rewolucji konsty-
tucyjnej (1905–1911). Urodził się w Tabrizie, w rodzinie kupca. Przebył drogę 
edukacji, typową dla chłopców tamtych czasów: w tabryskiej maktabie studio-
wał literaturę arabską i perską, czytał Koran oraz poznał podstawy islamskie-
go prawa. Jego zainteresowania europejską kulturą obudziły się, gdy otrzymał 
stanowisko sekretarza w konsulacie angielskim. W 1853 roku rozpoczął karierę 
dyplomatyczną, otrzymując stanowisko sekretarza w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Iranu. Początki swojej kariery opisuje w traktacie Jedno słowo (Resale 
be mouzum-e Jek kaleme). Z opisów wyłania się postać młodego, ciekawego 
świata dyplomaty, któremu podróże: do miasta Astrachań, następnie do Sankt 
Petersburga i do Paryża – skąd odbywa kilka prywatnych podróży do Londy-
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nu – pozwoliły naocznie przekonać się o odmienności Europy (pod którą to 
nazwą rozumiał również Rosję).

Mirza Jusuf-chan wrócił do Teheranu w 1285/1868–1869 roku i tu próbo-
wał kontynuować reformatorską działalność opartą na przekonaniu, że funda-
mentem i źródłem wszelkiego postępu i dobrobytu jest qanun1084, rozumiane 
przezeń jako skodyfi kowane prawo, powszechnie dostępne i regulowane na 
podstawie racjonalnych argumentów. W Jek kaleme wielokrotnie podkreślił, że 
bez zrozumienia sensu qanun i uporządkowania prawa w krajach islamskich 
nie uda się rządzącym i religijnym liderom zapoczątkować postępu. Przypisu-
jąc rozwój Europy wyłącznie istnieniu kodeksów prawnych, Jusuf-chan pomi-
jał szereg faktów historycznych, jak chociażby ten, że zachodziło sprzężenie 
zwrotne między bogaceniem się krajów europejskich i kształtowaniem się włas-
ności prywatnej a porządkowaniem relacji między jednostką a państwem oraz 
jednostką a jednostką. Kraje muzułmańskie, zasobne gospodarczo, mogły ku-
pić technologię, czego przykładem była sąsiednia Turcja czy kraje arabskie, jak 
Egipt. Jednak nie następowała tam zmiana modelu antropologicznego i upo-
dobnienie go do europejskiego, chociaż stosunki społeczne i polityczne ulegały 
modyfi kacjom wskutek rozwoju gospodarczego.

Jeszcze przebywając w Teheranie, na dworze szacha, Mirza Jusuf-chan zo-
stał uwikłany w dworskie intrygi: przyjaźniąc się z Hadżdżim Mirzą Hosejn-
-chanem Sepahsalarem, ówczesnym wielkim wezyrem, oraz z Mirzą Mahmud-
-chanem (Naser al-Molkiem) został zmuszony przez Sepahsalara do zerwania 
znajomości z tym drugim. Odmowa wpływowemu dworzaninowi spowodo-
wała niełaskę i zesłanie do Chorasanu. Wydawało się, że los uśmiechnął się 
do irańskiego reformatora w roku 1299/1881–1882, gdy został zaproszony do 
udziału w pracach gabinetu ministra sprawiedliwości Mirzy Jahji-chana Moszira 
ad-Doulego Qazwiniego – człowieka wykształconego za granicą, obeznanego 
z europejskim systemem prawnym. Niestety, wskutek intryg został skazany na 
areszt domowy, na krótko zwolniony, po czym ponownie wezwany przed ob-
licze szacha Naser ad-Dina, który – po barbarzyńskim potraktowaniu wieko-
wego już myśliciela1085 – rozkazał go uwięzić w Qazwinie. Myśliciel-reformator 

1084  We wczesnym okresie islamu termin qanun stosowano do określenia regulacji prawnych i admi-
nistracyjnych, ustalonych przez rządzących niezależnie od prawa islamskiego (szariatu). Na początku ery 
modernizacji w Turcji qanun było podstawowym schematem dla adaptacji systemów prawnych w znacze-
niu zachodnim. W Iranie proces modernizacji prawa przebiegał drogą zapożyczeń. Mirza Malkom-chan 
był pierwszym irańskim reformatorem, który użył słowa qanun w nowym znaczeniu – skodyfi kowanego 
prawa – w traktacie Ketabcze-je qa’ebi ja daftar-e tanzimat (Ukryty kod lub projekt reform). Szyickie duchowień-
stwo, podkreślając odmienność koncepcji świeckiego reformatora od tej, utrwalonej przez religię, zaczę-
ło używać sformułowania qanun-e eslami, podkreślając z jednej strony fakt, że „ich” prawo jest prawdziwe 
i słuszne, z drugiej – że różni się od proponowanego przez Malkom-chana i jego zwolenników.

1085  Mirza Jusuf-chan Mostaszar ad-Doule, Resale-je be mousum-e Jek kaleme (Traktat pod nazwą Jedno 
słowo), Teheran 1386 (2008), s. 30. (Autor pisze, że szach kazał bić go po głowie egzemplarzem Jek 
kaleme dotąd, aż cały spuchł, a oczy nabiegły mu krwią).
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został zwolniony z więzienia i wrócił do Teheranu, dzięki wstawiennictwu księ-
cia Zill as-Soltana, który wówczas był zarządcą Isfahanu. Zapłacił karę trzech 
tysięcy tumanów, co było ogromną sumą jak na tamte czasy, i resztę swojego 
życia przeżył w biedzie. Zmarł w 1313/1895 roku.

Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo okrutnego potraktowania go przez 
szacha nigdy nie opowiedział się przeciwko panującemu, a umocnienie władzy 
było jednym z jego priorytetów. Umierając, nie porzucił nadziei na odgórne re-
formy, czego dowodzi list do księcia (następcy tronu) Mozaffar ad-Dina pisany 
w 1306/1888 roku1086, praktycznie już na łożu śmierci. Jest to rodzaj duchowe-
go testamentu. Mirza Jusuf-chan wyraził w nim przekonanie, że jego obowiąz-
kiem jest przekazanie prawd, w które wierzył pomimo prześladowań. Pismo 
stworzył kierowany obowiązkiem służenia państwu i doradzania rządzącym. 
Zdaniem autora listu nie należy pozostawiać odpowiedzialności za losy państwa 
wyłącznie w rękach ulemów; oświecona warstwa urzędników powinna wziąć 
ster w swoje ręce i, zapraszając szyickie duchowieństwo do współpracy, wy-
pracować konsensus1087. W liście do Mozaffar ad-Dina Mirza Jusuf-chan prosi 
o wcielenie w życie idei zawartych w Jek kaleme. Uważa, że spełnił swój obowią-
zek jako człowiek, a w obliczu śmierci należy myśleć o tym, kto jest adresatem 
jego służby w wymiarze pozaziemskim: 

Kiedy już umrę, po moim odejściu, spuśćcie mnie na linach do grobu, gdy nikt nie będzie 
patrzył, ponieważ idę do Najwyższego, stwórcy wszelkiego stworzenia, którego majestat i po-
tęga są niezmierzone. Może zlituje się nad jego biednym sługą i pogrąży moją duszę w morzu 
jego łaski1088.

Pod pewnymi względami list stanowi dopełnienie poglądów wyrażanych 
w traktacie. Dowodzi przekonania autora co do możliwości i konieczności 
przeprowadzenia odgórnych reform w dziedzinie relacji jednostki i państwa. 
Rozwiązania, proponowane przez Mostaszara ad-Doulego, mają, w mniemaniu 
autora, stworzyć sytuację, w której z jednej strony są zabezpieczone wolności 
jednostki, z drugiej natomiast – wzmocnieniu ulega pozycja szacha. Dowodzą 
one pewnej naiwności autora lub niechęci do wyciągnięcia oczywistego wnio-
sku: „zrównanie w prawach żebraka i szacha” czy „brak miejsca na własne opi-
nie czy osobiste zachcianki w kwestii spraw publicznych”1089 jest osłabieniem, 
nie zaś umocnieniem pozycji absolutnego monarchy. Wskazując na niedostatki 
systemu władzy, autor Jek kaleme przestrzega przed rewolucją, przewidując, że 

1086  List powstał w 1888 r., natomiast Mozaffar ad-Din wstąpił na tron w 1895. Por. A. Seyed-
Gohrab, S. McGlinn, The Essence of  Modernity. Mirza Yusof  Khan Mustashar ad-Dowla Tabrizi’s Treatise on 
Codifi ed Law (Yak Kalima), Amsterdam&West Lafayette, Indiana USA 2008, s. XVIII–XXVII.

1087  Tamże, s. XX.
1088  Tamże, s. XIII.
1089  Mirza Jusuf-chan Mostaszar ad-Doule, Resale-je be mousum..., s. 6.
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nastąpi dzień, gdy lud zechce wziąć siłą to, czego nie może otrzymać drogą 
odgórnych reform. 

Według myśliciela skierowanie Iranu na drogę postępu jest obowiązkiem 
moralnym nałożonym na muzułmanów przez siłę pozaziemską. Mirza Jusuf-
-chan przedstawia swoją koncepcję jako przesłanie otrzymane od posłańca, 
który ukazał mu się we śnie; nadszedł z Zachodu, a twarzą skierowany był ku 
Wschodowi1090: 

O, podróżujący ścieżką szariatu, władco ludzkości, i wy, gorliwi przywódcy muzułmanów! 
Gdzie jest wasze zwycięstwo i gdzie jest wasz dobrobyt oraz zrozumienie. Dlaczego w tych 
czasach siedzicie, obojętni i bezużyteczni i dlaczego nie zwracacie żadnej uwagi na postęp, 
jakiego dokonały inne ludy? Wasi sąsiedzi włączyli w krąg cywilizacji dzikie, górskie ludy, 
podczas gdy wy ciągle odrzucacie postęp Europy. (...) W sąsiednich krajach wszystkie sprawy 
ludzi są określone całkowicie przez trybunały oparte na kodeksach prawa. Dzisiaj wasze sądy 
nie mają ani jednego kodeksu; ludzie zmuszają rząd, by wyznaczał poborców podatkowych 
i im podobne osoby, dzięki którym sędziowie stosujący prawo zwyczajowe wiedzą, jakie są ich 
obowiązki. (...) Ta niewiedza i brak starannego zarządzania zniszczy dobra wasze i waszych 
dzieci; spowoduje stratę i wielki żal. W Dni Zapłaty zostaną wam zadane pytania i będziecie 
się wstydzić. Obudźcie się ze snu niewiedzy. Wzbudźcie żal z powodu was samych i pokoleń, 
które po was przyjdą. Z pomocą i pod przewodnictwem wybitnych przedstawicieli rządu oraz 
we współpracy i jedności z religijnymi uczonymi znajdźcie swoją własną ścieżkę postępu1091.

Odwołując się do idei postępu jako opozycji niemocy i zacofania, Mirza Ju-
suf-chan pomijał w rozważaniach fakt, iż u źródeł zjawisk określonych mianem 
qanun leżał konkretny wzorzec antropologiczny. Zmiana w sposobie postrze-
gania człowieka i jego relacji do rzeczywistości zrodziła w epoce Oświecenia 
odpowiadający temu nowemu światopoglądowi system prawny, który kształto-
wał się poprzez niezgodę na wyzysk i w trakcie mniej lub bardziej krwawych re-
wolucji. Antropocentryzm jako idea dał impuls do stworzenia prawa służącego 
człowiekowi za narzędzie do kształtowania rzeczywistości. Nacisk położono 
na przekonanie, że człowiek jest istotą rozumną, myślącą racjonalnie; a nie – że 
jest istotą śmiertelną. Średniowieczne memento mori, wymuszające ciągłe pamię-
tanie o ulotności ludzkiej egzystencji i konieczności zasłużenia na raj, a poprzez 
to nadające ludzkiemu życiu ukierunkowanie wertykalne, zostało zmarginalizo-
wane na rzecz nauki i pracy ułatwiającej działanie w ramach ziemskiej egzysten-
cji o kierunku horyzontalnym.

Można zatem wywnioskować, że Mirza Jusuf-chan nie uchwycił tej funda-
mentalnej idei, na której wyrosła oświeceniowa Europa – iż centrum świata 
jest człowiek, a nie Bóg. Człowiek kształtuje otaczającą go rzeczywistość i cho-
ciaż wertykalny kierunek ludzkich dążeń nie zanika zupełnie, to jednak zostaje 
zmarginalizowany na rzecz życia „tu i teraz”. Boże Objawienie przestaje być 

1090  Tamże, s. 7.
1091  Tamże, s. 9.
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źródłem wzorca postępowania i odpowiedzią na pytanie: „Jak żyć?”. Ludzka 
wiedza na ten temat zaczyna być gromadzona od zera, a człowiek pisze historię, 
która już nie jest historią powrotu stworzenia do Boga.

Traktat Jek kaleme rozpoczyna się opisem okoliczności otrzymania przekazu, 
który należy traktować jako jeszcze jeden przykład prób czynionych przez my-
śliciela, by pogodzić islam z myślą prawną Europy Zachodniej: 

Pewnego razu myślałem tak intensywnie, że nie mogłem zasnąć. W myślach zobaczyłem po-
słańca od Niewidzialnego, stojącego między niebem a ziemią, który przyszedł z Zachodu, 
a twarzą zwrócony był ku ziemiom islamskim. Wykrzyknął on głośno: O, podążający ścieżką 
szariatu, władający rodzajem ludzkim i wy, gorliwi przywódcy ludzi islamu! Gdzie jest wasze 
zwycięstwo i władza, gdzie wasze bogactwo i zrozumienie (...). Kiedy posłaniec od Niewi-
dzialnego przestał przemawiać, obudziłem się1092. 

Mostaszar ad-Doule wzmocnił swoje przesłanie, popierając je logicznymi 
argumentami. We wstępie pisze, że po przebudzeniu zwrócił się do przyjaciela, 
który znał dobrze islamską historiografi ę oraz religijną tradycję, i poprosił go 
o interpretację snu oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie o narzędzia, dzięki 
którym kraje Zachodu osiągnęły tak imponujący postęp. Ów odpowiedział, że 
u źródeł ich sukcesu leży jedno słowo: qanun (kodeks praw) i bez zrozumienia 
istoty tego słowa nie uda się krajom zrozumieć mechanizmów rozwoju Europy 
na podstawie obserwacji zewnętrznych przejawów tego, co dla oka jest niedo-
strzegalne: 

Za każdym razem, gdy któryś z muzułmańskich uczonych pisze na ten temat, wyłącznie 
w imię służby ojczyźnie, opisuje historię i przemysł Europy bez odwoływania się do podstaw 
i korzeni ich działań administracyjnych. Właśnie dlatego wysiłki urzędników rządów islam-
skich są bezowocne, a pisma autorów na ten temat są bezużyteczne i nie powodują zmian1093. 

Charakteryzując europejskie kodeksy prawne, Mostaszar ad-Doule zwraca 
uwagę na ich następujące cechy: są uaktualniane zgodnie z wymogami czasów; 
drukuje się je i rozpowszechnia wśród wszystkich mieszkańców państwa; na 
bieżąco określa się obowiązki i prawa ludzi, co sprzyja porządkowi, a zatem 
i postępowi. Według autora Jek kaleme słowo qanun „To jedno słowo, które 
obejmuje całą administrację w Europie, to księga prawa, w której są zapisa-
ne wszystkie warunki i ustalone procedury administracyjne, odnoszące się do 
spraw ziemskich”1094. Kontynuując opis schematu, który ma posłużyć irańskim 
myślicielom za punkt odniesienia przy przeprowadzaniu zmian we własnym 
prawodawstwie, Mirza Jusuf-chan podkreśla istnienie pięciu różnic między 
francuskim kodeksem praw a Koranem. Zauważa, że kodeks jest spisany przy 
aprobacie rządu i ludzi, a nie według opinii jednego człowieka. Ponadto łączy 

1092  Tamże, s. 3.
1093  Tamże, s. 11.
1094  Tamże.
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on i porządkuje wszystkie istniejące kodeksy; zawarte w nim opinie są uzasad-
nione i nie zawiera on twierdzeń sprzecznych z sobą. Z tego powodu nie wyma-
ga dodatkowych interpretacji, tak jak dzieje się to w przypadku prawodawstwa 
islamskiego. Co więcej, został napisany prostym językiem, a to z kolei warun-
kuje jego przystępność również dla zwykłych ludzi, a nie tylko uczonych w piś-
mie. Twierdzenia są wyrażone w sposób niepozostawiający wątpliwości, nie wy-
magają dodatkowych objaśnień i przypisów. Zawarte w nim regulacje dotyczą 
wyłącznie spraw świeckich. Z tego też powodu kodeks obejmuje wszystkich 
obywateli danego kraju bez względu na wyznawaną religię. Sprawy duchowe 
regulują odrębne księgi. Istotną różnicę stanowi fakt, że istnieje rozdzielność 
między sferą publiczną (urfi jja) i prywatną (tu: religijną – adijja), podczas gdy 
w islamie obydwie sfery przenikają się. Regulacje dotyczące każdej z tych sfer 
w Europie również zostały spisane, podczas gdy w islamie obok tekstów istnie-
je tradycja ustna, a to z kolei prowadzi do błędów w interpretacji oraz stwarza 
potencjalnie niebezpieczeństwo popełniania niegodziwości w imię tradycji reli-
gijnej oraz obyczaju.

Skodyfi kowane prawo jawiło się autorowi Jek kaleme jako remedium na prob-
lemy, które dręczyły dziewiętnastowieczny Iran. Należały do nich: nadmiernie 
rozwinięta biurokracja, samowola urzędników państwowych w ustalaniu prze-
pisów i egzekwowaniu rozporządzeń, brak wyraźnych wytycznych w zakresie 
praw i obowiązków każdego urzędnika, co uniemożliwiało jednostkom szla-
chetnym i oddanym państwu oraz społeczeństwu działanie adekwatne do ich 
pozycji. Mirza Jusuf-chan postrzegał kodeks prawny jako narzędzie porządku-
jące przepisy i instrukcje oraz dające jasne wytyczne tym, którzy pragną służyć 
państwu. Skodyfi kowany zbiór praw miał ograniczać samowolę urzędników, 
którzy realizują partykularne interesy kosztem dobra publicznego, „zajmują się 
plądrowaniem Iranu i wyzyskiem biednych ludzi”1095. Funkcja porządkująca 
była dla Mirzy Jusuf-chana najistotniejszą cechą proponowanego prawa. Jawiła 
się również jako narzędzie ograniczenia wpływów obcych państw na Iran po-
przez określenie pozycji każdego z urzędników w strukturze administracyjnej. 
Zadania irańskiego rządu sprowadzały się do obrony swoich interesów oraz 
ustanowienia przyjaznych relacji z innymi państwami. Mając na uwadze roz-
grywkę Wielkiej Brytanii i Rosji o wpływy w Iranie, nie było to zadanie łatwe. 
Pod koniec XIX wieku żaden z irańskich myślicieli nie łudził się, że można od-
zyskać utracone ziemie i pozycję na arenie międzynarodowej poprzez działania 
zbrojne. Jedynym wyjściem z impasu, spowodowanego zależnością ekonomicz-
ną i polityczną, było skonsolidowanie elity Iranu lub przynajmniej skłonienie 
jej przedstawicieli, by skupili się na wspólnej sprawie odzyskania niezależności, 
zamiast dbać o partykularne interesy, wysługując się to Rosjanom, to Brytyj-

1095  Tamże, s. 14.
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czykom. Mirza Jusuf-chan pragnął obudzić poczucie świadomości narodowej, 
chociaż w jego pismach nie znajdujemy tej myśli sformułowanej wprost.

Inną ważną cechą skodyfi kowanego prawa miała być jego moc zaprowadza-
nia sprawiedliwości. Nawoływanie do sprawiedliwości było bardzo nośnym ha-
słem w Iranie, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku. Wykorzystując słowo 
znajdujące tak duży oddźwięk emocjonalny, Mirza Jusuf-chan nie sięgał jednak 
do jego semantyki, lecz eksponował sprawiedliwość jako jedną z najbardziej 
pożądanych cech nowego społeczeństwa. Odwoływał się do Koranu i szariatu, 
promujących sprawiedliwość, i stwierdzał, że nie znajduje żadnej sprzeczności 
między Koranem a prawem świeckim, które w Europie obejmuje wyłącznie 
sprawy państwowe: 

Przysięgam na czystą istotę jedynego Boga, że ustalenie kodeksu praw w żaden sposób nie 
jest sprzeczne z prawdziwą doktryną islamu i nie przyniesie żadnej szkody islamowi i muzuł-
manom. (...) A wręcz przeciwnie, wprowadzając skodyfi kowane prawo, islam i muzułmanie 
zyskają korzyści, przekraczające ich oczekiwania. (...) Zostaną uwolnieni i będą żyli bez inge-
rencji obcych1096.

Rozstrzygnięcia wymaga pytanie: czy Jusuf-chan rzeczywiście wierzył 
w zbieżność Koranu i zachodnioeuropejskiego systemu prawnego; czy też prze-
konywał, że takie podobieństwo istnieje, pragnąc pozytywnie usposobić elitę 
rządząca, z szachem na czele, do swojej wizji reform. Sejjed Gohrab stwierdził 
wręcz, że autor traktatu „pisze nie jako islamski reformator, lecz jako zwolennik 
modernizacji, prezentujący reformy w przebraniu, możliwym do zaakceptowa-
nia przez islam”1097. Wiemy jednak, że chociaż Mirza Jusuf-chan dystansował 
się od postaw ortodoksyjnych duchownych, to zdecydowanie nie można posta-
wić go w jednym rzędzie z Mirzą Malkom-chanem czy Mirzą Fath Alim Achun-
dzadem. Mostaszar ad-Doule widział dla duchowieństwa miejsce w kształtowa-
niu porządku prawnego i doceniał jego ogromną rolę. W Jek kaleme głosił, iż 
zacofanie Iranu jest konsekwencją faktu, że większość mieszkańców kraju nie 
rozumie Koranu i hadisów. Rolą ulemów miało być spisanie najważniejszych 
zasad zawartych w religii w formie zrozumiałej dla przeciętnego człowieka. 
Jednak pozostałe koncepcje: oddzielenia religii od państwa i zrównanie w pra-
wach wszystkich mieszkańców Iranu, obalają tezę o przystawalności systemu, 
propagowanego przez Jusuf-chana, do szariatu.

Niewątpliwie autor ma rację, twierdząc, iż do zmiany charakteru instytu-
cji państwowych potrzebne jest prawo – rozumiane jako idee uporządkowane 
w postaci spójnego tekstu1098. Jednak traci z oczu fakt, że idee, które legły u pod-
staw europejskiego prawodawstwa, są różne od tych, które stanowią fundament 

1096  Mirza Jusuf-chan Mostaszar ad-Doule, Resale-je be mousum..., s. 23
1097  A. Seyed-Gohrab, S. McGlinn, The Essence of  Modernity..., s. XIV.
1098  Por. Mirza Jusuf-chan Mostaszar ad-Doule, Resale-je be mousum..., s. 21.
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Koranu. Najbardziej kontrowersyjne i rozłączne w obydwu typach porządko-
wania rzeczywistości idee to sprawiedliwość i równość. Ta pierwsza w myśl kodek-
sów zachodnich wynika z równości ludzi wobec prawa – przez nich samych 
ustalonego – i odnosi się do odpowiedzialności za czyny w wymiarze ziemskim, 
horyzontalnym. Równość wobec prawa wynika z antropocentryzmu – uznania 
człowieka za wartość najwyższą, bez względu na płeć czy pozycję społecz-
ną. Koran wprowadza wyraźną hierarchiczność, przyporządkowując jednostce 
określone miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej wynikające z możliwo-
ści realizacji nadrzędnego celu ludzkiej egzystencji, jakim jest zbawienie, powrót 
do okresu sprawiedliwych rządów. A zatem w świetle Koranu ukierunkowanie 
ludzkiej egzystencji przyjmuje wymiar wertykalny, obejmując nie tylko sprawy 
ziemskie, lecz również boskie. Mirza Jusuf-chan stoi na stanowisku, że Iran nie 
potrzebuje przejmować zachodnioeuropejskiego systemu konstytucyjnego, lecz 
jedynie wykorzystać go jako wzór do uporządkowania praw, które już posia-
da. Zauważamy tu istotną sprzeczność między przekonaniami, które reforma-
tor głosi, a proponowanymi, konkretnymi przemianami. O ile bowiem można 
upierać się, że sprawiedliwość – jakkolwiek różnie pojmowana w europejskim 
prawodawstwie i w islamie – stanowi jedną z podstawowych wartości, o tyle 
równość – nie.

Postęp jako pewna idea, którą należało urzeczywistnić, stanowił impuls do 
rozważań nad kodyfi kacją prawa oraz przejęciem niektórych osiągnięć europej-
skiego liberalizmu. Pragnienie postępu zrodziło się z porównania kondycji Rosji 
oraz krajów zachodnioeuropejskim ze stanem dziewiętnastowiecznego Iranu. 
Porządek konstytucyjny jawił się jako remedium na zacofanie. Przy czym, co 
Jusuf-chan wielokrotnie podkreślił, konieczne jest dostosowanie formułowa-
nego prawa do potrzeb kraju i szacha. Proponując przekład treści, a nie naśla-
downictwo czy adaptację, Mostaszar ad-Doule nie precyzował potrzeb szacha, 
mgliście jedynie przekonując, że irański monarcha potrzebuje wzmocnienia 
swojej władzy oraz szacunku ze strony innych państw. Nie rozwodził się też 
nad charakterem potrzeb kraju – chyba że odniesiemy się do kwestii uporząd-
kowania administracji państwowej – i nie precyzował samego pojęcia „kraju”; 
nie znajdujemy w Jek kaleme wyraźnej odpowiedzi, czy chodziło mu o kraj jako 
własność absolutnego monarchy, czy o kraj jako dobro wspólne, zamieszka-
ne przez obywateli. Można przypuszczać, że sygnalizował pojawienie się myśli 
nacjonalistycznej, postrzegając skodyfi kowane prawo jako element jednoczący 
różne nacje w naród.

Zagadnienie postępu, w powiązaniu z charakterem państwa i specyfi ką regu-
lacji prawnych podejmował też wielki wezyr Naser ad-Dina, Mirza Hosej-chan 
Sepahsalar. Feridun Adamijat zauważył, że fi lozofi a państwa Sepahsalara rozwi-
jała się właśnie w duchu postępu: 
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Istota postępu, jego zdaniem była następująca: Reforma ustroju państwowego, stworzenie 
państwa prawa opartego na prawach ustalonych na nowo, prawach przyjętych przez kraje 
cywilizowane, zgodność zwyczaju oraz praw ogółu z sytuacją i potrzebami tego państwa, 
odrzucenie starych struktur (zarządzania państwem) i ustanowienie nowych1099. 

Wśród jego postulatów znalazły się „postęp i wychowanie narodu” w taki 
sposób, aby członkowie narodu (afrod-e mellat) poznali swoje prawa i obowiąz-
ki, „rozpowszechnienie idei nauki postępu (elm-e taraqqi)”, „cywilizacji i praw 
człowieka”. Propagował także zakrojony na szeroką skalę program edukacji 
społeczeństwa, głosząc potrzebę założenia szkół z powszechnym, bezpłatnym 
dostępem do edukacji, szkół zawodowych, drukarni książek naukowych i pod-
ręczników. Upatrywał w tym narzędzia kształtowania państwa i narodu (tarbi-
jat-e doulat-o-mellat). Szach Naser ad-Din popierał reformy Mirzy Hosej-chana 
Sepahsalara: „Prosimy Boga, aby dał nam długie życie po to, aby nas i Pana 
uczynił ludźmi sukcesu tak, ażeby kroki, które podjęliśmy, reformy i wzniosłe 
idee w celu postępu państwa i narodu mogły zostać całkowicie wypełnione 
i zakończone”1100. Dodawał też, że państwo jest zdeterminowane, by wkro-
czyć na ścieżkę postępu, którą kroczą kraje Europy Zachodniej. Sam Sepahsa-
lar swoje myśli na temat postępu wygłaszał na łamach czasopism, których był 
właścicielem. Niektóre z jego artykułów, jak Elm-o-dżehel (Nauka i przesądy), 
stanowią prezentację cywilizacji zachodniej i wskazują, jakie kroki należy pod-
jąć, by taka cywilizacja powstała w Iranie; mówią też o specyfi ce zachodniej na-
uki, techniki i podstawach społeczeństw europejskich. Sepahsalar wiele miejsca 
poświęcił kwestiom porównania Iranu z Europą oraz dociekaniom przyczyn 
zacofania Iranu i poszukiwaniom narzędzi przezwyciężenia tych problemów: 

Postęp jest prawem wiecznym, postęp dotyczy nie tylko wyłącznie przemysłu, lecz obejmuje 
też politykę i etykę, postęp materialny nie jest gwarantem szczęścia człowieka, chyba że idzie 
w parze z rozwojem duchowym (taraqqi-ruhani) i wychowaniem człowieka (tarbijat-e ensani); zaś 
przeciwnicy postępu są ignorantami i egoistami1101. 

Sepahsalar wskazuje na przyczyny tego stanu rzeczy: jedynym kluczem do 
rozwoju religijnego i świeckiego jest nauka.

Ze względu na fakt, że dla Sepahsalara centralnym problemem było wy-
chowanie i nauka, stawiał on pytanie o odpowiedzialność państwa w zakresie 
edukowania społeczeństwa. Jak zauważył Adamijat, „W artykule, w którym jest 
mowa o wychowaniu moralnym podkreśla rolę państwa i jej odpowiedzialności 
w przymusowym wychowaniu ludzi. (...) Tylko za pośrednictwem rozumu czło-
wiek wyróżnia się spośród pozostałych stworzeń i zdąża ku doskonałości”1102. 

1099  F. Adamijat, Andisze-je taraqqi..., s. 149.
1100  Tamże, s. 167.
1101  Tamże, s. 168.
1102  Tamże, s. 151.
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Bardzo istotne jest dla niego wychowanie w szkołach podstawowych. Zdaje 
sobie sprawę z faktu, że każdy nauczyciel wpisuje się w ogół przekonań swo-
jego społeczeństwa i szerzy wiedzę taką, jaką sam posiada. Jeśli nauczyciele nie 
są oświeceni, będą oni wychowywali dzieci, kolejne pokolenia w duchu niewie-
dzy i pogłębiali w ten sposób zacofanie zamiast służyć postępowi: „Główną 
wadą tych, którzy sprzeciwiają się nauczaniu, jest fanatyzm (ta’sob) i wrogość 
w stosunku do pozostałych (o odmiennych przekonaniach – M.A.); tych, którzy 
posiadają wiedzę, wyznawców innych religii”1103. Państwo niewątpliwie może 
i powinno włączyć się w proces edukacji społeczeństwa; Sepahsalar proponuje, 
by rozpocząć kształcenie i wychowanie od najwyższych warstw, bezpośrednio 
związanych z rządzeniem państwem; nie zakłada przymusu, lecz dobrowolność 
udziału w zdobywaniu wiedzy: „(Państwo – M.A.) proponuje: zostanie ustano-
wione prawo, wedle którego każdy członek narodu powinien określony czas 
swojego życia przeznaczyć na studiowanie... Będzie to użyteczne zarówno dla 
niego samego, jak również przyniesie korzyść jego ojczyźnie i narodowi”1104. 
Postęp państwa, według Sepahsalara, jest budowany na fundamencie rozwoju 
każdego członka narodu. Warto zauważyć, że pomimo faktu, iż wiele z propo-
nowanych rozwiązań Sepahsalara nie znalazło oddźwięku wśród jemu współ-
czesnych, myśl o kształceniu społeczeństwa stanowiła integralną część idei po-
stępu.

Adamijat wskazuje na podstawowe cechy państwa prawa: 

Prawo jest powszechne i absolutne, nie jest kwestią prywatną; jego przestrzeganie jest obo-
wiązkowe, jest spisane i nie zależy od partykularnych interesów jednostki, w świetle prawa 
wszyscy są równi, nikt nie stoi ponad prawem, prawo jest wynikiem umowy społecznej nie 
jest przyjmowane bezkrytycznie, zależność między prawami i obowiązkami ludzi jest wyraźnie 
określona. Niewątpliwie jest ustalone i rozumne1105. 

Dodaje, że wszystkie te wymienione elementy tworzą porządek prawa świe-
ckiego nowego społeczeństwa, w którym znajduje się też możliwość modyfi ko-
wania prawa i dostosowywania go do zmieniających się potrzeb społeczeństwa 
i państwa. Pełnię rozwoju społeczeństwa i doskonałość osiąga się poprzez za-
pewnienie sprawiedliwości na podstawie tegoż prawa. Z punktu widzenia pra-
wodawstwa każda tradycja, reguły i zwyczaje zawierają wewnętrzne sprzeczno-
ści i „jeśli da się je zreformować, to należy to zrobić; jeśli zaś jest to niemożliwe, 
wówczas należy je zastąpić nowymi zasadami”1106. Adamijat określa główny kie-
runek reform w Iranie czasów Sepahsalara jako ruch w stronę stworzenia po-
rządku prawnego, który obejmował następujące elementy: „Zostanie ustalony 

1103  Tamże, s. 152.
1104  Tamże.
1105  Tamże, s. 171.
1106  Tamże, s. 172.
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porządek prawny, prawa obywatelskie, granice władzy państwowej będą jasno 
określone, a organizacja państwa zostanie oparta na mocnych podstawach”1107.

Prawo szariatu miało w Iranie ogromny zasięg; obok prawa religijnego (sza-
riat) było prawo świeckie (orf), które miało własną tradycję, jakkolwiek nieupo-
rządkowaną1108. W ślad za Adamijatem zwracamy uwagę na istotny element 
myśli Sepahsalara, który wyraźnie odróżnia go od Malkom-chana. Sepahsalar 
kładzie nacisk na kształtowanie się wymiaru sprawiedliwości i ochronę inte-
resów państwa, pozostawiając sprawy jednostki i jej życia rodzinnego w gestii 
szyickiego duchowieństwa: „Jeśli chodzi o moje przekonania na temat mułłów, 
to uważam, że należy odnosić się do nich z szacunkiem i oddać w ich ręce ogół 
spraw, między innymi, zbiorową modlitwę, pouczanie, kwestie związane z mał-
żeństwem, rozwodem, tak aby nie ingerowali oni w sprawy państwa”1109. Od-
dzielenie religii od państwa było pierwszym krokiem na drodze do sekularyza-
cji społeczeństwa. Zdecydowany sprzeciw ulemów wobec reform sądownictwa 
był wywołany nie tylko obawą o utratę wpływów, lecz także zagrożeniem dla 
tej podstawowej funkcji, jaką religia pełniła w społeczeństwie. Warto zauważyć, 
że koncepcja prawa Sepahsalara nie była spójna; wysuwając na pierwszy plan 
ideę równości wszystkich ludzi wobec prawa, zaprzeczał sam sobie, stwierdza-
jąc jednocześnie, że sprawy małżeństwa należy rozpatrywać w ramach szariatu, 
gdzie zasadą jest brak równości.

Myśl reformatorską Sepahsalara kontynuował Garrusi, który zastąpił Moszi-
ra ad-Doulego w kontrolowaniu kilku przedstawicielstw Iranu w Istambule. 
I on pisze: 

Widzę wyraźnie i czuję, że został uczyniony z każdej strony wstęp do uporządkowania (spraw 
politycznych i społecznych – M.A.). I z każdej strony daje się zauważyć postęp. Pamiętam, 
że podczas gdy funkcję wezyra sprawował szacowny Mirza Taqi-chan (Amir Kabir), pomimo 
braku solidnych podstaw (dla reform – M.A.), tylko dzięki jego wpływom i staraniom wytwo-
rzył się taki stan w społeczeństwie, że każdy człowiek poszukiwał uporządkowania i był go 
spragniony1110. 

Powiązanie idei postępu z ideą patriotyzmu zaznaczało się wyraźnie wśród 
ówczesnych reformatorów. Związek nacjonalizmu z myślą postępową moż-
na rozpatrywać z dwóch perspektyw: przez pryzmat pism tych reformatorów, 
którzy uważali, że wszelkie zmiany należy jak najściślej powiązać ze specyfi ką 
i tradycją Iranu, oprzeć na elementach, które już istnieją od dawna; można też 
spoglądać na związek patriotyzmu i myśli o postępie z punktu widzenia tych 

1107  Tamże.
1108  Szerzej na temat systemu prawa w Iranie Kadżarów zob. W. Floor, Change and development in the 

judicial system of  Qajar Ian (1800–1925) [w:] E. Bosworth, C. Hillebrand (red.), Qajar Iran: Political, Social 
and Cultural Change (1800–1925), California, USA, 1992.

1109  F. Adamijat, Andisze-je taraqqi..., s. 179.
1110  Tamże, s. 157.
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Irańczyków, którzy uważali, że Iran powinien upodobnić się do cywilizacji za-
chodniej i zaadaptować jej rozwiązania. Czasy Sepahsalara są okresem rozwoju 
ruchów narodowych i nacjonalistycznych. Adamijat wymienia dwie czołowe 
postacie irańskiego nacjonalizmu przełomu XIX i XX wieku, podkreślając, że 
obydwaj myśliciele przyjaźnili się z Sepahsalarem i czerpali inspirację z jego 
pism, chociaż później każdy z nich wybrał odmienną drogę. Można zatem za-
łożyć, że w myśli Sepahsalara zawierały się obydwa elementy: tradycyjny, w któ-
rym nacisk był położony na dostosowanie oblicza postępu do specyfi ki Iranu, 
oraz nowoczesny, w myśli którego nieodzowne było wprowadzenie rozwiązań 
wypróbowanych w Europie, by nastąpił rozwój kraju. Analiza myśli Sepahsala-
ra pozwala potwierdzić tę tezę: był on patriotą irańskim i pragnął reformować 
Iran odgórnie, poprzez istniejące struktury władzy, jednocześnie doradzał prze-
szczepienie idei rozwoju moralnego, myśli wiodącej człowieka do niezależno-
ści, nowoczesnego systemu edukacji i kodyfi kacji prawa.

Sepahsalar i Mirza Jusuf-chan Tabrizi należą do tych reformatorów, któ-
rzy wywarli wpływ na resemantyzację pojęcia ojczyzna (watan) i naród (mellat). 
Stali on na stanowisku osobistej odpowiedzialności za państwo: „Gdyby każ-
dy z nas na miarę własnych możliwości rozumiał znaczenie słowa patriotyzm 
(watan-dari) i był świadom własnych zadań, to obecnie sytuacja naszego pań-
stwa (doulat) i narodu (mellat) wyglądałaby zupełnie inaczej”1111. Jaki związek 
zachodzi między patriotyzmem a nacjonalizmem? Sepahsalar dał interpretację 
pojęcia ojczyzna (watan) w dwóch wydawanych przez siebie gazetach: „Watan” 
i „La Patria”; wiąże on patriotyzm z troską o reformy i osobiste zaangażowanie 
w sprawy kraju. Postęp rozumie jednak nie jako powierzchowne zmiany, lecz 
jako ewolucję świadomości: „Nigdy nie zapominam o korzyściach Iranu i tego, 
co dla niego dobre; nie tracę z oczu dobra mojego państwa i narodu. Krzyczę, 
że nie jestem Rosjaninem, Anglikiem, Francuzem, Austriakiem, Niemcem; je-
stem Irańczykiem i muszę mieć na uwadze dobro Iranu”1112. Nieodłączną cechą 
myśli reformatorskiej Irańczyków było odzyskanie dumy narodowej na drodze 
wyzwolenia się spod obcej dominacji. Brak świadomości imperialnej, charakte-
rystycznej dla Rosjan, Irańczycy zastąpili zaangażowaniem w tworzenie silnego, 
scentralizowanego, a zarazem cywilizowanego państwa. Cywilizację rozumieli 
jako kształcenie społeczeństwa, które w warstwie semantycznej było bliskie 
znaczeniu rosyjskiego pojęcia proswieszczenije (просвещение), tak jak rozumia-
no je w Rosji od czasów Piotra I.

Na podstawie powyższych rozważań możemy wysnuć kilka istotnych wnio-
sków dotyczących początków przenikania idei, wypracowanych przez Europę 
w dobie Oświecenia, na grunt kultury Iranu. Stwierdzamy, że pojęcie rządów 

1111  Tamże, s. 161.
1112  Tamże s. 161–162.



Rozdział I. Iran Kadżarów. Od rewolucji odgórnej do rewolucji konstytucyjnej 367

prawa (hokm-e qanun) oraz próby wypracowania nowej koncepcji państwa roz-
poczynają się w drugiej połowie XIX wieku. Warto jednak pamiętać, że pojęcie 
prawa (qanun) kształtowało się w Iranie albo na fundamencie humanizmu, czyli 
uznania człowieka za najwyższą wartość – i w tym przypadku prawo służyło 
przede wszystkim ochronie interesów jednostki – albo na gruncie idei silnego 
państwa – i wówczas miało stanowić część systemu większego niż jednostka 
i włączało jednostkę w służbę owego systemu. Reformatorzy irańscy w więk-
szości dążyli raczej do wzmocnienia systemu niż do wyzwolenia jednostki spod 
władzy państwa; pragnęli współudziału w reformowaniu państwa i budowaniu 
silnych struktur, a nie destrukcji już istniejących; co wynikało, jak wcześniej już 
zauważyliśmy, z faktu, że Iran był państwem nieformalnie skolonizowanym. 
W konsekwencji inteligencja irańska w czasach Kadżarów charakteryzowała się 
mniejszym radykalizmem postaw wobec państwa, słabsze były też tendencje 
anarchistyczne. Warto podkreślić, że Mirza Malkom-chan, Mirza Jusuf-chan 
Mostaszar Tabrizi Moszir ad-Doule, Mirza Hosejn-chan Sepahsalar i inni dzia-
łacze państwowi czerpali idee z Europy Zachodniej, przyglądali się też refor-
mom przeprowadzanym w Turcji. Fath Ali Achundzade oraz Abd al-Rahim Ta-
lebof  różnią się od nich źródłem inspiracji ideowej: przejęli oni myśl o postępie 
społecznym i wolności za pośrednictwem Rosji, w drugiej połowie XIX wieku, 
a więc w formie już przetworzonej i naznaczonej dużym radykalizmem. Wyraź-
na jest tu inspiracja późną myślą dekabrystowską, która stanowiła nieznane Eu-
ropie Zachodniej połączenie liberalizmu z radykalizmem i rewolucyjnością1113.

Mirza Fath Ali Achundzade (1812–1878) urodził się na terenie irańskiego 
Azerbejdżanu, w mieście Nuch, w rodzinie kupca. Wychowywał go dziadek, 
po tym jak matka rozwiodła się z mężem i oddała pod opiekę wuja Hadżiego 
Ali-Asgara, achunda1114 mieszkającego w Giandżi. Dziadek pragnął, by wnuk po-
szedł w jego ślady i został mułłą. Droga edukacji Fath Alego była początkowo 
typowa dla chłopców z rodzin szyickich duchownych: w niewielkiej maktabie 
uczył się podstaw języka arabskiego i perskiego, poznawał poezję z poematów 
trzynastowiecznego perskiego poety Sa’diego oraz recytował Koran. Na po-
czątku 1826 roku do Iranu dotarła wieść o powstaniu dekabrystów, pojawiły się 
pogłoski o wojnie domowej w Rosji. Niestabilna, jak wydawało się namiestni-
kowi Azerbejdżanu, księciu Abbasowi Mirzie, sytuacja Rosji stwarzała dogod-
ną okazję dla odzyskania ziem zagarniętych przez Rosję po przegranej wojnie 
rosyjsko-perskiej 1804–1813. Latem 1826 roku wojska perskie zajęły Giandżę. 
Miasto stało się terenem walk, co doprowadziło do ogromnych zniszczeń oraz 
bankructwa wielu tutejszych kupców i rzemieślników. Majątek stracił również 
Ali Asgar, który zdecydował się przenieść z rodziną z powrotem do miasteczka 

1113  Por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 121.
1114  Znaczenie słowa por. też: Персидско-русский словарь, t. 1, s. 56.
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Nuch. Achundzade pozostał w Giandżi, aby kontynuować naukę pod przewod-
nictwem uczonego mułły Hosejna. Mogłoby się wydawać, że dalsze losy mło-
dzieńca zostały przesądzone: rodzina widziała w nim przyszłego duchownego, 
ścieżka edukacji również prowadziła go ku zdobywaniu coraz wyższych stopni 
w hierarchii szyickiego duchowieństwa. Punktem zwrotnym w życiu Achun-
dzadego była znajomość z Mirzą Szafi m Wazehem – wybitnym irańskim poetą, 
człowiekiem o postępowych poglądach, prześladowanym za krytyczny stosu-
nek do islamu. We wspomnieniach Mirzy Fath Alego znajdujemy następujące 
słowa: 

Pewnego razu ten szacowny człowiek zadał mi pytanie: „Mirzo Fath Ali, jaki cel przyświeca 
twojemu zgłębianiu nauk?”. Odpowiedziałem, że chcę zostać mułłą. Wówczas on powiedział: 
„Czyżbyś również chciał zostać kłamcą i szarlatanem? (…) Mirzo Fath Ali, nie marnuj życia 
pośród tej czerni. Znajdź sobie inne zajęcie”1115. 

Mirza Szafi  podsunął Fath Alemu pomysł, by ten zaczął uczyć się języka ro-
syjskiego i czerpał od sąsiadów idee postępu oraz europeizacji Iranu. W latach 
trzydziestych XIX wieku dla elit wojskowych Iranu powoli stawało się jasne, 
że tylko postęp techniczny pozwoli zmierzyć się z narastającą dominacją potęg 
kolonialnych. Achundzade powoli zaczynał pojmować, że istnieje również inny, 
o wiele trwalszy niż techniczny, aspekt postępu, a jest nim zmiana sposobu 
myślenia o sprawach człowieka i państwa. Był dopiero na początku drogi: Mir-
za Szafi  dostarczył impulsu do wykroczenia poza utarte wzorce, jednak dalsze 
poszukiwania dopiero się zaczynały. W 1834 roku przybrany ojciec Achundza-
dego postanowił dopełnić obowiązku pobożnego muzułmanina i udać się na 
pielgrzymkę do Mekki. Przedtem jednak zawiózł Fath Alego do Tibilisi, by tam, 
dzięki znajomościom, zdobyć dla niego posadę tłumacza w kancelarii namiest-
nika Kaukazu, przy boku rosyjskiego dyplomaty barona Rozena.

Protektorem Fath Alego był Abbas-goli Bakichanow. Przybył on do Tbilisi 
pod koniec 1819 roku jako tłumacz w kancelarii namiestnika Gruzji. W ten spo-
sób rozpoczęła się jego błyskotliwa kariera urzędnicza i wojskowa. Znajomość 
Bakichanowa z rosyjską literaturą i kulturą rozpoczęła się w maju 1822, gdy 
poznał w Tbilisi rosyjskich poetów: Wilhelma Küchelbeckera oraz Aleksandra 
Grybojedowa. Był świadkiem odwołania Grybojedowa z Kaukazu w związku 
ze śledztwem przeciwko dekabrystom w 1826 roku, a po powrocie autora Mą-
dremu biada (Горе от ума) do Tibilisi próbował zrozumieć istotę rozdźwięku 
między „służbą carowi” a „służbą ojczyźnie”. Grybojedow zajmował się kore-
spondencją z Iranem i Turcją, i tutaj pomoc Bakichanowa okazała się niezastą-
piona. Szybko ta znajomość na niwie zawodowej przekształciła się we wzajem-
ną edukację w zakresie literatury, kultury i historii Azerbejdżanu, Turcji, Iranu 

1115  Cyt. za: M. Рафили, Ахундов [w:] Жизнь замечательных людей, Д. Джафаров (red.), Москва 
1959, s. 12.
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i Rosji. W Tibilisi rozkwitła też przyjaźń Bakichanowa z Aleksandrem Bestuże-
wem-Marlińskim i Aleksandrem Puszkinem. Po rozmowach na temat historii, 
narodu, roli nauki w krzewieniu postępu Bakichanow zauważył: „Jeśliby spokój 
polityczny i właściwe wychowanie pozwoliły na rozwój naturalnych zdolności 
mieszkańców Kaukazu, to osiągnęliby oni wysoki stopień postępu”1116.

Lata dwudzieste–trzydzieste XIX wieku były okresem, gdy wykształco-
na elita Kaukazu stanęła przed koniecznością rozwiązania zagadki dwoisto-
ści Rosji: postępowe idee, identyfi kowane jako europejskie, bogata literatura 
i kultura szły w parze z bezwzględną polityką kolonialną. Nie jest przesadą 
stwierdzenie, że właśnie obecność zesłańców-dekabrystów czy ludzi takich, 
jak Aleksander Puszkin, Michał Lermontow i Aleksander Grybojedow po-
zwoliła Bakichanianowi i Achundzademu zrozumieć, że rosyjska polityka ma 
janusowe oblicze nie tylko wobec zaanektowanych ziem, lecz również wobec 
własnych poddanych: jest łaskawa dla tych, którzy wiernie jej służą, i okrutna 
wobec podejrzewanych o zdradę. Po przybyciu na Kaukaz rosyjskich zesłań-
ców elita Tabrizu, Tibilisi i Baku zobaczyła inne oblicze rosyjskiego narodu: 
nietożsamego z imperium uosabianym przez cara. We wstępie do swojej książ-
ki Być może za grzbietem Kaukazu... (Быть может за хребтом Кавказа...) Natan 
Ejdelman pisał: 

Niepotrzebnymi byli w górach Kaukazu otwarcie opozycyjni, można rzecz, dysydenci tam-
tego czasu... Nieprawomyślnych w wojskowych mundurach, których doświadczenie wojenne 
mogło być użyteczne, mających bezpośrednie lub pośrednie związki z ruchem dekabrystów, 
chętnie wysyłano pod kule górskich plemion, Turków, Persów1117. 

Byli oni sługami imperium i zarazem nimi nie byli: stali się narzędziem rea-
lizacji polityki caratu. Jednocześnie krzewili idee, na które w ojczyźnie nie było 
zapotrzebowania; należała do nich idea obywatela i państwa jako wspólnego 
dobra. Rosja, która już w czasach Mikołaja Karamzina i jego Historii państwa 
rosyjskiego stanęła w obliczu konieczności zdefi niowania pojęcia narodu i naro-
dowości, stała się inspiracją dla takich samych poszukiwań za swoimi południo-
wymi granicami.

Warto przypomnieć, że do czasu przybycia Achundzadego do Tibilisi mia-
sto bardzo się rozrosło1118 i tworzyło mozaikę różnych narodowości: Gruzi-
nów, Ormian, Azerbejdżan, Persów, Turków i Rosjan. Przynoszona z zewnątrz 
kultura przeplatała się z zastanymi, gruzińskimi wzorcami.

1116  A. Бакиханов, Гюлистан-и Ирам, Баку 1991, s. 73.
1117  Н. Эйдельман, Быть может за хребтом Кавказа... Русская литература и общественная мысль 

первой половины 19 века. Кавказский контекст, Москва 1990, s. 7.
1118  Rafi li podaje, że w 1825 r. miasto zamieszkiwało 25 tys. mieszkańców, a w 1833 ludność Tibilisi 

liczyła 40 tys. Por. М. Рафили, Ахундов, s. 19.
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Bakichanow przyjął serdecznie przyjaciela z przybranym synem, sprawdził 
stopień znajomości języków arabskiego, perskiego, tureckiego oraz tatarskiego 
i polecił Fath Alego na pomocnika tłumaczy w kancelarii namiestnika Kauka-
zu. Trzeba jednak zauważyć, że język rosyjski Achundzade znał słabo, z czego 
zdawał sobie sprawę. Wiedział również, że dopóki nie opanuje biegle mowy 
Puszkina, nie może marzyć o awansie, a i posada jest niepewna. Rada Mir-
zy Szafi ego, zachęta Bakichanowa i innych, którzy doskonale pamiętali pobyt 
Puszkina w Tibilisi, oraz konieczność sprawiły, że Achundzade przystąpił do 
nauki z ogromnym zapałem, czytając rosyjskie teksty Puszkina, Dierżawina, 
Łomonosowa, Karamzina wypożyczane z miejscowej biblioteki. Fath Ali prag-
nął, jak zauważył Rafi li, „wznieść się na poziom epoki, stając się wykształco-
nym, na modłę europejską, człowiekiem”1119: 

W coraz większym stopniu wzbogacał Achundow swoją pamięć wiedzą, zapoznawał się z kul-
turą narodu rosyjskiego. I świat zmieniał się w jego oczach; w końcu (Achundzade) uwierzył, 
że oto cel życia został odnaleziony: znajomość z osiągnięciami Rosjan pomoże mu obudzić 
we własnym narodzie miłość do kultury, pomoże skierować go na drogę postępu1120.

Proces rozwoju uległ przyśpieszeniu, gdy Achundzade poznał dekabrystę 
Aleksandra Bestużewa-Marlińskiego. Po upadku powstania Bestużew został 
zdegradowany, pozbawiony przywilejów należnych szlachcicowi, zesłany do Ja-
kucka na 12 lat ciężkich robót i dożywotnie osiedlenie na Syberii. Dla młodego 
petersburżanina taka zsyłka była gorsza niż śmierć. W kwietniu 1829 roku, w re-
zultacie własnych próśb kierowanych do cara, został przeniesiony na Kaukaz. 
Był to czas niezwykle smutny, gdyż przybycie Bestużewa do Tibilisi zbiegło się 
ze śmiercią Grybojedowa1121. Pomimo tych okoliczności i faktu, że czekała go 
śmierć od kuli, dekabrysta odnalazł tu ludzi, z którymi mógł dzielić swoje myśli; 
podobne sobie natury miłujące wolność. Poznał Bakichanowa i zaczął się uczyć 
języka azerskiego. Radość nie trwała długo: Bestużew został przeniesiony do 
pustynnego Derbentu. Do Tibilisi wrócił na krótko w 1834 roku, a następnie 
w 1837 – wówczas Bakichanow poznał go z Achundzadem. Początkowe spot-
kania w celu doskonalenia języka azerskiego szybko przekształciły się w dys-
kusje dwóch poszukiwaczy wiedzy. Achundzade dowiadywał się coraz więcej 
o postępowych ideach szlacheckiej młodzieży, o poszukiwaniu dróg rozwoju 
i wolności oraz o polityce cara. Zaczynał powoli zdawać sobie sprawę z faktu, 
że wyzysk ludu, nędza i zacofanie, brak prawa, korupcja i despotyzm nie są wy-
łącznie problemem Iranu. Wraz z tą wiedzą pojawiało się pytanie o jego własny 

1119  Tamże, s. 21.
1120  Tamże, s. 22.
1121  Okoliczności śmierci A. Grybojedowa zob. К. Боде, Смерть Грибоедова [w:] А.С. Грибоедов 

в воспоминаниях современников, П. Краснов (red.), Москва 1980, s. 201–205; http://feb-web.ru/feb/
griboed(critics)vos80/vos201.htm; zob. także www.griboedov.net; воспоминания (dostęp: 28.12.2012).
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stosunek do cara, któremu służył: nie mógł ukryć przed sobą faktu, że służy 
temu samemu człowiekowi, który poświęcił autora Mądremu biada, by zażegnać 
wojnę z Persją1122. Rozterki młodego tłumacza oddają słowa: 

Car wysłał Grybojedowa do Teheranu i pozwolił, by rozszarpał go tłum fanatyków! To on 
był tym, który otrzymał za głowę twórcy Mądremu biada kilka brylantów z korony perskiego 
szacha, to on zesłał rosyjskich ofi cerów! Gdzie jest prawda? Jak odnosić się do cara? Achun-
dow nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Sam przecież służył carowi.. Oto epolety, które 
zaczął nosić – one też są carskie... Co robić? Wydawało mu się, że jeśli znajdzie dla siebie 
miejsce w służbie państwowej, wszystkie problemy znikną: pomoże sobie i swojemu narodo-
wi... Okazało się jednak, że to nie takie proste... Trzeba jeszcze dużo czytać, bliżej zapoznać 
się z najlepszymi ludźmi Rosji. Być może oni podpowiedzą odpowiedź na trwożliwe pytanie: 
Co robić?1123. 

Narastał rozdźwięk między tym, co oferowała rzeczywistość, a wewnętrz-
nym przeczuciem i pragnieniem wyrwania się na wolność. Achundzade, który 
niedługo po przybyciu do Tbilisi zaczął pisać wiersze, porównywał poetę do 
ptaka, a poezję do skrzydeł, dzięki którym można wznieść się ponad obłudę 
i przemoc.

Na początku lutego 1837 roku do Tbilisi dotarła wieść o śmierci Puszkina. 
Bakichanow, Achundzade i Bestużew odczytali to wydarzenie w sposób symbo-
liczny – jako kres piękna, wzniosłości i marzeń o wielkości jednostki, zduszo-
nych dworskimi intrygami. Dając wyraz przeczuciom katastrofy i ogromnemu 
żalowi, Fath Ali pisze Elegię-kasydę1124 na śmierć Puszkina. Stan ducha poety został 
wyrażony poprzez kontrast wiosny i śmierci. Achundzade pisze: 

Wszystko teraz rozkoszuje się i weseli, pożegnało się z żalem. Wszystko, prócz ciebie, serce 
moje! Nie bierzesz ty udziału w powszechnej radości i zachwycie, nie budzisz się z niebytu. 
W głębiach swoich ku niczemu się nie skłaniasz, do nikogo nie czujesz miłości. Jesteś dalekie 
od namiętności sławy i od marzeń o poezji1125. 

1122  Napięta sytuacja polityczna na Kaukazie oraz nadciągająca wojna Rosji z Turcją wywarły 
wpływ na kierunek interpretacji wydarzeń w Teheranie 30 stycznia 1829 r. Mikołaj I nie mógł pozwolić 
sobie na zantagonizowanie Persji, gdyż potrzebował sojusznika przeciwko Turcji. Wygodnie było za-
tem przypisać odpowiedzialność nieżyjącemu. Przybywający do Persji dyplomaci, zbierając materiał do 
wyjaśnienia przyczyn śmierci rodaka, koncentrowali się na tych aspektach jego zachowania, które miały 
potwierdzać nieznajomość perskiego obyczaju i brak taktu. Por. E. Andreeva, Russia and Iran in the Great 
Game. Travelogues and Orientalism, London–New York 2007, s. 148.

1123  M. Рафили, Ахундов, s. 25.
1124  Kasyda – klasyczna forma poezji arabskiej. Nazwę swą bierze od słowa qasd – cel. Składa się 

z dwudzielnych wersów, tzw. bajtów, które kolejno tworzą cztery części: lirycznego wstępu – opłakiwa-
nia, opisu miejsca/postaci/zdarzenia, realizacji celu, np. panegiryku czy wyrażenia żałoby, oraz podsu-
mowania. Por. J. Rypka, Historia literatury perskiej i tadżyckiej, Warszawa 1970, s. 125.

1125  Ф. Ахундзаде, Восточная поэма на смерть Пушкина, перевод с персидского языка A. Бес-
тужев-Марлински [w:] „Русская старина” 1874, t. XI, s. 76–79. Oryginalnym językiem elegii był 
perski, a Achundow sam przetłumaczył ją na język rosyjski. Właśnie ta przetłumaczona wersja została 
opublikowana w czasopiśmie „Московский наблюдатель”, pod pseudonimem Fath Alego – Sabuchi 
(Picie Porannego Wina). W maju 1837 r. Bestużew i Achundzade brali udział w ekspedycji i na jednym 
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Chociaż w wierszu znajdziemy wiele metafor okoliczności śmierci Puszki-
na, to żadna z nich nie wskazuje bezpośrednio na cara. Achundzade o śmierć 
„słońca rosyjskiej poezji” oskarża bezduszny świat1126. Pokazuje też, co zostało 
utracone wraz ze śmiercią wybitnego Rosjanina: świat jest martwy i milczący 
tak, jak martwe jest ciało, które opuściła dusza, twarz nie ma wyrazu. Forma 
poetycka pozostaje klasyczna, arabska; obfi tuje w charakterystyczne dla tego 
typu obrazowania rozbudowane metafory o dużym ładunku emocjonalnym. 
Jednak tematyka i idee są nowe – odnajdziemy w słowach poety tęsknotę za 
wolnością i prawem do twórczej ekspresji.

Działalność literacka Achundzadego przypada na lata pięćdziesiąte i sześć-
dziesiąte XIX wieku, można jednak z całą pewnością stwierdzić, że fundament 
ideowy komedii i tekstów publicystycznych ukształtował się w latach trzydzie-
stych, w rezultacie spotkań pośrednich i bezpośrednich z rosyjskimi pisarzami 
i działaczami społeczno-politycznymi. Rozmowy z Bestużewem podsuwały 
młodemu Irańczykowi1127 pomysły na sposób działania. Naśladował tu w du-
żym stopniu dekabrystów w początkowym okresie ich działalności, próbując 
pozyskać do swojego pomysłu reformowania alfabetu i wprowadzenia zmian 
w sferze społeczno-politycznej elitę urzędniczą z księciem Abbasem Mirzą na 
czele. Poniesiony zawód skierował Achundzadego ku innemu rozwiązaniu, wy-
próbowanemu przez dekabrystów: założeniu loży masońskiej i stworzeniu bra-
terskiego związku ludzi myślących podobnie. Rafi li pisze:

Achundow postanowił założyć lożę masońską. Będzie spotykał się z przyjaciółmi i dyskuto-
wał na ważne tematy, rozwiązywał problemy narodu. Zgromadzą wokół siebie najlepszych 
ludzi kraju, otworzą szkołę, zaczną wydawać gazetę, za przykładem Rosjan założą teatr, będą 
uczyć naród1128. 

W roku 1846, po obejrzeniu w Tibilisi sztuki Grybojedowa Mądremu bia-
da, Achundow postanowił podjąć walkę za pomocą słowa. Jak zauważył Rafi -
li, Mirza Fath Ali pragnął „Być piewcą swojej epoki, wyrazić przewodnie idee 
swojego czasu, zostać nauczycielem swojego narodu (...)”1129. W jego sztukach 
teatralnych obok bohaterów walczących z zacofaniem społecznym rozpozna-
jemy też jednostki krzywdzone przez niesprawiedliwy układ społeczny, będące 
przedmiotem wyzysku, co wskazuje na inspirację sztukami Mikołaja Gogola, 

z postojów Bestużew przetłumaczył elegię i nadał jej formę prozatorską. Trzy dni później dekabrysta 
zginął w potyczce. Przekład był przechowywany w archiwum Achundzadego i został opublikowany na 
łamach „Русской старины” dopiero w 1874 r.

1126  „Убитый злодейской рукой разбойника-мира!”. Ф. Ахундзаде, Восточная поэма на смерть 
Пушкина, s. 79.

1127  „Rzeczywiście, pomimo jego oddania Rosji i faktu, że pisał wiele sztuk po turecku i azerbej-
dżańsku, a nie po persku, wielokrotnie twierdził, że uważa się za Irańczyka, gdyż przodkowie jego ojca 
byli Persami” (przekł. z j. ang. – M.A.). Por. H. Algar, Akundzada [w:] Encyclopedia Iranica, s. 737.

1128  М. Рафили, Ахундов, s. 11.
1129  Tamże.
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które Achundow czytał. Wszystkie bolączki i wady społeczeństwa i ustroju po-
litycznego Achundzade przedstawił w komediach i satyrach, które powstały 
w ciągu zaledwie 6 lat (1851–1857); były to: Alchemik mułła Ibrahim Halil (1851), 
Francuski botanik, monsieur Chordad i derwisz Mastali-szach (1851), Wezyr chanatu 
Sarabskiego (1851), O niedźwiedziu, który pokonał rozbójnika (1852), Hadżi Gara 
(1853), O obrońcach prawa (1856) oraz Oszukane gwiazdy (1857).

Najważniejsze miejsce w twórczości literacko-publicystycznej Achundza-
dego zajmuje zbiór tekstów oryginalnie przygotowanych w języku perskim, 
Korespondencja indyjskiego księcia Kamala ad-Doulego z irańskim księciem Dżamalem 
ad-Doule. Zawarł tu ostrą krytykę despotyzmu, korupcji szyickiego duchowień-
stwa i zacofania społecznego. Treść dzieła wskazuje na bardzo dobrą orientację 
autora w sytuacji ekonomiczno-politycznej Iranu, jak też na znajomość kultury 
europejskiej i aktualnych wówczas tendencji rozwojowych. Korespondencja... jest 
programem europeizacji Iranu poprzez obalenie despotyzmu i zwołanie parla-
mentu. Przypomnijmy, że znajomość Europy Achundzade zaczerpnął, w for-
mie już przetworzonej, za pośrednictwem Rosji.

Pierwszy list korespondencji dwóch książąt zawiera przejmujący opis znisz-
czenia Iranu, nędzy jego mieszkańców i nieszczęść, które ich dotykają. Zasia-
dający na tronie władca-ignorant słucha pochwalnych wierszy, nie mając świa-
domości, że inne kraje dawno wkroczyły na drogę postępu. Przeciwstawieniu 
Iranu i Zachodu towarzyszy inna opozycja: starożytnej Persji i jej świetności 
oraz dziewiętnastowiecznego, zrujnowanego kraju Kadżarów: 

Czegóż to doczekałaś, nieszczęsna Persjo! Popatrz na swój lud (...). Wszędzie jest on lekcewa-
żony, poniżony i spadają na niego różne nieszczęścia. (...) Władca twój siedzi w stolicy i nic nie 
wie o postępie innych narodów, wyobrażając sobie, że posiadanie władzy to środek do tego, by 
stroić się w drogie szaty, objadać się smacznymi potrawami, bezkarnie rozporządzać mieniem 
i życiem swoich poddanych według własnego kaprysu i być przedmiotem kultu poddanych, 
bezwolnych rabów i idolem głupich pochlebców i przekupnych poetów1130. 

Despota i głupiec na tronie jest nieszczęściem, spotęgowanym przez fakt, że 
religią Iranu jest islam. W ocenie szkodliwości islamu dla rozwoju kraju i kultu-
ry Achundzade jest podobny do Piotra Czaadajewa, chociaż rosyjski myśliciel 
przeciwstawiał prawosławiu katolicyzm i nie odważył się połączyć despotyzmu 
z prawosławiem. Mirza Fath Ali czyni to, podkreślając, że u źródeł przyjęcia 
islamu leżała kłamliwa obietnica szczęścia i dobrobytu: 

Przyjacielu mój, Dżalalu ad-Doule! Za radą Sa’diego Wakkasa przyjęliśmy islam, i sądząc po 
jego obietnicach, powinniśmy królować w obydwu światach w radości, nie znając goryczy. Na 
temat życia zagrobowego na razie nic nam nie wiadomo. (...) Spójrzmy na sprawy doczesne: 

1130  Три письма Индийского принца Кемал уд-Доуле к персидскому принцу Джелал уд-Доуле и ответ на 
них сего последнего. Письмо первое [w:] М.Ф. Ахундов, Избранные философские произведения, Ш.Ф. Маме-
дова (red.), Баку 1982, s. 36.
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od początków kalendarza hidżry do czasów obecnych Persja doświadczała takich bied, któ-
rym nie było podobnych w żadnym kraju na całej kuli ziemskiej (...)1131. 

W opinii Achundzadego religia monoteistyczna, w postaci zbioru dogma-
tów, towarzyszących im obrzędów i rytuałów jest groźniejsza niż pogańskie 
wierzenia, gdyż stwarza pozory logicznego ciągu przyczyn i skutków. Przyjmu-
jąc, że fundamentem postępu jest rozum, Achundzade w nieunikniony sposób 
dochodzi do wniosku, że islam jest wrogi cywilizacji. W artykule o koncepcji 
wolności u Stewarta Milla pisze: „Postęp ludzkości jest produktem rozumu”1132. 
Myśl ta znalazła odzwierciedlenie w skargach irańskiego księcia: 

Nie sądź na podstawie moich słów, drogi Dżamalu ad-Doule, że zdradziłem islam i przyznaję 
pierwszeństwo jakiejś innej religii; wprost przeciwnie: wobec wszystkich jestem w najwyższym 
stopniu obojętny i w żadnej nie pokładam nadziei na zbawienie duszy po śmierci. Pierwszeństwo 
oddaję tylko tej religii, która czyni człowieka wolnym i szczęśliwym w tym świecie (podkr. – M.A.)1133. 

Zauważamy przesunięcie znaczeń i sensów: nie dobro, lecz szczęście; nie 
życie wieczne, lecz obecna egzystencja w świecie materialnym stanowią dro-
gowskazy dla człowieka. Wezwanie do wyzwolenie człowieka spod władzy 
wszelkich autorytetów i determinant sygnalizuje zmianę światopoglądu z teo-
centrycznego na antropocentryczny. Wartość człowieka mierzy się jego zdol-
nością do rozumnego przezwyciężania ograniczających go okoliczności. Jed-
nostka staje się w ten sposób punktem wyjścia i celem działań. Koncepcja 
indywidualizmu propagowana przez Achundzadego różni się od tej, którą znaj-
dujemy w pismach Malkom-chana. Obydwaj myśliciele podkreślali znaczenie 
rozumu i wykształcenia w zdobywaniu niezależności, jednak autor Osul-e ada-
mijat w większym stopniu skupiał się na pozytywnych przemianach, włączając 
w nie aparat administracyjny, z szachem na czele, i islam, natomiast w pismach 
Mirzy Fath Alego na pierwszy plan wysuwa się krytyka państwa i religii. Nie-
wątpliwie jedną z przyczyn większego radykalizmu w przypadku Achundza-
dego jest zaczerpnięcie oświeceniowych idei i koncepcji humanizmu z Rosji. 
W czasach, gdy powstawały listy fi kcyjnych książąt, irańskiego i indyjskiego, 
rosyjscy myśliciele powoli porzucali pozycje idealistyczne, przechodząc na sta-
nowisko materializmu antropologicznego; w latach sześćdziesiątych XIX wieku 
swoją wizję wolnego człowieka i szczęśliwego społeczeństwa rozwinął „późny 
wnuk Oświecenia”, Mikołaj Czernyszewski. Nie wiadomo, czy Achundzade 
znał teksty Czernyszewskiego, niewątpliwie jednak był zaznajomiony z ideami 
radykalnych demokratów za pośrednictwem Rosjan przebywających na Kau-

1131  Tamże, s. 42.
1132  М.Ф. Ахундов, Джон Стюарт Милл о свободе [w:] М.Ф. Ахундов, Избранные философские про-

изведения, s. 205.
1133  М.Ф. Ахундов, Три письма Индийского принца Кемал уд-Доуле к персидскому принцу Джелал уд-

Доуле и ответ на них сего последнего. Письмо первое, s. 42.
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kazie. Nieobca była mu też wspomniana wyżej koncepcja materializmu antro-
pologicznego, rozwinięta przez Ludwika Feuerbacha, w myśl której człowiek 
wymyślił Boga, pozbawiając się tym samym wpływu na rzeczywistość. Zda-
niem Achundzadego ów wygodny dla klas rządzących wymysł służy wyłącznie 
utrzymywaniu narodu w niewiedzy, by tym łatwiej móc go wyzyskiwać. Ustami 
literackiej postaci irańskiego księcia pyta, jak może człowiek kierować się rozu-
mem, skoro rozbudowane rytuały nie pozostawiają mu chwili wytchnienia, by 
mógł pomyśleć: 

Oto niektóre widoczne owoce despotyzmu i religii w Persji, pod wpływem których naród 
całkowicie ogłupiał. (...) Spójrzmy na współczesną literaturę perską; cała ona obraca się wokół 
różnych religijnych obrzędów i zasad. (...) A druga jej gałąź składa się z wstrętnych legend 
o rzekomych cudach dwunastu imamów, potomków proroka i innych fałszywych świętych1134.

Krytyka perskiej i arabskiej literatury i poezji staje się tym bardziej zrozumia-
ła, jeśli uświadomimy sobie, że Achundzade przypisywał literaturze służebną 
rolę wobec zadań społeczno-politycznych i uznawał słowo za potężny oręż 
w walce o postęp z despotami i „kłamcami w szatach duchownych”. Tendencja, 
którą zapoczątkował Mirza Fath Ali, rozwinie się w pełni w czasie rewolucji 
konstytucyjnej; jej główną cechą jest eksponowanie ważnego tematu kosztem 
kwiecistości stylu. Literatura powinna pełnić funkcje agitacyjne i budzić za-
chwyt lub żal, a następnie popychać do czynu: 

O poezji Persowie mają szczególnego rodzaju nienaturalne wyobrażenie; nie troszczą się 
o treść i piękno swoich utworów poetyckich i każdą rymowaną bzdurę uznają za poezję. (...) 
Współcześni perscy poeci w ogóle nie rozumieją, że treść utworów poetyckich powinna wy-
wierać większe wrażenie niż proza; że każdy poemat powinien zawierać jakąś określoną myśl 
albo jakiś konkretny wątek, wywołujący u czytającego bądź zachwyt, bądź żal, albo, wreszcie, 
przyjemne wrażenie, jak genialny poemat Ferdousiego, który do tej pory nie ma sobie rów-
nych1135. 

Powieść historyczna stanowi odzwierciedlenie realnych wydarzeń, dlatego 
przewyższa wartością teksty oparte wyłącznie na idei, wyobrażeniu nieistnie-
jącego świata. Podobne założenia myśliciel stosuje w odniesieniu do Koranu; 
uznaje go za tekst poetycki i dzieło człowieka, a nie rezultat Bożego objawienia: 

Załóżmy nawet, że Koran jest najpiękniejszym i bogatym pod względem języka dziełem pro-
zatorskim, napisanym po arabsku; jednak na tej podstawie nie można wysnuć wniosku o jego 
nadprzyrodzonym charakterze i cudownym pochodzeniu. Każde piękne i bogate pod wzglę-
dem języka dzieło jest zawsze owocem wrodzonego talentu jakiegoś człowieka1136.

1134  Tamże, s. 44.
1135  Tamże.
1136  Tamże, s. 45.
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Jeśli przywołamy na myśl koncepcję kultury jako tworu złożonego z idei, 
stanowiących jej fundament, oraz ich przejawów, których istota i znaczenie nie 
zawsze poddają się jednoznacznej interpretacji, to nie ulega wątpliwości, że 
Achundzade poprzez negację tego podstawowego dla islamu symbolu, jakim 
jest Koran, zanegował irańską kulturę w jej ówczesnym kształcie. W jego teks-
tach znajdziemy sformułowania mówiące, że islam należy zachować w zrefor-
mowanej formie; że proponowane zmiany nie stoją w sprzeczności z islamem; 
jednak odrzucenie dogmatu o boskim pochodzeniu Koranu nie pozwala na 
wątpliwości w kwestii stanowiska Achundzadego wobec tej głębokiej struktury, 
jaką był dla Iranu islam. W pismach Mirzy Fath Alego nie znajdziemy żadnego 
ważnego symbolu tradycyjnej islamskiej kultury interpretowanego jako „swój”.

Kreślony w Listach... obraz Iranu jest bardzo konkretny, możemy wyobrazić 
sobie wszystkie jego elementy: brak dróg, zrujnowane wioski i miasta, brudna 
woda w łaźniach, do której dla zażycia kąpieli wchodzi każdy zdrowy i chory 
z otwartymi, jątrzącymi się ranami, niepiśmienny i głodny lud wałęsający się po 
ulicach. Brak prawa sprawia, że pokrzywdzony nie wie, do kogo konkretnie ma 
się zwrócić, podatki obciążają wyłącznie najbiedniejszych, ofi cjalne gazety nie 
zamieszczają informacji o bieżących wydarzeniach, a bicie dzieci w szkołach 
uniemożliwia wykształcenie się w nich poczucia godności: „W Persji do tej 
pory nie pojmują, że wychowując dzieci przez karanie ich chłostą i policzkowa-
niem prowadzi do zepsucia ich moralności, czyni ich podłymi i nikczemnymi, 
zagłusza w nich wrodzone dobre cechy, a rodzi tchórzliwość i kłamliwość”1137. 
Achundzade łączy poznanie z wolnością. Między tymi cechami zachodzi sprzę-
żenie zwrotne: wiedza prowadzi do wyzwolenia spod władzy despotyzmu, 
zaś wolność stanowi impuls do poszukiwania wiedzy. W szkołach rozpoczyna 
się wychowanie człowieka do wolności, której korzenie tkwią w przekonaniu 
o własnej niepowtarzalności i godności. Główną przyczyną zniewolenia i nie-
szczęść narodu irańskiego jest brak świadomości, nieumiejętność zobaczenia 
rzeczywistości, która urąga człowieczeństwu: 

O, perski narodzie! Jeśli zakosztowałbyś słodyczy wolności, jeśli wiedziałbyś coś o prawach 
ludzkości, nigdy nie zgodziłbyś się na własne poniżające niewolnictwo, w którym obecnie się 
znajdujesz; dążyłbyś do postępu, do nauk, założyłbyś u siebie loże masońskie, kluby, sejmy 
i odszukałbyś wszelkie możliwe środki, prowadzące do zgody i jedności, i w końcu, uwolniłbyś 
się od despotycznego ucisku; liczebnością stokrotnie przewyższasz despotę i tyranów, brakuje 
ci tylko zgody i jedności. Jeśli uwolniłbyś się od tego ograniczenia, łatwo pomyślałbyś o sobie 
i uwolnił się nie tylko z kajdan despotyzmu, lecz także z niemądrych religijnych przekonań1138.

Idee Oświecenia przenikały na teren Kaukazu za pośrednictwem Rosjan – 
szczególnie tych, którzy występowali przeciwko samowładztwu. Achundow 

1137  Tamże, s. 51.
1138  Tamże, s. 56.
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przejmował je wszystkie, łącznie z pragnieniem wielkości Rosji; marzenie o po-
tędze imperium było tą płaszczyzną, która jednoczyła Achundzadego i deka-
brystów. Posiadanie wspólnego wroga, jakim wówczas była Turcja, pozwalało 
łudzić się, że Iran i Rosja mogą stworzyć korzystny sojusz. Pozostając w opozy-
cji do despotyzmu, zarówno dekabryści, jak i Achundzade sławili potęgę rosyj-
skiego oręża. Ci pierwsi pamiętali jeszcze kampanię z 1812 roku i identyfi kowali 
się z rosyjską armią jako tą, która przyniosła Europie wolność od Napoleona. 
Z kolei Achundzade z zapartym tchem śledził działania Rosji w czasie wojny 
krymskiej, a w 1855 roku wziął udział w walkach na Kaukazie, cały czas pozo-
stając po stronie Rosji.

Achundzade wniósł do kultury Iranu nową koncepcję człowieka jako istoty 
rozumnej i materialnej. Zdecydowana krytyka nie tylko islamu, lecz wszystkich 
nurtów religijnych odróżniała Mirzę Fath Alego od innych irańskich myślicie-
li. Negacja islamu i władzy szacha była odrzuceniem fundamentalnych pier-
wiastków kultury. Achundzade nie zalecał ich reformowania, uważał, że jest 
to niemożliwe. Fundamenty światopoglądu Achundzadego tworzyła doskonała 
znajomość starożytnej kultury i fi lozofi i greckiej i arabskiej, historii Persji i Indii 
ze szczególnym uwzględnieniem religii, myśli europejskiego Oświecenia i ma-
terializmu. Ten ostatni element w dużej mierze przyswoił już przetworzony 
przez myśl rosyjską. Achundzade rozumiał postęp jako uwalnianie się człowieka 
spod władzy wszelkich autorytetów. Nie dziwi nas fakt, że głównym obiektem 
jego krytyki była religia jako zjawisko niewytłumaczalne, trzymające człowieka 
w niewoli wyobrażeń i nieweryfi kowalnych stwierdzeń. Krytykował wszystkie 
systemy religijne; wyjątek czynił dla zoroastryzmu, jednak religię Zaratusztry 
traktował jako element identyfi kacji narodowej, przedislamskiej, a nie jako sy-
stem wierzeń1139. Przeprowadzone przez niego analizy źródeł i istoty islamu, 
dogmatów, kultu i prawa dowodziły, że nie ma on boskich korzeni, lecz jest 
dziełem jednego człowieka, Mohammada, a później stał się narzędziem wyzy-
sku i ucisku wyższych warstw nad niższymi; twierdził, że Koran „Od początku 
do końca jest dziełem wyobraźni proroka Mohammada”1140. Dodawał też, że 
księga powstała w rezultacie połączenia różnych elementów wcześniejszych 
wierzeń i innych religii: „Swoją nową i suchą religię stworzył (Mohammad – 
M.A.) częściowo na podstawie Biblii i Ewangelii, częściowo czerpiąc z wiary 
czcicieli ognia”1141. Podboje Arabów postrzega jako katastrofę i tragedię dla na-
uki muzułmańskiego Wschodu, krytykuje naukę i fi lozofi ę Arabów, która jego 
zdaniem ograniczyła się wyłącznie do sfery religii: 

1139  Por. Abd al-Hadi Hairi, Shi’ism and constitutionalism in Iran, s. 27.
1140  М.Ф. Ахундов, Три письма Индийского принца Кемал уд-Доуле к персидскому принцу Джелал уд-

Доуле и ответ на них сего последнего. Письмо второе..., s. 116.
1141  Tamże, s. 120–121.
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Z tej przyczyny, że nauki były wyłącznie w rękach duchowieństwa, badano tylko te gałęzie po-
znania, które najbardziej interesowały duchownych i były dla nich użyteczne, jak, na przykład, 
prawoznawstwo... Ich szczególną sympatią cieszyła się logika ze scholastyką szariatu, nato-
miast dziedziny przyrodoznawstwa, z wyjątkiem medycyny, były traktowane, w większym lub 
mniejszym stopniu, podejrzliwie. Najważniejszy jednak jest fakt, że brakowało im racjonal-
nych metod badania, ducha krytyki i analizy. Nie było wolności myślenia, nie było przestrzeni, 
wszystko musiało być w zgodzie z postanowieniami szariatu, z duchem islamu1142. 

Proponowana przez Achundzadego reforma islamu, zgodnie z duchem po-
stępu i cywilizacji, prowadziła ku zanegowaniu istoty i zmianie charakteru kul-
tury ukierunkowanej na życie pozagrobowe i świat ducha. Myśliciel nie widział 
możliwości pogodzenia nauki i religii przede wszystkim ze względu na różnicę 
przedmiotu ich poznania: nauka zajmuje się światem materialnym i doczesnym 
życiem człowieka, opiera się na dowodach i doświadczeniu, poszukuje prawideł 
w życiu przyrody, natomiast przedmiotem religii jest świat pozagrobowy, wyob-
rażony i istniejący wyłącznie na podstawie apriorycznych twierdzeń.

W Listach Kamala ad-Doulego Achundzade wzywał do obalenia despotyzmu, 
przypisując trwanie ludu w sytuacji ucisku wyłącznie nieświadomości tragizmu 
sytuacji: „O, Irańczycy! Gdybyście tylko znali zalety wolności i praw człowieka, 
to na pewno nie tolerowalibyście niewolnictwa i poniżenia; studiowalibyście na-
uki, zakładalibyście stowarzyszenia, zjednoczylibyście swoje siły i podjęlibyście 
decyzję, by wyrwać się spod władzy tyrana i despoty”1143. Kontynuował tę myśl, 
wskazując na daremność wezwań proroków i fi lozofów, którzy zwracali się do 
despotów, by ci zaniechali ucisku i prześladowania; przekonywał, że bunt jest 
jedyną drogą do wyzwolenia się spod władzy tyranów: 

W przeszłości wszyscy prorocy, fi lozofowie i poeci prosili ciemiężców, by ich nie ciemięży-
li, ale współcześni myśliciele jak Wolter, Monteskiusz i Mirabeau uświadomili sobie, że nie 
należy zwracać się do ciemiężców, ale zachęcić uciskanych, by się zbuntowali i położyli kres 
uciskowi1144. 

Świadomość, że jest się uciskanym, i bunt przeciwko ciemiężycielowi były 
wstępnymi warunkami do ustanowienia porządku konstytucyjnego, w którym 
władza należy do wszystkich ludzi. Pod względem nawoływania do zburzenia 
starych struktur i postrzegania buntu jako głównego środka osiągnięcia wol-
ności Achundzade był podobny do Bakunina, chociaż – w przeciwieństwie do 
rosyjskiego inteligenta – nie poprzestawał na koncepcji burzenia, lecz kreślił 
plany sprawiedliwego państwa i rozwiniętego społeczeństwa: „Gdy ludzie zro-
zumieli znaczenie tej idei (wolności), zbuntowali się przeciwko tyranom i po 

1142  Cyt. za: Э. Ахмедов, Великий азербайджанский философ-материалист [w:] М.Ф. Ахундов, Из-
бранные философские произведения, s. 8.

1143  М.Ф. Ахундов, Три письма Индийского принца Кемал уд-Доуле к персидскому принцу Джелал уд-
Доуле и ответ на них сего последнего. Письмо второе, s. 60–61.

1144  Tamże, s. 216–217.
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przejęciu władzy wprowadzili prawa, które odpowiadały ich własnym korzyś-
ciom. Rządy konstytucyjne, które obecnie istnieją w Europie, są skutkiem myśli 
politycznej wymienionych wyżej fi lozofów”1145.

Pojęcia narodu, narodowości łączą się w myśli Achundzadego ze służbą ojczyź-
nie. W refl eksji autobiografi cznej pisał: 

Przeprowadziłem się z matką do Ardabilu, aby zamieszkać z jej wujem Achundem Hadżdżim 
Ali Asqarem, po którym odziedziczyłem imię. W wieku 22 lat przeprowadziłem się do Tibilisi. 
Moi przodkowie byli Persami. Chociaż pozornie jestem Turkiem, etnicznie jestem Persem; 
mój ojciec Hadżdż Ahmad pochodził z Rasztu (na północy Persji), a potem przeniósł się do 
Azerbejdżanu. Pragnę, aby Irańczycy uświadomili sobie, że jesteśmy dziećmi Persów i że naszą ojczyzną 
(watan) jest Iran (podkr. – M.A.)1146. 

Prawdziwą służbą jest oddanie swoich zdolności dla dobra i rozwoju włas-
nego narodu: „Patriotą jest człowiek, który oferuje swoje życie dla dobra na-
rodu i poświęca je, by przynieść mu wolność i na wszelkie inne sposoby służyć 
ojczyźnie i narodowi”1147. Dodaje, że minęły już czasy, by składać ofi arę z życia 
w imię religii1148. Uwaga myśliciela pozwala nam stwierdzić, że jego światopo-
gląd nie jest antropocentryczny i idea humanizmu nie zajmuje w nim najważ-
niejszego miejsca; ludzkiego życia nie ceni on wyżej niż abstrakcyjnej idei.

Wkład Achundzadego w rozwój irańskiej myśli o postępie polegał na idei 
połączenia konstytucjonalizmu z rewolucyjnością, nakreśleniu świeckiej kon-
cepcji kultury opartej na wzorcu zachodnioeuropejskim w wersji rosyjskiej. 
Z tego względu postaci Mirzy Fath Alego Achundzadego oraz okolicznościom 
kształtowania się jego światopoglądu poświęciliśmy tak dużo uwagi. Irańscy 
reformatorzy, którzy przebywali na Kaukazie i znali rosyjską myśl społeczno-
-polityczną, wyraźnie różnili się od tych propagatorów postępu i podążania 
w ślad za cywilizacją zachodnią, którzy swoje reformatorskie koncepcje opierali 
na doświadczeniu Anglii czy Francji.

Okoliczności kształtowania się światopoglądu Abd al-Rahima Talebofa były 
podobne do tych, które towarzyszyły dojrzewaniu ideowemu Achundzadego. 
Talebof  urodził się w Tabrizie. W wieku 17 lat przeprowadził się do Tibilisi, 
gdzie został pomocnikiem jednego z kupców. Później założył własną fi rmę 
i szybko się wzbogacił1149. Znajomość języka rosyjskiego dała mu możliwość 
zapoznania się z myślą demokratyczną i postępowymi ideami rosyjskich rady-

1145  Tamże. Por. także M. Bayat, The concepts of  religion and government in the thought of  Mirza Aqa-chan 
Kermani, a 19th century Persian revolutionary, „International Journal of  Middle Eastern Studies” V, 1974, 
s. 381–400.

1146  F. Achundzade, Alefba-je dżadid wa maktubat (Nowy alfabet i pisma), Teheran 1970, s. 104.
1147  М.Ф. Ахундов, Три письма Индийского принца Кемал уд-Доуле к персидскому принцу Джелал уд-

Доуле и ответ на них сего последнего. Письмо второе, s. 117.
1148  Tamże, s. 115.
1149  Por. Abd al-Hadi Hairi, Shi’ism and constitutionalism in Iran, s. 43.
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kalnych demokratów. Był samoukiem, a jego lektury obejmowały różne dzie-
dziny wiedzy, od astronomii po polityczną myśl Europy w ujęciu Jana Jakuba 
Rousseau i Woltera. Podobnie jak Achundzade, Talebof  uważał się za Irań-
czyka i obywatela świata, członka ludzkości: „W pierwszym rzędzie kocham 
świat, następnie – Iran, i wreszcie – ziemię Tabrizu”1150. Ideę patriotyzmu łączył 
z konkretnym obszarem geografi cznym: 

Nadszedł czas, abyśmy zrozumieli, że naszą ojczyzną (watan) nie jest ani Egipt, ani Irak, ani 
Syria. Naszą ojczyzną, którą mamy chronić, za rozwój której jesteśmy odpowiedzialni i dla 
której powinniśmy poświęcić życie, jest Iran, którego sławnymi miastami są Sziraz, Isfahan, 
Jazd, Kerman, Kaszan, Teheran, Kazwin, Raszt i Tabriz1151. 

Patriotyzm rozumiał jako wykorzystanie zachodnich idei w celu poprawy wa-
runków życia Irańczyków; krytykował naśladownictwo. W jego koncepcjach 
reformy porządku państwowego znajdujemy połączenie wezwania do rewolucji 
z ideą zachodnioeuropejskiego konstytucjonalizmu. Najważniejszy wkład Tale-
bofa w ideę postępu polega na zdefi niowaniu wolności, którą rozumie jako wolność 
osobistą (azadi-je howwijat), wolność myśli (azadi-je aqa’ed), mowy (azadi-je qoul) 
i prasy (azadi-je matbu’at) oraz zgromadzeń (azadi-je edżtema’), wolność wyboru 
(azadi-je entechab). Liberalną ideę wolności Talebof  łączył z prawami, które 
dzielił na duchowe, otrzymane drogą objawienia i przekazane przez proroków, 
oraz materialne – dotyczące relacji obywateli i państwa i ustanawiane tak, aby 
chronić interesy jednostek. Był człowiekiem wierzącym i praktykującym, dla-
tego też nie odrzucił religii i uznawał ją za potrzebny element ludzkiego życia, 
chociaż postulował oddzielenie religii i życia duchowego człowieka od polityki 
i spraw materialnych. Hadi Hairi zwrócił uwagę na pewną niekonsekwencję 
w myśli Talebofa, gdy pisze on o islamie jako fundamencie cywilizacji i prawa: 

Cokolwiek jest sprzeczne z cywilizacją, jest też konsekwentnie zakazane w naszej szlachetnej 
religii, która będzie podstawą prawa w Iranie. Każdy muzułmanin, włączając piszącego te 
słowa, którego serce i język nie przyjmują tego faktu, jest niewiernym. Nie są też muzułma-
nami ci, którzy nie uznają prawa za uzupełnienie do religii i za strażnika przestrzegania prawa 
religijnego (szariatu)1152.

Zanim doszło do wydarzeń znanych jako rewolucja konstytucyjna, Irańczycy 
odpowiedzieli na wyzwanie cywilizacji zachodniej stworzeniem wielu koncepcji 
postępu. Semantyka pojęcia była kształtowana przede wszystkim przez fakt za-
leżności Iranu od Rosji i Wielkiej Brytanii. W rezultacie postęp jawił się myślicie-
lom przede wszystkim jako umocnienie władzy centralnej, składającej się z sza-
cha i mądrych doradców, której poczynania umożliwią wyzwolenie kraju spod 

1150  Abd al-Rahim Talebof, Masalek al-mohsenin, Teheran 1968, s. 175.
1151  Abd al-Rahim Talebof, Ketab-e Ahmad ja safi ne-je talebi; cyt. za: Abd al-Hadi Hairi, Shi’ism and 

constitutionalism in Iran, s. 44.
1152  Cyt. za: Abd al-Hadi Hairi, Shi’ism and constitutionalism in Iran, s. 46–47.
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obcej supremacji. W świetle słabej władzy szacha i dużych wpływów szyickiego 
duchowieństwa zwolennicy sekularyzacji kultury często popadali w sprzeczno-
ści, głosząc z jednej strony konieczność wyzwolenia człowieka spod władzy 
wszelkich autorytetów, z drugiej – potrzebę pogodzenia islamu z nowymi idea-
mi wolności i równości. Analiza semantyki słów wolność i prawo w ujęciu różnych 
myślicieli drugiej połowy XIX wieku pozwala wskazać na kilka subsemiosfer, 
które ukształtowały się wskutek zderzenia Iranu z modernizacją i zachodnioeu-
ropejską ideą postępu. Pojęcie humanizmu i uznanie człowieka za punkt wyjścia 
i cel działań stanowią centralne punkty subsemiosfery reprezentowanej przez 
Malkom-chana. Istniały one w połączeniu z ideą wolności w ujęciu liberalnym, 
jednak tutaj zauważamy pewne różnice w zależności od myśliciela i jego zaan-
gażowania w sprawy państwowe: dla Malkom-chana najważniejszy był człowiek 
jako indywidualna jednostka; jego samoświadomość i samodoskonalenie miały 
wywołać pożądane zmiany. Idea prawa była przez Malkom-chana postrzega-
na jako narzędzie ochrony jednostkowych praw przed nadużyciami ze strony 
państwa. Drugą subsemiosferę tworzą pojęcia konstytucjonalizmu i prawa jako na-
rzędzi wzmocnienia władzy centralnej, promowane jako wartości w pismach 
Mirzy Jusuf-chana Mostaszara ad-Doulego i Sepahsalara. W tym drugim ujęciu 
ważniejszy jest system i jego przetrwanie niż pojedynczy człowiek, co zarzucił 
Mirzy Jusuf-chanowi Fath Ali Achundzade.

W pismach omawianych wyżej myślicieli niezwykle wyraźnie zarysował się 
problem islamu jako fundamentu kultury i szyickiego duchowieństwa jako re-
alnej siły kulturotwórczej. Odpowiedź na pytanie o rolę islamu i duchowień-
stwa w modernizacyjnych przemianach w Iranie była niezwykle skomplikowana 
z kilku względów: większość reformatorów została wychowana w rodzinach 
religijnych i wykształcona w szyickich szkołach – wynieśli z nich określony 
sposób myślenia o rzeczywistości i porządkowania zjawisk; szyickie duchowień-
stwo obawiało się utraty pozycji, dlatego też blokowało wszelkie reformy, które 
uznawało za zagrażające islamowi – zaznaczmy, że niekiedy hasło o zagrożeniu 
i potrzebie obrony islamu było jedynie zasłoną dymną dla ochrony partykular-
nych interesów. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że w wielu przypadkach skrajna 
reakcja szyickiego duchowieństwa na proponowane reformy była próbą ochro-
ny tożsamości kulturowej.
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3.1.3. Duchowieństwo wobec idei postępu. Sejjed Dżamal 
ad-Din Afqani i szejch Fazlallah Nuri
Pojawienie się nurtów świeckiej inteligencji spowodowało aktywizację szyi-
ckiego duchowieństwa. Była to grupa niezwykle zróżnicowana1153 i na pytanie 
o istotę postępu oraz modernizacji, a także pod względem wyboru narzędzi 
urzeczywistnienia teoretycznych koncepcji proponowała różne odpowiedzi1154. 
Zasadniczym problemem badawczym, z którym obecnie przychodzi nam się 
zmierzyć, jest nakreślenie linii między religią a polityką. Oczywiście, wytycze-
nie granicy, która byłaby wyraźna, a jednocześnie spełniała kryteria obiektywi-
zmu badawczego, jest niemożliwe. Aby uniknąć powtarzania wniosków, które 
wysnuli już badacze, zastanawiając się nad relacją islamu i państwa1155, a jed-
nocześnie stworzyć podstawy dla poszerzenia perspektywy oglądu roli islamu 
w kształtowaniu kultury, skupiamy się na kilku słowach-kluczach i symbolach 
charakterystycznych dla szyickiego islamu. Główny trop, którym będziemy 
podążać, stanowią słowa: Koran (Qur’an), islam (eslam), imam i jego zwierzchni-
ctwo (emam, ommat), prorok (nabi, pejambar), wspólnota muzułmańska (umma), 
świadek/świadectwo (szahid/szahadat), szariat; zwrócimy uwagę na podejmowa-
ne przez szyickich duchownych próby konceptualizacji tych pojęć i wynikające 
z nich wyobrażenia o rzeczywistości w obliczu zetknięcia się ze zjawiskami do-
tychczas nieznanymi, kojarzonymi z szeroko rozumianym konstytucjonalizmem.

Wstępnie zakładamy, że para islam – konstytucjonalizm stanowiła główny para-
dygmat kulturowy i podstawę dyskusji światopoglądowych oraz punkt wyjścia 
dla tworzenia nowych paradygmatów na przełomie XIX i XX wieku. Wpisuje 
się ona w szerszy wzór oparty na przeciwstawieniu: Iran – Zachód (cywilizacja 
islamska – cywilizacja zachodnia). Nieprzypadkowo na element porządkujący na-
sze rozważania w niniejszym rozdziale wybraliśmy koncepcje dwóch myślicieli: 
panislamisty sejjeda Dżamal ad-Dina Afqaniego oraz konserwatywnego duchow-
nego, szejcha Fazlallaha Nuriego1156, któremu w żadnym wypadku nie można 
przypisać postępowych poglądów – co wykażemy w toku dalszych rozważań. 
Dżamal ad-Din Afqani stanowi przykład daleko idącego synkretyzmu różnych 
idei i utylitarnego potraktowania islamu jako narzędzia zjednoczenia wszystkich 

1153  Fereshteh M. Nouraie, The Constitutional Ideas of  a Shi`ite Mujtahid: Muhammad Husayn Na’ini, 
„Iranian Studies” 1975, nr 8:4, s. 234–247.

1154  Por. V. Martin, Islam and Modernism: The Persian Revolution of  1906, London 1988.
1155  Said Amir Arjomand, The Ulama’s Traditionalist Opposition to Parliamentarism: 1907–1909, „Middle 

Eastern Studies” 1981, nr 17:2, s. 174–190; J. Afary, The Iranian Constitutional Revolution, 1906–1911. 
Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of  Feminism, New York 1996; Said Amir Arjomand, 
Religion and Ideology in the Constitutional Revolution, „Iranian Studies” 1979, nr 12:3–4, s. 283–291; Mangol 
Bayat, Iran’s First Revolution: Shi`ism and the Constitutional Revolution of  1905–1909, New York 1991.

1156  Stosunek Nuriego do idei konstytucjonalizmu por. V. Martin, The Anti-Constitutionalist Arguments 
of  Shaikh Fazlallah Nuri, „Middle East Studies” 1986, nr 22, s. 181–191; V. Martin, Shaikh Fazlallah Nuri 
and the Iranian Revolution of  1905-9, „Middle Eastern Studies” 1987, nr 23:1, s. 41–53.
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muzułmanów przeciwko Zachodowi. Nuri również wystąpił przeciwko ideom
zidentyfi kowanym przez niego jako zachodnie, lecz w jego przypadku nie może 
być mowy o synkretyzmie. Szejch Szahid zaprezentował totalną wizję kultury sta-
nowiącą zapowiedź islamskiego fundamentalizmu. Dżamal ad-Din Afqani two-
rzył swoje koncepcje przed okresem maszrutijat, stąd w jego pismach zagrożenie 
kultury islamskiej zachodnimi wpływami ideowymi nie jest jeszcze tak wyraźne 
jak u szejcha Fazlallaha; miał też dużo mniejsze wpływy wśród wierzących mu-
zułmanów w Iranie niż uznany autorytet, jakim był Nuri. Próba uchwycenia roli 
szyickiego duchowieństwa w kształtowaniu semiosfery, opartej na islamie, byłaby 
niekompletna bez przywołania nazwisk innych wybitnych ulemów, jak Moham-
mad Na’eni, sejjed Mohammad Tabatabai czy Abdallah Behbahani. Ich działania 
oraz niektóre opinie posłużą nam jako egzemplifi kacja założenia, że stosunek 
duchowieństwa do konstytucjonalizmu, jako idei i jako zjawiska, wynikał z istnienia 
spójnego wyobrażenia na temat rzeczywistości, zbudowanego wokół islamu.

Przekierowanie energii religijnej na cele świeckie i wykorzystanie potencja-
łu i symboliki religijnej do realizacji doczesnych zadań grup kulturotwórczych 
to jeden z najciekawszych tematów dotyczących mechanizmów samoregula-
cji semiosfery. Rozwój i zachowanie tożsamości stanowią dwa przeciwstawne 
wektory dynamiki kultury, zwłaszcza w sytuacji, gdy znajduje się ona w stanie 
kryzysu spowodowanego osłabieniem jednego z jej centralnych elementów. 
Upadek autorytetu szacha, nie tylko niezdolnego do obrony islamu, lecz także 
nieskutecznego w ochronie suwerenności politycznej, musiał spowodować ak-
tywizację drugiego, obok państwa, ważnego fundamentu kultury: religii. Szyiccy 
duchowni udzielili wielu różnych odpowiedzi na wyzwanie modernizacji; waha-
ły się one od całkowitej negacji nie tylko idei zachodnich, lecz również techniki 
i technologii do pełnej ich akceptacji na fundamencie założenia, że są one im-
manentne dla islamu, jednak zostały zapomniane przez uczonych muzułmań-
skich i teraz, okrężną drogą, przez Europę, powracają na należne im miejsce.

Sejjed Dżamal ad-Din Asad Abadi Afqani reprezentował ten nurt myśli is-
lamskiej, która upolityczniła się w procesie dążeń do zjednoczenia wszystkich 
muzułmanów pod berłem jednego władcy i przeciwstawienia się wpływom 
Zachodu. Na jego tendencję do łączenia elementów irracjonalnych, religijnych 
z racjonalistycznymi zwrócił uwagę Erwand Abrahamian: „(Afqani – M.A.) pod-
kreślał nie duchowe, lecz społeczne aspekty religii, przekonywał, że religia jest 
użytecznym narzędziem, które łączy jednostki z natury leniwe, chciwe i skłonne 
do zdrady w społeczność, zdolną dać odpór Zachodowi”1157. Sprowadzenie re-
ligii do roli narzędzia jednoczącego społeczeństwo pozwalało Afqaniemu wie-
rzyć, że można skupić wokół islamskich haseł muzułmanów i niemuzułmanów. 
Sejjeda Dżamal ad-Dina trudno nazwać ortodoksyjnym muzułmaninem. Jego 

1157  E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 63.
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opinie o islamie są rezultatem synkretyzmu różnych nurtów fi lozofi czno-religij-
nych i przemyśleń1158. Należał do ludzi nieustannie poszukujących przewodniej 
idei, a gdy ją znalazł, skupił się na sposobach jej urzeczywistnienia. Głosił ko-
nieczność połączenia religii z fi lozofi ą i wiary z logicznym wnioskowaniem, by 
stworzyć ludziom możliwość uwolnienia się od przesądów i ślepego podążania 
za prawdami, które głoszą ulemowie: „Religia nakłada na człowieka swoją wiarę 
i przekonania, podczas gdy fi lozofi a uwalnia go całkowicie lub częściowo”1159. 
Analiza pism Afqaniego nie pozwala bez żadnych wątpliwości sprecyzować 
znaczenia, w jakim używał słowa: postęp (piszraft, taraqqi). Myśliciel budował 
jego semantykę w opozycji do Europy Zachodniej (farangestan) oraz na funda-
mentach islamu, czyli w kontekście niejednoznacznych pojęć ogólnych. Ramy 
dla jego rozważań stanowiła myśl o odrodzeniu cywilizacji islamskiej. 

Stosunek Afqaniego do postępu na modłę europejską jest zdecydowanie 
negatywny; myśliciel uważa, że źródłem postępu może być wyłącznie odno-
wiony islam, a zatem i znaczenie samej modernizacji ulega zmianie. Potępia on 
naśladownictwo i ubolewa nad tym, że muzułmanie nie wypracowali własnego 
rozumienia postępu: „Jeśli mowa o naszej ułomnej cywilizacji (tamddon-e noqes), 
to aż dotąd naśladowaliśmy we wszystkim Europę, nie oparliśmy jej (tzn. naszej 
cywilizacji – M.A.) podstaw na niezależnej i wolnej myśli, którą zrodziłyby na-
sze umysły”1160. Analizując pisma Afqaniego, dochodzimy do wniosku, że nie 
można postępu rozumieć ani w kategoriach czysto religijnych, jako pogłębianie 
życia duchowego i dążenie do zbawienia, ani przez pryzmat idei oświecenio-
wych, jako afi rmacji jednostki. Nacisk, kładziony na konieczność odbudowania 
więzi społecznych, by stawić czoło wyzwaniom współczesności i zagrożeniu 
ze strony Zachodu, pozwala stwierdzić, że idea postępu Sejjeda Dżamal ad-Di-
na zachowywała elementy muzułmańskiej tożsamości grupowej, ale element 
metafi zyczny był osłabiony. Koncepcja myśliciela skłania do interpretowania 
postępu w ramach konkretnych wyzwań epoki: narastającej dominacji europej-
skiej nad światem islamu, słabości władzy świeckiej i konieczności jej zrefor-
mowania. Afqani nakazuje muzułmanom, by, szanując przodków, skupili się na 
bieżących potrzebach, krytykuje bierność i oderwanie od praktycznych spraw: 

Nie chcę nawet jednym słowem mówić o muzułmanach jako ludziach mądrych. Stali się oni 
teraz taką grupą, że jeśli powie się im, aby stali się ludźmi; odpowiedzą: „Nasi ojcowie byli tacy 
i tacy...”. Wystarcza im wyłącznie myśl o własnych dobrych uczynkach. Nie przychodzi im do 

1158  „Dociekliwy umysł Dżamal ad-Dina prowadził go do niekonwencjonalnych zainteresowań: 
najpierw do szejchizmu, potem do babizmu, w końcu do Indii w poszukiwaniu nowoczesnych nauk. 
Później stwierdził, że zainteresował się nowoczesną nauką, ponieważ »tradycyjne nauczanie nic mu nie 
dało«”. E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 62.

1159  Cyt. za: A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 32.
1160  Dżamal ad-Din Asad Abadi, Qarb dar maszreq (Zachód na Wschodzie) [w:] Sejjed Dżamal ad-Din 

Asad Abadi bonjongozar-e nohzat-e ahija’-e tafakkor-e dini (Sejjed Dżamal ad-Din Asad Abadi, prekursor ruchu 
propagowania myśli religijnej), S.M. Dżawad (red.), Teheran 1375 (1996), s. 301.
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głowy, że czyny ich ojców nie zwalniają ich z ich własnych obowiązków. (...) Jeśli ktoś zbuduje 
wspaniały pałac, który stanie się miejscem spokoju i radości, nieustannie myśli o tym, jakim 
pięknym i oryginalnym dywanem, z którego kraju przystroić jego wnętrze, jakimi cennymi 
ozdobami go udekorować (...). Jeśli pałac zacznie niszczeć, mury zaczną się kruszyć, sufi t 
z każdej strony zacznie się sypać, a jego właściciel nie będzie w stanie uratować budowli; czy 
jest możliwe, by myślał wówczas o upiększaniu go? Oczywistym jest, że takie myśli nigdy mu 
nie przyjdą do głowy. Bóg mi świadkiem, że osoba, która nie uświadamia sobie podstawowych 
potrzeb, nie będzie też miała pragnień ozdabiania pałacu (tj. potrzeb wyższych – M.A.)1161. 

Rozbudowany opis destrukcji „pałacu”, który stanowi metaforę Iranu, 
stanowi wstęp do retorycznego pytania: „Czy może przyjść mu na myśl, by 
dla upiększenia pałacu kupować bibeloty, doprowadzać prąd, zasadzić drze-
wa w jego ogrodzie?”1162. Porównuje ludzi Wschodu do budowniczych pałacu, 
którzy lenistwo tłumaczą następująco: 

Spójrzcie na czyny cnotliwych ludzi; tak, ich przodkowie cieszyli się szacunkiem i byli grupą 
pełną chwały, lecz teraz, współcześnie wy jesteście jacy jesteście. Z tejże przyczyny nie godzi, 
byście chlubili się wielkimi czynami waszych ojców, dopóki wasze czyny im nie dorównają i wy 
nie staniecie się takimi jak oni1163. 

Podkreśla, że zadaniem dzieci jest wykorzystać dary przekazane im przez 
rodziców i rozwinąć je: „Szacunek dzieci do rodziców w tym się przejawia, 
że jaki wspaniały nie byłby zamek, zbudowany przez ojca, syn zbuduje lepszy, 
i jakiego ojciec nie dokonałby dobrego uczynku, syn będzie w stanie dokonać 
lepszego”1164. Ubolewa też nad sytuacją, w jakiej znalazł się islam: 

Zachowanie i moralność muzułmanów do takiego stopnia uległy zepsuciu, że nie ma już 
żadnej nadziei na poprawę (...). Och, jak wspaniale byłoby, gdyby pomarli wszyscy powy-
żej 12. roku życia, a pozostały tylko dzieci poniżej dwunastego roku życia, które, uzyskując 
wychowanie na nowych podstawach, mogłyby podążać drogą zdrowia (moralnego), prawdy 
i szczęścia!1165. 

Myśl o upadku moralności w islamie została powtórzona wielokrotnie i łą-
czy się ona z przekonaniem o braku determinacji w dążeniu do celu: „Żarli-
wość uczucia religijnego skarłowaciała, ich silna wola osłabła, uczucia umarły, 
a działanie pod wpływem zachcianek i żądz pozostało i przybrało na sile”1166. 
Afqani wprost stwierdził, że w ruchu religijnym kryją się zalążki ruchu poli-
tycznego, które należy rozwinąć: „Ruch religijny jest ruchem, w którym tkwi, 
czy tego chcemy, czy nie, zalążek ruchu politycznego; jest on konieczny, byśmy 

1161  Tamże, s. 288.
1162  Tamże.
1163  Tamże.
1164  Tamże, s. 299.
1165  Tamże, s. 299–300.
1166  Tamże, s. 300.
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osiągnęli szczęście”1167. Afqani łączy zależność Iranu od obcych mocarstw ze 
słabością wiary, która wynika z lekceważenia przez szacha islamu: „Zrozumieli 
(Europejczycy – M.A.), że uczeni, którzy dotychczas bronili islamu i ziemi isla-
mu, stracili swoją siłę, a ich wpływy osłabły”1168. Nieszczęście wynika z działań 
szacha, którego należy za wszelką cenę powstrzymać: „Ech, przywódcy narodu, 
powstrzymajcie to szaleństwo; jeśli pozostawicie je bez kontroli i nie zawrócicie 
go z błędnej drogi, dogodna okazja przeminie i problemy się spotęgują i będą 
nie do rozwiązania”1169. Afqani nie jest też konsekwentny w swojej ocenie szy-
ickich duchownych, niekiedy podkreśla ich ignorancję i utrzymywanie naro-
du w niewiedzy, w innym – zachęca do społecznego przywództwa, nazywając 
ich przywódcami narodu, wolnymi od szatańskich pokus, wysłannikami Boga 
i obrońcami swojego dzieła1170. 

O, uczeni mężowie, jeśli wydacie boski wyrok na tego złego człowieka i powiecie „Na mocy 
wyroków boskich, posłuszeństwo temu człowiekowi jest zakazane”, lud opuści go i jego upa-
dek1171 nastąpi samoistnie bez przelewu krwi. O, uczeni mężowie, obyście nie mieli wątpliwo-
ści, że tak należy postąpić1172.

Początkowo stosunek Afqaniego do szacha Naser ad-Dina nie był negatyw-
ny; podobnie jak inni myśliciele tego okresu sejjed Dżamal ad-Din spodziewał 
się, że uzyska poparcie szacha dla swoich planów. Nie będąc w stanie przeko-
nać panującego do swoich poglądów, wśród których główne miejsce zajmowała 
walka z wpływami europejskimi, zwłaszcza z Wielką Brytanią, Afqani zwrócił 
się ku reformatorsko nastawionej inteligencji oraz konserwatywnemu ducho-
wieństwu. Za każdym razem używał argumentów, które brzmiały atrakcyjnie 
dla danej grupy społecznej: poparcie inteligencji zdobywał hasłami o potrzebie 
reform politycznych i edukacyjnych, natomiast duchowieństwu radził podjąć 
krucjatę przeciwko znienawidzonemu Zachodowi1173. Nikki Keddie nazwała 
Afqaniego „jednym z architektów (...) niezwykłego przymierza środowisk ra-
dykalnych z religijnymi”1174. Warto jednak zauważyć, że owo przymierze opie-
rało się na posiadaniu wspólnego wroga, nie zaś na wspólnocie idei. Dżamal 
ad-Din eksponował praktyczny aspekt islamu, pomijając jego wymiar duchowy. 
Dowolne połączenie zasadniczo różnych elementów: szyickiego islamu, szej-

1167  Tamże, s. 302.
1168  Tamże.
1169  Dżamal ad-Din Afqani, Maktub nabeqe-je szahir wa allame-je kabir [w:] Sejjed Dżamal ad-Din Asad 

Abadi wa czand name-je qalam-e chod-e sejjed wa maqalat-o-neweszteha (Sejjed Dżamal ad-Din Asad Abadi i kilka 
listów napisanych przez samego sejjeda i artykułów), Dż. Safatallah (red.), Teheran (1338) 1959, s. 89.

1170  Por. Dżamal ad-Din Afqani, Maktub nabeqe-je szahir..., s. 90.
1171  W oryginale: „chal’-e wej bedun-e dżang-o-kosztar”; dosł. „odsunięcie go od władzy bez wojny 

i zabójstw”. Por. Dżamal ad-Din Afqani, Maktub nabeqe-je szahir..., s. 92.
1172  Tamże.
1173  Por. E. Abrahamian, Iran between Two Revolutions, s. 64.
1174  N. Keddie, Współczesny Iran..., s. 56.
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chizmu, sunnizmu wynikało z przebytej ewolucji intelektualnej i temperamentu 
myśliciela1175. Badacze podają w wątpliwość jego religijność, rozumianą trady-
cyjnie, jako wiarę w Boga kierującego losami świata i pojedynczego człowieka. 
Ten problem nie zajmował istotnego miejsca w światopoglądzie Afqaniego. 
Można natomiast, na podstawie analizy treści jego artykułów, wysnuć wniosek, 
że połączenie wiary i racjonalizmu prowadziło do działań, których fundamen-
tem było irracjonalne uczucie potrzeby walki z obcymi wpływami, racjonalizo-
wane na bieżąco. 

Podsumowanie myśli Afqaniego stanowią słowa napisane przez Dżamal ad-
-Dina w więzieniu, gdy wyszło na jaw, że był on pomysłodawcą zamachu na 
szacha Naser ad-Dina, dokonanego przez Mirzę Kermaniego. 

Moje więzienie jest dla nowej wolności. Umrę w imię współplemieńców. Jest mi żal, że nie 
udało mi się w pełni zrealizować marzeń. Bezlitosny miecz nie pozwoli mi zobaczyć prze-
budzenia się narodów Wschodu, ręka ignoranta nie pozwoli, bym usłyszał głos wolności 
z gardeł ludów Wschodu. Ech, gdybym był zasiał wszystkie ziarna moich idei na żyznym 
polu myśli narodu, jakiż obfi ty zebrałbym plon; zamiast siać je na jałowej glebie zepsutego 
królewskiego dworu1176.

Wybiórcza interpretacja zasad islamu sprawiła, że Afqani nie przemawiał 
w obronie islamu, w przeciwieństwie do innych ulemów. Na gruncie kultury 
antycypował on pojawienie się nowej radykalnej tendencji, która zasadzała się 
na negacji istniejącego porządku politycznego, a także społecznego. Wycho-
dząc od krytyki despotyzmu i wpływów obcych państw w Iranie, Afqani dotarł 
do odrzucenia islamu jako drogi do zbawienia. Trudno rozstrzygnąć, czy Dża-
mal ad-Din Afqani i jego światopogląd był przejawem tendencji już istniejącej 
w kulturze, która dopiero zaczynała się manifestować, czy też poglądy myślicie-
la spełniły funkcję impulsu do narodzin nowego zjawiska o tendencjach nihi-
listycznych. Nie ulega wątpliwości, że Afqani miał duży wpływ na współczes-
nych sobie myślicieli, a także na późniejsze elity intelektualne.

W 1906 roku rewolucja w Iranie przybrała na sile pod wpływem czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych. Immanentne cechy systemu aktywne w czasie 
maszrute obejmowały nową świecką inteligencję, wykształconą elitę dworską, 
która włączała się w procesy modernizacyjne, nawet jeśli nie brała aktywnego 
udziału w dyskusji na temat treści pojęcia postępu, oraz szyickie duchowień-
stwo1177. Do czynników zewnętrznych należy zaliczyć polityczną i ekonomiczną 
supremację Rosji i Wielkiej Brytanii, rosyjską rewolucję, klęskę Rosji w wojnie 

1175  Por. R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet..., s. 184.
1176  Dżamal ad-Din Asad Abadi, Qarb dar maszreq, s. 329.
1177  Pomijamy tutaj czynniki ekonomiczne: skutki umów handlowych, które osłabiały irański han-

del i pozycję irańskich kupców, spadek cen cukru, wzrost ceł, nieuregulowany system podatków itp., 
i polityczne: słaba władza szacha, podatność elity dworskiej na przekupstwo ze strony przedstawicieli 
potęg kolonialnych itp. Zostały one dobrze opisane w literaturze przedmiotu, a ich badanie wymaga 
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z Japonią, a także procesy modernizacyjne w świecie muzułmańskim, zwłasz-
cza w sąsiedniej Turcji. Zewnętrzne i wewnętrzne wpływy nakładały się na sie-
bie, determinując wielowymiarowość i głębię zjawisk związanych z pojęciami 
konstytucjonalizmu – który w większości przypadków utożsamiono z postępem; ta 
postawa znalazła wyraz w dramatycznym sformułowaniu ówczesnego poety 
i działacza maszrute Maleka asz-Szoa’ra-je Bahara: „albo śmierć, albo postęp”. 
Nie był on odosobniony w przekonaniu, że niepowodzenie w zmianie charakte-
ru ofi cjalnych rządów będzie oznaczało śmierć narodu. Warto jednak zauważyć, 
że patriotyzm i nacjonalizm również miał wiele postaci; tyle samo, ile grup walczą-
cych o wpływy w semiosferze. Okres rewolucji konstytucyjnej był także tym 
czasem, który ze wzmożoną siłą postawił przed grupami kulturotwórczymi py-
tanie o treść i wzajemną zależność ludu/narodu (mellat) i państwa. Jak przekonamy 
się w toku dalszych dociekań, koncepcja narodu irańskiego w ujęciu szyickie-
go duchowieństwa była tożsama z ludem islamskim; obrona irańskości została 
utożsamiona z ochroną islamu. W konsekwencji słowo despotyzm (estebdad) 
również nabierało odmiennych treści niż w ujęciu inteligencji świeckiej, liberal-
nej lub radykalnej. Sądzimy, że właśnie owa tendencja do utożsamienia narodu 
irańskiego z narodem islamskim, a konkretnie: przyjęcie islamu za podstawę 
kultury, stanowi płaszczyznę jednoczącą szyickie duchowieństwo jako zjawisko 
kulturowe, pomimo wyraźnych różnic światopoglądowych i jeszcze wyraźniej-
szej odmienności w działaniu poszczególnych duchownych, w zależności od 
kontekstu historycznego i wymogów chwili. A zatem szyickie duchowieństwo 
będziemy traktować jako grupę tworzącą jedną semiosferę, skonstruowaną wo-
kół fundamentalnego, centralnego dla innych, pojęcia islam. Wzrost zachodnich 
wpływów i nasilenie się procesów sekularyzacji, głównie za sprawą irańskich 
nurtów radykalnych, które czerpały ideową inspirację od rosyjskich ruchów re-
wolucyjno-demokratycznych, programowo ateistycznych i materialistycznych, 
zagroził pozycji szyickiego duchowieństwa. Przypomnijmy, że przedmiotem 
naszych zainteresowań nie jest rola ulemów w ruchu konstytucyjnym, lecz ich 
myśl dotycząca istoty konstytucjonalizmu, narodowości i państwowości, sprawiedliwości 
i przemocy.

Mirza Mohammad Hosejn Na’eni (1860–1936) wziął aktywny udział w re-
wolucji konstytucyjnej, jednak jego myśl jest słabo znana. Częściowo wynika 
to z faktu, że duchowieństwo w większości zajmowało się praktyczną działal-
nością: wygłaszaniem kazań, dyskutowaniem w meczetach i miejscach bastu; 
wysyłaniem telegramów, wydawaniem fatw i manifestw. Na’eni wyłożył swoje 
poglądy na istotę konstytucjonalizmu w traktacie Tanbih al-ommat wa tanzih al-mellat 

innych metod niż przyjęte w niniejszej rozprawie. Szerzej na temat czynników politycznych i ekono-
micznych zob. N. Keddie, Współczesny Iran..., E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions.
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(Napomnienie ludu i udoskonalenie narodu)1178. Pomimo że większość tekstów 
pisanych przez duchowieństwo nie zachowała się, tekst Na’eniego cieszył się 
dużą popularnością wśród jemu współczesnych1179. Sygnalizowaliśmy wyżej, że 
treść, jaką ulemowie wkładali w pojęcie konstytucjonalizmu, mieści się w ramach 
tego językowego obrazu świata, który został ukształtowany przez szyizm; określa 
on rolę rządzącego i status państwa jako obrońców islamu. Na’eni nie był wy-
jątkiem od tej reguły. Przewidywany przez konstytucyjny system rządów system 
przedstawicielski w żadnym wypadku nie mógł zagrażać pozycji mardża’e taqlid 
(wzór do naśladowania); tylko wówczas ulemowie traktowali konstytucjonalizm 
jako zgodny z islamem. Nuri wyartykułował zasadniczą myśl szyizmu, zrodzo-
ną w obliczu spotkania z zachodnioeuropejskim konstytucjonalizmem: maszru-
te ja’ni maszru’e, lecz sama idea, chociaż niewypowiedziana wprost, była obec-
na również u innych ulemów. Abd al-Hadi Hairi uważa, że traktat Na’eniego, 
Tanbih al-ommat, można uznać za reprezentatywny dla szyickiego duchowień-
stwa, jeśli chodzi o opinię tej grupy na temat konstytucjonalizmu:

Na’eni napisał książkę wówczas, gdy zostało już opublikowanych wiele innych książek i ma-
nifestów, i wprowadzono wiele zmian w prawie ustawodawczym. Poglądy Na’eniego poja-
wiły się na tle zaistniałych zmian. W dodatku Na’eni blisko współpracował z czołowymi 
modżtahedami w Nadżafi e i przedsięwziął działania w sprawie konstytucji na wysokim szczeblu. 
Skontaktował się z kilkoma przedstawicielami władz brytyjskich w Bagdadzie w imieniu czo-
łowych modżtahedów. Pisał również manifesty i telegramy wydawane przez ulemów. Dlatego 
poglądy wyrażone w książce Na’eniego mogą zostać uznane za reprezentatywne dla całego 
szyickiego duchowieństwa, które poparło rewolucję konstytucyjną. Najlepszym dowodem, że 
poglądy Na’eniego na konstytucjonalizm są zbieżne z opinią prokonstytucyjnych ulemów, są 
utrzymane w panegirycznym tonie, listy dwóch wybitnych możtahedów: Chorasaniego i Mazan-
deraniego, wychwalające książkę Na’eniego1180.

Pierwsza faza maszrute (1905–1907) przebiegała pod hasłem wspólnej walki 
o sprawiedliwość społeczną oraz uniezależnienie Iranu od wpływów obcych 
mocarstw. Fazlallah Nuri wraz z Abdullahem Behbahanim i Mohammadem Ta-
batabaim tworzyli grupę popierającą zwołanie madżlesu i uchwalenie konstytu-
cji. Nuri był wówczas przekonany, że będzie ona uporządkowaniem i spisaniem 
zasad szariatu; spodziewał się też, że główną rolę w jej przygotowaniu odegrają 
ulemowie. Popularne wówczas hasło walki z despotyzmem i obcymi wpływami 
wskazywało na nieudolność szacha i konieczność przekazania władzy w ręce 
grupy zdolnej do podtrzymania religijnego charakteru kultury oraz realizacji 
misji dziejowej – doczekania nadejścia Mahdiego i bycia godnym tego, co owo 
przyjście przyniesie. W orzeczeniu Nuriego, Pytanie do Szejcha Szahida na temat po-

1178  Omówienie treści traktatu por. H. Algar, The Oppositional Role of  the Ulama in the Twentieth-Century 
Iran [w:] Scholars, Saints andd Sufi s. Muslim Religious Institutions in the Middle East since 1500, N. Keddie 
(red.), Berkeley 1972, s. 231–255.

1179  Por. Abd al-Hadi Hairi, Shi’ism and constitutionalism in Iran, s. 4.
1180  Tamże, s. 5–6.
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czątkowego poparcia i późniejszej negacji konstytucjonalizmu1181, czytamy, że przyczyną 
nieporozumienia był fakt, iż realizację idei konstytucjonalizmu przejęli ludzie 
niezwiązani z islamem, którzy przedstawili ją w niezwykle pociągający, lecz fał-
szywy sposób: 

...każdy, kogo pociągał ten sposób prezentacji i kto miłował sprawiedliwość i poszukiwał jej, 
niezwłocznie uczynił wysiłek, aby ją zdobyć, gdy usłyszał odpowiednie słowa; nie szczędził 
życia, ani majątku. Na przykład, piszący te słowa wziął udział w tej sprawie i doświadczył 
wielu trudności czy to w drodze, czy w domu. Niektóre założenia były do przyjęcia. (Jednak), 
kiedy zaczęliśmy je realizować, zauważyłem, że grupa ludzi, których zawsze oskarżano o od-
stępstwa (od właściwej drogi), włączyła się do działań. Po trochu docierały do mnie niektóre 
dwuznaczne i podejrzane słowa, ale interpretowałem je jako sensowne idee. Później odsłonili 
się (konstytucjonaliści – M.A.) do pewnego stopnia i ustalili, że parlament będzie wybierany 
na podstawie większości głosów. I ponownie zignorowałem to, interpretując te zamiary jako 
wstęp, by ustanowić porządek i promować sprawiedliwość1182. 

Nuri dodaje, że konieczność dopasowania postanowień konstytucji do ocze-
kiwań obcych państw, by uznały one Iran za państwo konstytucyjne, spowodo-
wała ich rozbieżność z islamem1183. Fakty historyczne, potwierdzające współ-
pracę Nuriego z szachem przeciwko konstytucjonalizmowi, nie mogą mieć 
jednoznacznej interpretacji w świetle założenia, że Nuri był przede wszystkim 
obrońcą tradycyjnej wizji rzeczywistości. Duchowny bronił wyjątkowości isla-
mu jako struktury porządkującej rzeczywistość, jedynego właściwego instru-
mentu poznania i zbioru zasad postępowania w codziennym życiu dla muzuł-
manina. Zarówno jego pisma, jak i droga życiowa cechowały się konsekwencją 
człowieka wierzącego, oddanego bez reszty zadaniu ochrony i kultywowania 
wiary. Świadczą o tym niektóre fakty z jego życia. Nuri Fazlallah urodził się 
w wiosce Nur, niedaleko Mazanderanu1184. Jego droga edukacji była typowa dla 
dziecka pochodzącego z rodziny o tradycjach duchownych: kształcenie na po-
ziomie podstawowym Nuri zdobywał w Mazanderanie i Teheranie, a następnie 
kontynuował w Nadżafi e. Kilkuletnie studia w jednym z ważniejszych wówczas 
ośrodków szyizmu zaowocowały dogłębną znajomością feqh. Nauczycielem 
i mistrzem duchowym Nuriego był Mirza Hasan Szirazi (1815–1894), za któ-
rym Nuri podążył, w 1875 roku, z Nadżafu do Samary, i który był autorem fatwy 

1181  N. Fazlallah, So’al az Szejch Szahid dar bare-je mowafeqat-e awwalije wa mochalefat-e sanawije-je u ba 
maszrutijat wa dalajel-e szar’i-je an wa paseh-e Szejch Szahid (Pytanie do Szejcha Szahida na temat początkowego 
popierania i późniejszej negacji konstytucjonalizmu na podstawie szariatu, oraz odpowiedź Szejcha Szahida) [w:] 
N. Fazlallah, Resa’el, elamije-ha, maktubat, ... wa ruzname-je Szejch Szahid Fazlallah Nuri, M. Torkman (red.), 
Teheran (1983), t. 1, s. 101–115.

1182  Tamże, s. 101.
1183  Tamże.
1184  Fakty, dotyczące życiorysu Nuriego Fazlallaha, B. Mo’ameni, Din wa doulat dar asr-e maszrutijat 

(Religia i państwo w okresie rewolucji konstytucyjnej), Sztokholm 1998, s. 157–159; M. Torkeman, Zendeginame-
je Szejch Szahid wa mochtasari az naqsz-e szejch dar waqaje’-e maszrute (Życiorys Szejcha Szahida i nieco o roli 
szejcha w wydarzeniach rewolucji konstytucyjnej) [w:] N. Fazlallah, Resa’el, elamije-ha, maktubat, t. 1, s. 9–24.



Rozdział I. Iran Kadżarów. Od rewolucji odgórnej do rewolucji konstytucyjnej 391

przeciwko koncesji tytoniowej dla Wielkiej Brytanii z 1890 roku1185. Z polecenia 
swojego nauczyciela wrócił do Teheranu, aby śledzić rozwój sytuacji spowo-
dowanej narastającym niezadowoleniem z polityki zagranicznej i wewnętrznej 
szacha. Po śmierci ajatollaha Mirzy Asztijaniego Nuri został jednym z najbar-
dziej cenionych i wpływowych modżtahedów w Teheranie. Oprócz wykładania, 
prowadzenia, propagandy i czynnego udziału w sprawach społecznych i po-
litycznych islamu, Fazlallah Nuri jest autorem prac poświęconych prawu is-
lamskiemu; dokładał też starań, by wprowadzić to prawo w życie (tahszije wa 
nezarat) i naświetlić treści hadisów i posłań proroków. Niektóre z prac Nuriego 
to: Resale-je manzum-e arabi-je al-darraltanzim dar qawa’ed-e faqe (Traktat o porządku 
arabskim), Bijaz (Modlitewnik), Resale-je feqhi (Traktat prawny), rękopis Fi qaede 
zaman alid, Resale-je fi  al-mosztaq (zawiera wyjaśnienia lekcji i wykładów Szirazie-
go), Resale-je amalije (Traktaty praktyczne; zawierają 236 przykładów i rozwiązań, 
i również są autorstwa Sziraziego) oraz drugi zbiór Resale-je amalije (Traktaty 
praktyczne; zawiera 60 pytań-tez i odpowiedzi Sziraziego). Nuri jest też auto-
rem zbioru znanego pod dwoma tytułami: Safahi-je qa’emije (Książki proroków) 
lub Safi he-je mahdu’ije (Książka Mahdiego); zbioru mów, które były wygłaszane 
przez Sziraziego na zgromadzeniach, a zostały spisane przez Nuriego i uzupeł-
nione o komentarz; Resale-je tahrim-e estetraqe hadżdżijan az rah-e dżebel be mekke-
-je mo’azeme (Traktat o zakazach, dotyczących pielgrzymów udających się przez 
góry do Mekki)1186. Na marginesie powyższego wyliczenia, z konieczności ogól-
nego, gdyż nie wszystkie teksty Nuriego zostały odnalezione, warto podkreślić 
szacunek i oddanie szejcha wobec swojego mistrza, Sziraziego, przejawiające 
się w trosce o zachowanie i przekazanie spuścizny Sziraziego. Ponadto Fazlal-
lah Nuri wpisywał się w tradycyjny model przekazywania wiedzy i zachował 
relację mistrz – uczeń kultywowaną przez ulemów, a nieobecną w środowisku 
świeckiej inteligencji.

Uczeni nie zajęli jednoznacznego stanowiska w kwestii oceny postawy Nu-
riego wobec rewolucji konstytucyjnej: jedni uważali go za obrońcę islamu, pod-
czas gdy inni twierdzili, że islam był dla niego jedynie narzędziem osiągnięcia 
partykularnych korzyści. Według Baqera Mo’ameniego w niektórych gazetach 
okresu konstytucyjnego, a także w telegramie, który został wysłany przez przez 
madżles do różnych miast wkrótce po udaniu się szejcha Nuriego do bastu w Ab-
dol Azim, została zamieszczona informacja, że przyjął on łapówkę od Ejn 
ad-Doulego. W tym telegramie wskazywano również na sposób postępowania 
Nuriego, 

1185  Szerzej na temat osobowości i działalności Mirzy Sziraziego zob. Bozorg-e Tehrani, Mirza-je 
Szirazi, Teheran 1362 (1983); zwłaszcza rozdział: Rawesz ba szagerdan (Zachowanie wobec uczniów), s. 55–57.

1186  Por. M. Torkeman, Zendeginame-je Szejch Szahid, s. 20–21.
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...który od początku sprawę uchwalenia podstaw konstytucjonalizmu postrzegał jako prze-
szkodę dla osobistych korzyści i widział, że wraz z rozwojem narzędziem teorii i praktyki 
sprawiedliwości zamyka się droga do realizacji partykularnych korzyści. W sposób tajny i jaw-
ny, czasami popierając, a niekiedy sprzeciwiając się, nie szedł na kompromis, wprowadzając 
chaos w podstawy państwa1187. 

Kermani pisze, że po powrocie z pielgrzymki, z Mekki, Nuri zwrócił się do 
ówczesnego wielkiego wezyra Amina as-Soltana z prośbą o podarowanie mu 
kwoty 12 tysięcy tumanów na cele religijne. Spotkawszy się z odmową, zrozu-
miał, że nie może liczyć na wielkiego wezyra, i zaczął manifestować sympatię wo-
bec Behbahaniego, znanego ze swojego poparcia dla ruchu konstytucyjnego1188. 
Kasrawi z kolei uważa, że religijny zapał Nuriego dyktował mu kolejne kroki, 
i że wszystkie jego dążenia miały prowadzić do realizacji jednego nadrzędnego 
celu: stworzenia państwa, opartego na szariacie1189. Po zwołaniu I Madżlesu oraz 
dojściu do porozumienia w kwestii Ustawy Uzupełniającej (motammem-e qanun-e 
asasi, 1907) Behbahani, Tabatabai i inni zwolennicy ruchu konstytucyjnego mie-
li nadzieję, że pohamują sprzeciw Nuriego wobec porządku konstytucyjnego. 
W tym celu, w trakcie rozmów i wzajemnej wymiany grzeczności domagali się od 
Nuriego przyrzeczenia na piśmie, że nie będzie występował przeciwko madżlesowi 
oraz podburzał ludzi1190. Pomimo osiągniętego porozumienia Nuri i jego zwo-
lennicy rozbili namioty wokół meczetu piątkowego w pobliżu budynku madżle-
su i odprawiali nabożeństwo żałobne na cześć Fatimy, córki proroka. Niektóre 
z tajnych stowarzyszeń, zaniepokojone poczynaniami Nuriego, wysłały swoich 
wywiadowców, którzy przynieśli informację, że zgromadzeni wokół meczetu są 
uzbrojeni i przygotowują się do zajęcia meczetu i zamienienia go w miejsce zbiór-
ki przeciwników konstytucjonalizmu1191. Malek al-Motakallemin wygłosił wów-
czas gorące przemówienie adresowane do potencjalnych obrońców madżlesu: 

Zwolennicy konstytucjonalizmu opartego na szariacie są bardziej niebezpieczni od despotów 
sprzed rewolucji, ponieważ chcą oni ponownie wskrzesić despotyzm w szatach religii i szaria-
tu, rozpowszechnić ucisk i przemoc oraz absolutne rządy (hokumat-e chodmochtari), a wolność 
i sprawiedliwość przedstawić jako przeciwieństwo islamu; chcą pokazać światu, że Iran nie za-
sługuje na wolność i na cywilizację, i powinien pod rządami despotów i władców absolutnych 
wydać ostatnie tchnienie, i na zawsze pozostać w okowach podporządkowania i zależności1192. 

Sprzeciw Nuriego wobec konstytucjonalizmu zyskał poparcie innego du-
chownego, niezwykle wpływowego i cieszącego się ogromnym autorytetem, 

1187  B. Mo’ameni, Din wa doulat dar asr-e maszrutijat, s. 159.
1188  Por. Nazem al-Eslam Kermani, Tarich-e bidari-je Iran (Historia przebudzenia Iranu), Teheran 1357 

(1978), s. 209.
1189  Por. A. Kasrawi, Tarich-e maszrute (Historia rewolucji konstytucyjnej), Teheran 1346 (1967), s. 287.
1190  Tamże, s. 373.
1191  Por. J. Afari, Enqelab-e maszrute-je Iran (Rewolucja konstytucyjna w Iranie 1906–1911), przeł. z j. ang. 

R. Rezai, Teheran 1379 (2000), s. 148.
1192  Cyt. za: tamże, s. 149.
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sejjeda Mohammada Kazema Tabatabai’ego Jazdiego1193. Przeciwwagę dla sta-
nowiska Nuriego i Jazdiego stworzyli sejjedowie Abdallah Behbahani i Moham-
mad Tabatabai wraz ze swoimi zwolennikami. Istotę konfl iktu dwóch frakcji 
duchowieństwa skomentował Nuri: „Ani ja nie byłem absolutystą, ani sejjed 
Abdallah i sejjed Mohammad konstytucjonalistami. Oni byli przeciwko mnie, 
a ja byłem przeciwko nim”1194. Jednak Keddie nazwała konserwatystą również 
Behbahaniego, ulema, który konsekwentnie popierał rewolucję konstytucyjną:

Dwaj główni ulemowie, przywódcy konstytucji w Iranie diametralnie się od siebie różnili. 
Sejjed Mohammad Tabatabai, który miał zapewne liberalne skłonności i utrzymywał dość 
aktywne kontakty z innymi liberałami, wierzył, że konstytucja to najlepszy sposób na ograni-
czenie władzy niczym nie hamowanych autokratów, którzy sprzedają Persję europejskim mo-
carstwom. Bardziej przebiegły i potężny sejjed Abdallah Behbahani w przeszłości przez wie-
le lat prowadził politykę probrytyjską: niemal samotnie odmówił poparcia antybrytyjskiego 
protestu, przyjął od Brytyjczyków pieniądze i prezenty mające skłonić go do organizowania 
antyrosyjskich ruchów i pomógł załatwić możliwość wykorzystania w 1906 roku ambasady 
brytyjskiej jako bastu. Jego początkowy udział w rewolucji można uznać w pewnym stopniu 
za element prowadzonej przezeń probrytyjskiej polityki, w ramach której chciał się wspinać 
coraz wyżej w miarę osłabiania władzy Kadżarów. Pragnął też utrzymać konserwatywny charakter 
ruchu konstytucyjnego, chociaż nie występował otwarcie przeciwko niemu (podkr. – M.A.)1195.

A zatem na podstawie postaw politycznych nie można wysnuć wniosków 
dotyczących specyfi ki kulturowej, głębokiej struktury, która stanowi podstawo-
wy punkt odniesienia dla prezentowanych poglądów. Sądzimy, że pewien wzór 
tego, co można uznać za konserwatywne w kontekście kultury, a nie tylko my-
śli społeczno-politycznej, został wyartykułowany w pismach szejcha Fazlallaha 
Nuriego. Spuścizna Nuriego zawiera, oprócz wymienionych wyżej traktatów 
religijnych i tłumaczeń dzieł teologicznych, wiele listów, telegramów i orze-
czeń (fatw), które są dowodem stanowiska Nuriego wobec konstytucjonalizmu, 
a jednocześnie stanowią potwierdzenie naszej wstępnej obserwacji, że chociaż 
opinie duchownego zmieniały się, jego system wartości pozostał niezmienny. 
Kontekst dla swoistego „modelu”, wyobrażenia rzeczywistości Nuriego stano-
wią apele kierowane do szacha Mozaffar ad-Dina, a później Mohammada Ale-
go, urzędników państwowych, przedstawicieli obcych państw w Iranie i innych 
szyickich duchownych. Niekiedy Nuri wyraża opinię większej grupy modżta-
hedów przebywających w baście w Abdol Azim czy w Qom. Hierarchia warto-
ści szejcha Fazlallaha opiera się na kilku kluczowych słowach: islam, zgodność 
z szariatem (maszru’e), pełnomocnictwo (wekalat), przywództwo (rahbari), sprawied-
liwość (adalat), prawo (szariat), których semantyka jest zakorzeniona w Koranie 

1193  Por. A. Kasrawi, Tarich-e maszrute-je Iran, s. 381–385.
1194  F. Adamijat, Ideolożije-nohzat-e maszrutijat-e Iran (Ideologia irańskiego ruchu konstytucyjnego), Teheran 

1355 (1976), t. 1, s. 429–430.
1195  N. Keddie, Współczesny Iran..., s. 180.
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i hadisach. Podkreśla przy tym znaczenie tradycji i wyjątkową rolę tych, którzy 
ją przekazują. Przeciwwagę dla kluczowych słów stanowią pojęcia pochodzące 
z obcej, zachodniej przestrzeni semiotycznej: wolność (azadi, horrijat), równość 
(mosawat), konstytucjonalizm (maszrutijat), prawo (qanun). Nuri, jako modżta-
hed, a więc osoba predestynowana do poznania i przekazania społeczeństwu 
Prawdy zawartej w świętych tekstach, nie dokonywał żadnych nowych odkryć 
w dziedzinie islamskiej kultury; jedynie artykułował jej główne cechy, będąc 
do tego zmuszonym przez okoliczności konfrontacji z konstytucjonalistami. 
Pozornie przedmiotem sporu były idee, lecz w gruncie rzeczy walka toczyła 
się o wartości i określoną wizję świata, a także prawo do jej rozpowszechnia-
nia. Warto też podkreślić fakt, że najbardziej zacięta walka o władzę toczyła 
się nie między inteligencją świecką a duchowieństwem, lecz w obrębie samego 
duchowieństwa. Fakt ten w dużym stopniu zdeterminował metody działania 
Nuriego nacechowane gwałtownością, brakiem kompromisu i dwulicowością. 
Wywarł też wpływ na cechy jego wizji świata, która ma charakter totalny, by nie 
rzec – totalitarny – jest spójna i zamknięta; nie dopuszcza się w niej możliwości 
dialogu lub inkorporacji innych elementów spoza systemu. Wizja owa czerpie 
swą siłę z istnienia antagonistycznego wyobrażenia rzeczywistości, które jest 
postrzegane jako obce i wrogie. Opis rzeczywistości w pismach Nuriego jest 
opisem systemu składającego się z konkretnych elementów, wzajemnie powią-
zanych i podlegających niezmiennym regułom, wynikającym ze specyfi ki owe-
go systemu.

Centralnym słowem w tekstach Nuriego z okresu maszrute jest qanun – pra-
wo jako wynik umowy społecznej. Nuri wystąpił przeciwko tym elementom 
prawa z pozycji religijnego przywódcy społeczności, która, jako całość, stanowi 
lud Boży i zmierza ku zbawieniu. Koncepcji prawa stworzonego przez czło-
wieka przeciwstawia prawo dane przez Boga, oparte na poddaniu się woli Boga 
– eslam. Swoją argumentację Nuri buduje na fundamentach opozycji: prawo 
tworzone przez człowieka – prawo objawione przez Boga; prawo niedoskonałe 
i ułomne – prawo doskonałe i pełne; prawo skupione wyłącznie na sprawach 
ziemskich – prawo nakierowane na życie wieczne: 

Dla społeczności wierzących jest oczywiste, że najlepszym prawem jest prawo Boże i ta kwe-
stia jest bezsporna. Dzięki łasce boskiej posiadamy najlepsze i najpełniejsze prawo Boże; 
dlatego że jest to prawo, które zostało objawione przez Pana Świata jego błogosławionym 
wysłannikom i ostatniemu (pieczęci) z jego proroków1196. 

Ze względu na fakt, że celem życia muzułmanina nie jest osiągnięcie szczęś-
cia na ziemi, lecz prowadzenie ziemskich spraw w taki sposób, aby przygoto-
wywały wierzącego do życia pozagrobowego, rozdział na dwie sfery prawa: do-

1196  F. Nuri, Ketab-e tazkerat al-qafel va erszad al-dżahel [w:] N. Fazlallah, Resa’el, elamije-ha, maktubat, 
t. 1, s. 55.
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tyczącą spraw doczesnych i wiecznych, jest nieuzasadniony. Porządek ziemski 
powinien być przygotowaniem do tego, co nastąpi poza rzeczywistością mate-
rialną i dążeniem do odwzorowania doskonałego porządku boskiego. W odpo-
wiedzi na pytanie o ostateczny cel kultury i sens ludzkiego życia Nuri wskazuje 
na sferę wieczności. Doczesne życie jest zatem drogą do celu, nie zaś celem 
samym w sobie. W rezultacie skutki działań nie są widoczne od razu, a to z kolei 
nakazuje szczególne skupienie się na intencjach leżących u podstaw czynów: 
„Powinniśmy pragnąć uporządkowania swoich ziemskich spraw na fundamen-
tach wiary islamskiej, aby nasze sprawy wieczne nie uległy zepsuciu. Na pewno 
takim właściwym prawem będzie jedynie prawo Boże; dlatego, że ono jest tym, 
które obejmuje obydwie sfery, to znaczy porządek spraw tego świata i raju”1197. 
W dyskusji nad źródłem prawa pojawia się przeciwstawienie Koranu i tradycji 
tekstowi konstytucji, którą Nuri nazywa „księgą błędów” (zalalatnameh). We-
dług szejcha samo znaczenie słowa konstytucja nie zostało sprecyzowane, co 
stworzyło podstawę do różnego rodzaju nadużyć ze strony tych, którzy spisy-
wali tekst. W rezultacie zadania madżlesu nie pokrywają się z tymi, które Koran 
przewiduje dla władzy świeckiej: ochrona i sprzyjanie rozpowszechnianiu isla-
mu. Semantykę madżlesu Nuri próbuje wyjaśnić za pomocą defi nicji opisowych: 
w liście do ajatollaha Musawiego1198 pisze, że madżles został zwołany dzięki łasce 
szacha, lecz z wyroków boskich, jako następstwo walki męczenników, skutek 
wielkości moralnej narodu i szerzenia się islamu. Stanowi on manifestację tego, 
co już dokonało się w sferze ducha. Nuri podkreśla, że przełomowe wydarzenia 
historyczne nie są dziełem człowieka, lecz Boga. Wierzący może jedynie modlić 
się o łaskę i pozostawać w ciągłej gotowości, by ją otrzymać. Powtórzmy to 
istotne dla zrozumienia idei Nuriego stwierdzenie: Bóg jest twórcą planów – 
człowiek jedynie ich wykonawcą. W telegramie do duchownych w Nadżafi e 
Nuri precyzuje zadania madżlesu; został on zwołany, by „uchronić i uwolnić pro-
sty lud od ucisku możnych tego świata oraz stworzyć takie warunki, by słabość 
nie dosięgła islamu”1199.

Ponadto dla Nuriego nie do końca jest jasna kwestia pełnomocnictwa; du-
chowny pyta, dlaczego ludzie mają wybierać swoich przedstawicieli, skoro islam 
przyznał prawo społecznego przywództwa prorokowi i jego następcom: 

Czyż nie wiecie, że w sprawach społecznych pełnomocnictwo nie jest potrzebne, a ten (który 
jest) godny, pełnomocnictwo (swoje) opiera na godności namiestnika szariatu; to znaczy wy-
powiadanie się w sprawach społeczności i spraw ludzkości właściwe jest dla Imama islamu 

1197  Tamże, s. 56.
1198  F. Nuri, Name-je Szejch Szahid be marhum-e Ajatallah Aqa Sejjed Ali Ajatollah Musawi [w:] N. Fa-

zlallah, Maktubat, elamije-ha, ... wa chand gozaresh-e piramun-e naqsh, M. Torkeman (red.), Teheran (1363) 
1984, t. 2, s. 40. 

1199  F. Nuri, Masude-je telegraf-e Szejch Szahid wa dżam’’i az ‘olama’ be aqajan-e hadżdż-e eslam-e Nadżaf-e 
Aszraf [w:] N. Fazlallah, Maktubat, elamije-ha, t. 2, s. 44.
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lub jego pełnomocników, a związku z innymi nie ma i ingerencja w nie osób postronnych jest 
zakazana (...)1200. 

System przedstawicielski opiera się na ludziach, którym brakuje znajomości 
teorii prawa – feqh, co dyskwalifi kuje ich, jako osoby niekompetentne, do po-
dejmowania decyzji dotyczących społeczności muzułmańskiej i państwa. Auto-
rytet modżtahedów opiera się na wiedzy przekazywanej od nauczyciela do ucznia, 
od czasów proroka Mohammada oraz Alego. Idea przyznania prawa wyboru 
swoich przedstawicieli prostym ludziom godzi w istotę kultury: 

...co znaczy system przedstawicielski (wekalat)? Kim jest wyborca i po co jest wybierany przed-
stawiciel? Jeśli problem dotyczy spraw świeckich, to nie ma potrzeby mieszać w to regulacji 
religijnych. A jeśli ogólne sprawy religijne brane są pod uwagę, to wówczas te sprawy są powią-
zane z welajat (tj. przywództwem, które jest zatwierdzone przez Boga, przez Jego proroków 
i Imamów, tj. ulemów, nie wekalat). Podczas (Wielkiej) Okultacji Dwunastego Imama, oby Bóg 
przyśpieszył Jego powrót, system przedstawicielski (welajat) leży wyłącznie w gestii specjalistów 
prawa (feqh) i modżtahedów, a nie jakiegoś sklepikarza. Poleganie na opinii większości także jest 
błędne według religii dwunastkowego szyizmu. Co to znaczy „spisać prawo”? Prawem dla 
muzułmanów jest wyłącznie islam, który istnieje dzięki Bogu Najwyższemu, dzięki zwolenni-
kom tradycji i modżtahedom, którzy pokolenie po pokoleniu czynili wysiłki, żeby bronić islamu 
i utrzymywać porządek. Dzięki Bogu, Najwyższemu, również obecnie jest wielu obrońców 
prawa1201.

Nuri stoi na stanowisku elitaryzmu duchowieństwa wynikającego ze stopnia 
znajomości Koranu i hadisów. Na szczycie hierarchii społecznej znajdują się ci, 
którzy w największym stopniu zbliżyli się do odczytania zamysłu Boga: modżta-
hedzi, uczeni w Piśmie. Poruszając kwestię społecznego przywództwa ulemów, 
spadkobierców Proroka i strażników tradycji, Nuri nawiązuje do zasady tego 
hierarchicznego porządku rzeczywistości, na szczycie którego stoi Bóg. Miejsce 
człowieka w hierarchii społecznej, przekładające się na konkretne prawa i obo-
wiązki, ma związek ze stopniem znajomości prawa Bożego. W żadnym wy-
padku nie może zatem być przedmiotem negocjacji czy skutkiem głosowania. 
Zasada równości wobec prawa godzi w porządek hierarchiczny. Jest to jeden 
z powodów, dla których Nuri występuje przeciwko postulatowi równości. 

Fundament władzy Koranu zasadza się na różnicy praw różnych grup ludzi, a ty przysięgałeś 
na Koran, że będziesz działał w zgodzie z zasadą równości. Fundamenty Koranu opierają się 
na braku wolności druku i słowa, a ty przysięgałeś, że będziesz działał, dążąc do przyznania 
im wolności. Koran kategorycznie nakazuje, aby niewiernym nie przyznawać prawa do zemsty 
(qasas), a ty przysięgałeś, że będziesz przestrzegał prawa rekompensaty dla niewiernych1202. 

1200  F. Nuri, Ketab-e tazkerat, s. 97.
1201  N. Fazlallah, So’al az Szejch Szahid, s. 101.
1202  F. Nuri, Ketab-e tazkerat, s. 95.
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Równość jako idea najdobitniej świadczy o tym, że prawa, zawarte w tekście 
konstytucji, są sprzeczne z Koranem. Wysunięta przez Nuriego propozycja 
uzgodnienia konstytucjonalizmu z szariatem, zawarta w sformułowaniu maszru-
te ja’ni maszru’e, jest niemożliwa do zrealizowania. Porządkowanie rzeczywistości 
według pierwiastków religijnych lub świeckich ma charakter rozłączny. Postrze-
gając zasadę równości jako destrukcyjną dla porządku społecznego, Nuri pyta: 

Jeśli ich zamiarem było wcielenie w życie praw Bożych, a celem konstytucjonalizmu była 
obrona porządku islamu, dlaczego chcą jego fundamenty oprzeć na równości (mosawat) i wol-
ności (horrijat), gdy każda z tych dwóch zasad jest szkodliwa i destrukcyjna dla podstaw po-
rządku praw boskich1203. 

Wyjaśnia następnie, że lud islamski musi pozostać posłuszny nakazom Boga 
i na ich podstawie decydować, kto jest mu równy, a kto znajduje się niżej pod 
względem praw. Zagadnienie równości dotyczy nie tylko relacji między mu-
zułmanami a niemuzułmanami, lecz także obejmuje relacje rodzinne: żona nie 
jest równa mężowi, dziecko ojcu, pobożny, lecz niewykształcony muzułmanin 
modżtahedowi itp. Ze względu na fakt, że miejsce zajmowane w hierarchii spo-
łecznej wiąże się z konkretnymi prawami i obowiązkami, nietrudno wyobrazić 
sobie chaos, jaki zapanuje, gdy równowaga tego uporządkowanego systemu zo-
stanie naruszona przez wprowadzenie zasady równości. W świetle postanowień 
konstytucji zostaje anulowany ten typ więzi społecznych, który opiera się na 
porządku patriarchalnym. Wspólnota religijna, jednoczona przez prawo Boże, 
przekształca się w mechaniczny zbiór jednostek, które skupiają się na sprawach 
doczesnych. W tle rozważań Nuriego pojawia się wprost przeciwstawienie rze-
czywistości boskiej – rzeczywistości szatańskiej: 

Po tym, jak zakończyli dzieło wprowadzania ulepszeń i opracowania zafałszowań, przystąpili 
do działania. Przeprowadzali swoje nieprzyzwoite i naganne działania, obrażali islam, fałszo-
wali jego postanowienia, pomniejszali rolę duchowieństwa, pogwałcili szariat i religię, czerpiąc 
radość z obrazy moralności i zabraniania właściwego postępowania, skupiali wokół siebie 
fałszywych i szerzyli propagandę wśród ludzi trwających w błędzie i ignorantów. Odrzucili też 
szacunek dla Księgi Boga, (kreując szatańskie) pokusy w umysłach zwykłych ludzi, (nakłania-
jąc ich) do wywyższenia sekciarskich praktyk, przelali krew i wprowadzili swoje nowatorskie 
idee w życie1204.

Wspomniana w tekstach Nuriego zasada wolności (horrijat) stoi w sprzecz-
ności z zasadą poddania się woli Boga (eslam). Przeciwstawienie: horrijat – eslam, 
stanowi odwołanie do rozłącznych wzorców antropologicznych: antropocen-
tryzmu i teocentryzmu. Warto na marginesie niniejszych rozważań przypo-
mnieć, że z bogatej tradycji islamu Nuri wybrał te elementy, które pasowały do 
jego wizji dwubiegunowego świata. W średniowiecznym islamie istniały dwie 

1203  Tamże.
1204  N. Fazlallah, So’al az Szejch Szahid, s. 101.
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przeciwstawne teorie na temat równości i nierówności. Przekonania o równości 
(barabari-je talabane) i godności starszyzny (szajest-e salari) były oparte na porządku 
plemiennym (qaszarbandi-je baz). Z kolei te, które stały na stanowisku nierów-
ności członków grupy, miały swoje źródło w porządku hierarchicznym (selsele-je 
marateb). Idee dotyczące równości i godności starszyzny w islamie były związa-
ne z istnieniem wolnego społeczeństwa, w którym każdy członek społeczności 
muzułmańskiej (ommat-e mosalman) mógł na podstawie przymiotów osobistych 
(szajestegi wa estehqaq-e szachsi) zdobyć wyższą pozycję w hierarchii społecznej, 
mądrość i wiedzę (aql-o-danesz), majątek lub stanowisko polityczne (maqam-e 
sijasi)1205. Potwierdzenie takiego właśnie porządku można odnaleźć w treści sur 
Koranu oraz w tradycji Proroka. Niektóre spośród przypisywanych Proroko-
wi sur nakazywały człowiekowi czynienie dobrych uczynków: „W islamie nie 
istnieją żadne więzi rodzinne, rasowe czy plemienne (tabari1206). Jedyną rzeczą, 
która w islamie jednoczy ludzi, jest wstrzemięźliwość i bojaźń Boża”1207. Hasła 
równości przypisywane są również kalifom, imamowi Alemu: „Wartość czło-
wieka leży w tym, co wie”1208. Warto przy tym zauważyć, że nie chodzi tu o wy-
kształcenie we współczesnym rozumieniu tego słowa, lecz o pojmowanie praw 
Bożych. Idee równości pojawiły się wśród grup podporządkowanych władzy 
(goruh-e mahrum), a należały do tych ich członków, którzy postanowili walczyć 
o władzę polityczną; m.in. szoubici, z najwyższych warstw irańskich (szoubijan-e bo-
zorgzade-je irani), ruchy wolnomyślicielskie (chawaredż-e azadmensz), ruch radykal-
nych szyitów (dżombesz-e szi-jan-e tondrou). Pomimo tych prób idee równości 
straciły swoją rewolucyjną siłę i stopniowo zmieszały się z etyką panującego po-
rządku (ahlaq-e nezam-e mostaqer). W rezultacie istniała dwoistość w stosunku 
do idei równości i nierówności społecznej: z jednej strony uznano za godne 
szacunku pochwałę równości, zainteresowanie sufi zmem i pomoc biednym, 
zarazem jednak w społeczeństwie podkreślano hierarchiczność i nierówność.

Nuri poznał semantykę pojęć qanun, mosawat, horrijat (azadi), maszrute w trak-
cie dyskusji prowadzonych w czasie bastu w meczecie Abdol Azim, podczas 
rozmów w przedstawicielami ambasady brytyjskiej. Nie czytał europejskich 
tekstów, nie był na Zachodzie ani w Rosji. Wskazując na Rosję i Turcję Oto-
mańską jako źródło idei, które przyszły do Iranu, w sposób naiwny, lecz trafny 
skojarzył konstytucjonalizm z sekularyzacją kultury. Fakt, że w Turcji udało się do-
konać pewnej syntezy islamu i wzorców europejskich, nie stanowił dla Nuriego 
przekonującego argumentu, że w Iranie uda się pogodzić zasady szariatu z para-

1205  Por. A. Aszraf, Tabaqat-e edżtema’i, doulat wa enqelab dar Iran (Klasy społeczne, państwo i rewolucja 
w Iranie), przeł. z j. ang. S. Farsabi, Teheran 1387 (2008), s. 12.

1206  Tabar – 1) rasa, pochodzenie; 2) rodzina i krewni; 3) ród i dynastia; Farhang-e ruz-e sochan, s. 285.
1207  A. Aszraf, Tabaqat-e edżtema’i, doulat wa enqelab dar Iran, s. 12.
1208  Tamże, s. 13.
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grafami Ustawy Zasadniczej (qanun-e asasi). Tekst Konstytucji uznaje za „księgę 
błędów”, ponieważ zafałszowuje ona znaczenie prawa, wprowadza innowacje, 
które nie prowadzą do umocnienia islamu, lecz do osłabienia jego pozycji.

Pomimo faktu, że Nuri początkowo popierał konstytucjonalizm, nie można 
nazwać go postępowym w takim znaczeniu, jakie nadaje słowu postęp tradycja 
europejska: jako nieustanny rozwój ludzkiej myśli i wyzwalanie człowieka spod 
władzy wszelkich autorytetów. Model kultury, wyłaniający się z pism Nurie-
go, zakłada poddanie się woli Boga oraz powrót do czasów doskonałej spra-
wiedliwości. Ziemska egzystencja stanowi jedynie przygotowanie do swoistego 
przejścia w ów metafi zyczny wymiar. Czas nie ma charakteru liniowego, lecz 
cykliczny; rozwój ludzkości nie jest postrzegany jako nieskończona ewolucja, 
lecz jako powrót do pierwotnego stanu sprawiedliwości i harmonii. Model kul-
tury Nuriego jest spójny i kompletny; prezentuje totalną wizję rzeczywistości. 
Cechy te decydują o jego atrakcyjności w czasie maszrute, a więc w okresie, gdy 
wydarzenia historyczne powodują niestabilność struktury społeczno-politycz-
nej. Wniosek ten można rozszerzyć również na inne, podobne okresy kryzysu. 
Czerpie on swoją siłę z istnienia antagonistycznego modelu kulturowego, który 
jest postrzegany jako obcy i stanowiący zagrożenie. Koncepcja kultury, propa-
gowana przez Nuriego, jest też atrakcyjna jako utopia ze względu na swoją pro-
stotę i odwołanie do emocji. Jako model totalny koncepcja islamskiego myśli-
ciela nie jest dialogiczna; Nuri nie dopuszczał dyskusji z ideowymi oponentami, 
skupiając się na ostrzeganiu, pouczaniu i dawaniu rad.

Ostatecznym potwierdzeniem wartości, z których wynikała życiowa dro-
ga Nuriego, była jego śmierć. Po zajęciu Teheranu przez oddziały Bachtiarów, 
Nuri został oskarżony o działanie przeciwko konstytucjonalizmowi i skazany na 
śmierć przez powieszenie. Nazem al-Eslam pisze, że gdy Nuri szedł w kierunku 
szubienicy, rzekł: „Już idę. Do widzenia (Ma raftim. Choda hafez)”, a w odpowie-
dzi usłyszał: „Idź do diabła (Be darak asfal)”1209. W jednym z raportów tamtego 
okresu znajdujemy informację, że lud powitał z entuzjazmem wyrok śmierci 
na Nuriego, a „achundowie podawali sobie ręce i gratulowali”1210. W notatce 
gazety „Madżles” pojawiła się informacja, że Nuri został skazany i powieszony 
na placu Tupchane po udowodnieniu mu licznych przewinień, w tym również 
wydawania fatw niezgodnych z islamem1211. Mehdi Szarif  Kaszani z kręgu mod-
żtaheda Behbahaniego, opisując powieszenie szejcha Nuriego, pisał: „Cały plac 
Tupchane był po brzegi wypełniony ludźmi, którzy radośnie bili brawo i z entu-

1209  Nazem al-Eslam Kermani, Tarich-e bidari-je Iran (Historia przebudzenia Iranu), Teheran 1357 
(1978), s. 535.

1210  Szejch Fazlallah Nuri, Maktubat... elamije-ha wa czand gozaresz, s. 328.
1211  B. Mo’ameni, Din wa doulat dar asr-e maszrutijat, s. 162.
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zjazmem oglądali egzekucję”1212. Zwolennicy Nuriego, którzy znaleźli się wśród 
świadków wydarzenia, relacjonowali: 

Ludzie bili brawo i przeklinali. Wielka wrzawa wypełniała cały plac Tupchane. Gdy zdjęli jego 
ciało i zabrali na dziedziniec Nezamije, ludzie z krzykiem rzucili się w tamtą stronę i powstało 
zamieszanie. Każdy, kto miał cokolwiek w ręku, uderzał tym (w ciało), a ci, którzy nie mieli 
żadnego narzędzia – spluwali1213. 

Rodzina zabrała ciało Nuriego i po 18 miesiącach ukrywania go, zabrała do 
Qom, by tam pogrzebać.

Warto zastanowić się nad źródłami tak gwałtownej nienawiści ze strony 
ludzi, którzy przecież żywili szacunek do autorytetu religijnego i modżtahedów. 
Wydarzenia, które miały miejsce w czasie egzekucji i krótko po niej, można wy-
jaśnić przyczynami politycznymi i walką o władzę między duchownymi: część 
modżtahedów była prokonstytucyjna i pociągnęła za sobą wielu zwolenników. 
Skutkiem ich działań i informacji rozpowszechnionych w prasie tego okresu 
było uznanie szejcha za przyczynę rozlewu krwi i chaosu, jaki zapanował w cza-
sie walki o konstytucję. Nie bez znaczenia jest również historia intelektualna 
Iranu przełomu wieku XIX i XX; chociaż można uzasadnić stanowisko Fazlal-
laha Nuriego jego wiernością wobec tradycyjnego modelu kultury, należy jed-
nocześnie zauważyć, że w okresie rewolucji konstytucyjnej był to model, który 
miał niewielu zwolenników – przemian modernizacyjnych nie można było już 
zahamować, dlatego też większość modżtahedów sprzymierzyła się ze świecką 
inteligencją w próbach znalezienia konsensusu między islamem a nowym po-
rządkiem politycznym i umocnienia swojej pozycji.

Publiczna egzekucja szejcha miała daleko idące następstwa kulturowe, na 
które dotąd nikt nie zwrócił należytej uwagi: stanowiła precedens i przykład, 
że można powiesić modżtaheda – tego, który tłumaczy słowa Boga. Oczywiście, 
w trakcie samego wydarzenia przyczyna egzekucji była oczywista. Jednak po 
upływie pewnego czasu ciało szejcha wiszące na szubienicy stało się symbolem 
obrony islamu, a zarazem sygnałem, że jest możliwe zabicie modżtaheda w imię 
wartości, niemających nic wspólnego z religią. Mo’ameni komentuje ten fakt: 
„Powieszenie szejcha Fazlalalha w obecności ludzi budziło zdziwienie, a zara-
zem stanowiło lekcję poglądową, w jaki sposób można powiesić modżtaheda”1214. 
Fakt, że Nuri został utożsamiony przez zwykłych ludzi z ogółem szyickiego du-
chowieństwa, potwierdzają słowa: „Lud (awam), intryganci i duchowni mówią, 
że lepiej byłoby, ze względu na szacunek i honor ulemów (hefz-e szaraf-o-ehteram-e 
ulema), zabić szejcha po kryjomu”1215. Dżalal Al-e Ahmad wiele lat później na-

1212  Tamże, s. 163.
1213  Tamże.
1214  Tamże, s. 173.
1215  Tamże.
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zwał Nuriego obrońcą integralności szyickiego islamu w obliczu zatrucia tożsa-
mości muzułmańskiej zachodnimi wpływami: 

Dla mnie ciało tego wybitnego człowieka zwisające z szubienicy było jak fl aga sygnalizująca 
zwycięstwo „zatrucia zachodem” (qarbzadegi), po dwustu latach zmagań wznosząca się nad 
dachem naszego kraju. (...) Teraz, w cieniu tej fl agi jesteśmy jako naród obcy sami sobie; pod 
względem ubioru, domów, jedzenia, literatury i – co najbardziej niebezpieczne – pod wzglę-
dem kultury. Podlegamy zachodniemu szkoleniu, ulegamy zachodniemu myśleniu i korzysta-
my z zachodnich sposobów, żeby rozwiązywać nasze własne problemy1216. 

Mangol Bayat stwierdziła, że Nuri wykazał się dalekowzrocznością, widząc 
w konstytucjonalizmie zagrożenie dla porządku kulturowego, opartego, na is-
lamie, chociaż błędnie zakładał, że propagowane kluczowe koncepcje ruchu, 
takie jak wolność, równość i zdobywanie wiedzy mają korzenie w babizmie1217.

Konfl ikt dotyczący sposobu rozumienia konstytucjonalizmu i jego podstaw 
nie tyle spowodował rozłam wśród duchowieństwa, ile odsłonił istniejącą już 
wcześniej rozbieżność. Wynikała ona z niezrozumienia istoty obcych wpływów, 
a przede wszystkim ich korzeni. Paradoksalnie, Nuri był tym, który jako pierw-
szy pojął zasadniczą niezgodność szariatu i liberalizmu. Obrońcy islamu w wal-
ce z konstytucjonalizmem, pojmowanym jako liberalizm, sprzymierzyli się ze 
zwolennikami samowładztwa. Nie ma w tym przymierzu paradoksu: zarówno 
szyicki islam, jak i samowładztwo należały do tradycyjnych elementów kultury. 
Z tego właśnie względu islam jako dominanta w okresie maszrute znajdował 
naturalnego sojusznika w silnej władzy szacha. Przymierze realizowało się wy-
łącznie w warunkach zagrożenia ze strony obcego elementu. Nieobecność za-
grożenia powodowała rozpad sojuszu i wznowienie walki o władzę.

Zaistniały konfl ikt między zwolennikami i przeciwnikami konstytucjonali-
zmu nie miał podłoża ideologicznego, chociaż tak właśnie skłonna jest stwier-
dzać większość badaczy. Rozbieżności ideowe odzwierciedlały to, co w kulturze 
istniało jako problem i nigdy nie zostało nazwane, a mianowicie brak prze-
strzeni dla wprowadzenia nowych pojęć i ich semantyki, niemożność doko-
nania przekładu kultur. Rozłam wśród ulemów wynikał nie tyle z dogłębnego 
zrozumienia istoty zachodnioeuropejskiego konstytucjonalizmu, ile z faktu, że 
stanowił on obcą strukturę semiotyczną zagrażającą spójności semiosfery.

1216  Dżalal Al-e Ahmad, Qarbzadegi (Okcydentoza), Teheran 1341 (1963), s. 78.
1217  M. Bayat, The Cultural Implications of  Constitutional Revolution [w:] Qajar Iran, E. Bosworth, C. Hil-

lenbrand (red.), s. 69.
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3.1.4. Treść pierwszej irańskiej Konstytucji.
Duchowieństwo a świecka inteligencja
– wynik walki o dominację 
Treść Ustawy Zasadniczej (qanun-e asasi, 1906) oraz Ustawy Uzupełniającej (mo-
tammem-e qanun-e asasi)1218 dokumentowała ostateczny rezultat walki o spo-
łeczne przywództwo między świecką inteligencją a szyickim duchowieństwem; 
stanowiła odzwierciedlenie idei, które zostały zapisane w pamięci kultury w po-
staci tekstu modelującego. Ostateczny kształt Konstytucji, a zwłaszcza Ustawy 
Uzupełniającej, dowodził wielu kompromisów, ale i sprzeczności między praw-
nym porządkiem szariatu a nowym, ustalonym przez konstytucję1219. Brak świa-
domości politycznej większości elity wykształconej okazał się poważną prze-
szkodą w realizacji postulatów, zawartych w poszczególnych paragrafach.

Tekst z 1906 roku składa się z krótkiej preambuły oraz 51 artykułów. Sześć 
z nich: artykuły: 12, 31–32, 34, 46, 48 są zbieżne z treścią konstytucji belgijskiej, 
pięć – artykuły 13, 18, 23, 25 i 42 zostały zainspirowane konstytucją bułgarską 
z 1879 roku1220. Dwuizbowy parlament, złożony z izby deputowanych (madżles) 
oraz senatu, to również zapożyczenie z konstytucji belgijskiej, chociaż sugestia, 
aby połowa członków senatu była mianowana przez szacha, wskazywała na 
inspirację tekstem rosyjskiej konstytucji przygotowanym przez Dumę1221. Część 
zatytułowana „Utworzenie Madżlesu” (art. 1–14) zawierała regulacje dotyczące 
prawa wyborczego, zapewniała deputowanym immunitet (art. 12), głosiła, że 
obrady parlamentu są jawne (art. 13), z wyjątkiem szczególnych okoliczności 
(art. 34–35). Część druga determinowała charakter madżlesu. Najważniejsze re-
gulacje w tej części dotyczyły fi nansów: zapewniały madżlesowi prawo do apro-
baty lub odrzucenia międzynarodowych traktatów i koncesji oraz dawały kon-
trolę nad surowcami naturalnymi Iranu oraz fi nansami państwowymi (art. 18, 
22, 23, 24, 25 i 26). Madżles miał także prawo weta wobec mianowanych przez 
szacha wezyrów (art. 27–29), jeśli działali oni niezgodnie z konstytucją. Prawo 
do inicjowania ustaw mieli ministrowie (art. 33, 37) oraz deputowani madżlesu, 
jeśli utworzyli grupę co najmniej 15 członków (art. 39). Ostatnia część Usta-

1218  Zawartość obydwu dokumentów omawiamy na podstawie tekstu konstytucji w przekładzie na 
język angielski. Por. E.G. Browne, The Fundamental Laws of  December 30, 1906; oraz The Supplementary 
Fundamental Laws of  October 7, 1907 [w:] E.G. Browne, The Persian Revolution, s. 362–371, 372–384. Por. 
także S. Arjomand, Encyclopedia Iranica, hasło: The Constitution.

1219  Por. R.F.C. Bagley, New Light on the Iranian Constitutional Movement, s. 55.
1220  S. Arjomand, Encyclopedia Iranica, hasło: The Constitution.
1221  Tamże. Car Mikołaj II podpisał ustawę zasadniczą 23 kwietnia 1906 r. – była to konstytucja, 

chociaż nie używano takiej nazwy, aby nie kojarzyć uchwalenia ustaw z ograniczeniem władzy abso-
lutnej. Łączyła ona sprzeczne w swej istocie elementy, głosząc, że car dysponuje „najwyższą władzą 
absolutną”, a zarazem wprowadzając prawa i obowiązki obywateli. Por. M. Heller, Historia Imperium 
Rosyjskiego, s. 694.
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wy Zasadniczej dotyczyła warunków utworzenia senatu (art. 43–48). Pomijamy 
szczegółowe omówienie tej kwestii, gdyż senat ostatecznie nie został utwo-
rzony aż do 1950 roku1222. Warto jedynie wspomnieć, że zgodnie z projektem 
sprawy fi nansowe leżały wyłącznie w gestii madżlesu. Jest to fakt istotny, jeśli 
przypomnimy, że połowę członków senatu miał mianować szach. Finanse były 
największą bolączką Iranu, a pieniądze pochodzące z podatków i zagranicznych 
pożyczek przez cały wiek XIX i na początku XX płynęły głównie do kieszeni 
szacha, członków jego rodziny i przedstawicieli dworskiej kamaryli1223.

Ustawa Uzupełniająca składała się ze 107 artykułów i stanowiła najważniej-
szą część irańskiej konstytucji. Zawierała: wykaz praw dotyczących wolności 
jednostki (art. 8–25), podział władzy (26–28), defi nicję zakresu władzy prowin-
cjonalnych andżomanów (art. 29), dookreślenie praw deputowanych (art. 30–34), 
zakres władzy szacha (art. 35–59), odpowiedzialność ministrów przed parla-
mentem (art. 58–70), organizację systemu sądowniczego (art. 71–89), a także 
– postanowienia ogólne (art. 1–7), kwestię fi nansów (art. 90–93) oraz armii (art. 
104–107). W aspekcie semiotycznym stanowiła dowód na ingerencję znaków 
spoza rodzimego systemu: głównie indywidualizmu w sferze politycznej1224.

Wraz z adaptacją rozwiązań prawnych, zawartych w konstytucjach belgijskiej 
i bułgarskiej, w irańskim dokumencie znalazły się elementy wspólne z europej-
ską kulturą polityczną: konstytucja gwarantowała równość wszystkich obywa-
teli wobec prawa (art. 8), ochronę własności prywatnej (art. 9, 13–17), prawo 
do uczciwego procesu w przypadku oskarżenia o przestępstwo (art. 10–12), 
wolność stowarzyszania się i wolność prasy (art. 20–21) i słowa (art. 22–23). 
Naród został uznany za źródło władzy (art. 26), co wskazuje na zapisanie w pa-
mięci kultury informacji o systemie obywatelskim: „Cała władza w państwie 
pochodzi od ludu, a Konstytucja reguluje użycie tej władzy”1225. W irańskiej kon-
stytucji znalazł się też bardzo ważny artykuł dotyczący edukacji (art. 19). Sta-
nowił on, że rząd działający w imieniu narodu powinien zakładać i fi nansować 
szkoły, przygotować dla nich instrukcje oraz kierować nimi i nadzorować je 
poprzez Ministerstwo Nauki i Sztuki1226. W treści ustawy spełniało się marzenie 
Alego Achbara Dehchody, który postulował zreformowanie systemu edukacji 
i potrzebę tę uznawał za najbardziej naglącą. W szerszej perspektywie można 
stwierdzić, że odzwierciedliła ona ideę postępu świeckiej inteligencji, pojmowa-

1222  S. Arjomand, Encyclopedia Iranica, hasło: The Constitution.
1223  Świadomość tego faktu była powszechna nie tylko wśród perskich reformatorów; zdawali sobie 

z niego sprawę przedstawiciele Rosji i Wielkiej Brytanii. W czasie powstania tabryskiego, gdy szach 
zwrócił się z prośbą o pożyczkę, została ona – jak pamiętamy – obwarowana szeregiem warunków. Por. 
E.G. Browne, The Persian Revolution, s. 261.

1224  Na fakt, że indywidualizm jako wartość manifestował się przede wszystkim w sferze politycz-
nej, nie zaś – antropologicznej, zwrócił uwagę A. Gheissari. Por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 19.

1225  The Supplementary Fundamntal Laws of  October 7, 1907, s. 375.
1226  Por. tamże.
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ną jako kształcenie obywateli, krzewienie wiedzy i pielęgnowanie samoświado-
mości i świadomości obywatelskiej. 

Konstytucja przygotowywała grunt pod stopniową ewolucję systemu pań-
stwowo-prawnego od państwa autokratycznego do monarchii konstytucyjnej. 
Uznając szacha i parlament za źródło władzy, jednocześnie rozciągała kontrolę 
madżlesu na poczynania wezyrów (art. 65), co można uznać za wstępny krok do 
stopniowego przekształcenia kadżarskich struktur administracyjnych w takie, 
jakie funkcjonowały w społeczeństwach europejskich. Artykuły sankcjonują-
ce prawo madżlesu do pociągnięcia do odpowiedzialności ministrów wywołały 
duży sprzeciw ze strony tych ostatnich. Wykluczały one możliwość pełnienia 
funkcji ministrów przez bliskich krewnych panującego szacha (art. 59), likwi-
dowały możliwość honorowego używania tytułu (art. 63), nie wolno im było 
przyjmować pensji z innego źródła niż to, związane z pełnioną funkcją (art. 
68). Uważna lektura tej części Ustawy Uzupełniającej pozwala stwierdzić, że po-
brzmiewają w niej echa propozycji reform, które chciał przeprowadzić ponad 
pół wieku wcześniej Amir Kabir. A zatem Konstytucja odzwierciedliła nie tylko 
wpływ europejskich systemów parlamentarnych, lecz również – i to w znacz-
nym stopniu – projekty irańskich reformatorów. Świadomość konieczności 
reform i ich charakteru nie była zdobyczą okresu maszrute, pojawiła się dużo 
wcześniej.

Nadrzędnym celem maszrute nie było obalenie władzy szacha, lecz jej ograni-
czenie i zahamowanie obcych wpływów na politykę Iranu. W Ustawie Uzupełnia-
jącej znalazły się artykuły będące próbą zdefi niowania na nowo roli monarchy: 
jawił się on jako stojący na czele władzy wykonawczej (art. 21)1227, był dowódcą 
sił zbrojnych (art. 50)1228, miał prawo do wypowiadania wojny i zawierania po-
koju (art. 51). Nie odpowiadał przed madżlesem, co w ostatecznym rozrachunku 
wskazuje na dualizm władzy w Iranie w dobie maszrute. Szach nie miał prawa 
weta wobec działalności legislacyjnej, lecz w obliczu faktu, iż irański parlament 
nie posiadał narzędzi do egzekwowania postanowień, nie miało to większego 
znaczenia.

Sprzeczności między instytucjami i tendencjami wspierającymi rządy auto-
kratyczne a ciążeniem ku społeczeństwu obywatelskiemu nie były tak duże jak 
napięcie między zwolennikami sekularyzacji i autorytetami religijnymi. Wiele 
artykułów Ustawy Uzupełniającej dotyczących roli islamu w nowym porządku 
państwowo-prawnym zostało dodanych do tekstu konstytucji z inicjatywy szej-
cha Fazlallaha Nuriego. Artykuł 1 potwierdzał, że islam szyicki jest ofi cjalną re-
ligią Iranu, zaś artykuł 2 wskazywał na religijną konotację władzy szacha, okre-
ślając go mianem „szachinszacha Islamu”1229. Ten sam artykuł ustanawiał, że 

1227  Por. tamże, s. 376.
1228  Tamże, s. 379.
1229  Tamże, s. 372.
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zostanie powołany komitet złożony z co najmniej pięciu modżtahedów, którzy – 
nie należąc do grona deputowanych – będą mieli możliwość przedyskutowania 
i rozważenia propozycji madżlesu oraz prawo zakwestionowania postanowień, 
jeśli uznają je za niezgodne z szariatem1230. Waga postanowienia została wzmoc-
niona stwierdzeniem, iż ten artykuł pozostanie niezmieniony aż do pojawienia 
się ukrytego Imama1231. Nuriego nie usatysfakcjonował częściowy sukces, cho-
ciaż faktycznie dawał on szyickim duchownym możliwość nie tylko ingerencji 
w prace parlamentu, ale też – podstawę do działań opozycyjnych wobec kon-
stytucji i sabotowania prac ustawodawczych.

Ustępstwa na rzecz religii spowodowały niespójność tekstu Konstytucji i we-
wnętrzną sprzeczność wielu fundamentalnych postanowień. Zadeklarowana 
wolność słowa, prasy i stowarzyszeń (andżomanów) została obwarowana zastrze-
żeniem, że nie mogą one godzić w islam. W ten sposób szyickie duchowień-
stwo zagwarantowało sobie kontrolę nad treścią popularnych środków przeka-
zu i mogło tłumić w zarodku wszelkie próby krytyki poczynań duchownych. 
Wprowadzenie cenzury – bo tym w istocie był artykuł 201232 – stało w jawnej 
sprzeczności z gwarantowanymi wolnościami obywatelskimi.

Jak zauważył Bagley, 

Najpoważniejszy i najdłuższy konfl ikt między zwolennikami parlamentaryzmu i autorytetami 
religijnymi dotyczył (...) sądownictwa (art. 71–89 Ustawy Uzupełniającej). (...) Pomimo listu od 
Achunda Kazema Chorasaniego, który domagał się, aby śledztwo i wymierzanie kar podle-
gało prawu szariatu i pozostało niezmienione, większość deputowanych nalegała, aby system 
sądowniczy został ustanowiony przez parlament i podlegał Ministerstwu Sprawiedliwości1233. 

Sprawa systemu sądowniczego była jedną z najważniejszych kwestii dysku-
towanych przez reformatorów od czasów Fath Alego-szacha: dualizm w syste-
mie prawnym z uwagi na współistnienie szariatu (prawa religijnego) i orf (prawa 
świeckiego), korupcja sędziów, projekty reform, niewprowadzane w życie z po-
wodu braku środków do egzekwowania postanowień, były najpoważniejszą – 
obok katastrofalnego stanu fi nansów – chorobą Iranu1234. Obawy szyickiego 
duchowieństwa koncentrowały się wokół groźby utraty funkcji sędziów i ar-
bitrów, a przez to – statusu społecznego1235. Z drugiej strony – w Iranie nie 

1230  Tamże, s. 373.
1231  Por. tamże.
1232  „Wszystkie publikacje, z wyjątkiem heretyckich książek i spraw szkodliwych dla religii (islamu), 

są wolne od cenzury. Jeśli, jednak, zostanie odkryte w nich cokolwiek sprzeczne z prawem prasowym, 
to wydawca lub autor podlega karze zgodnie z tym prawem. Jeśli autor jest znany i przebywa w Persji, 
wówczas wydawca, drukarz i kolporter nie zostaną poddani dochodzeniu”. Por. E. Browne, The Supple-
mentary Fundamental Laws of  October 7, 1907, s. 375.

1233  R.F.C. Bagley, New Light on the Iranian Constitutional Movement, s. 55.
1234  Szczegóły na temat systemu sądownictwa w czasach Kadżarów zob. W. Floor, Change and De-

velopment..., s. 113–147.
1235  Por. R.F.C. Bagley, New Light on the Iranian Constitutional Movement, s. 55.
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istniały cywilne kodeksy prawne, dlatego też utworzone w 1907 roku sądy świe-
ckie stosowały szariat1236. Najpilniejsze w tej sytuacji zadanie spisania uporząd-
kowanego kodeksu prawa budziło sprzeciw ze strony duchowieństwa1237, gdyż 
taki uporządkowany system mógłby ograniczyć arbitralne stosowanie artykułu 2 
Ustawy Uzupełniającej, który dawał modżtahedom prawo do ostatecznego decydo-
wania o zgodności lub niezgodności z szariatem.

Wydarzenia drugiego okresu rewolucji konstytucyjnej (1909–1911) posze-
rzają możliwości interpretacji treści Konstytucji, odczytanej przez nas jako rezul-
tat walki świeckich nurtów oraz szyickiego duchowieństwa o wpływy w semio-
sferze. Wkład ulemów w zwycięstwo rewolucji konstytucyjnej był niewątpliwy, 
jednak rozpowszechniana po rewolucji islamskiej (1979) opinia, że maszrute 
była ze swej istoty ruchem religijnym, którego powodzenie zostało udaremnio-
ne przez połączone siły „zachodnich kolonialistów, ich miejscowych agentów 
w misjach chrześcijańskich i tajnych stowarzyszeniach masońskich, oraz świe-
ckich intelektualistów, zaślepionych przez zachodnie wartości”1238, wydaje się 
przesadzona. Istota rewolucji konstytucyjnej była w równej mierze religijna, jak 
świecka. Wniosek taki znajduje uzasadnienie w procesach resemantyzacji słów-
-kluczy oraz pojawieniu się nowych pojęć i związanych z nimi zmian w sferze 
paradygmatów kulturowych. Powołanie do istnienia nowych wzorów kultury 
i zapisanie ich w postaci tekstów nie jest jednak równoznaczne z ich szerokim 
rozpowszechnieniem. Był to problem, w obliczu którego stanęła świecka inteli-
gencja jako nieliczna grupa związana dotąd z dworem lub działająca w opozycji 
do ofi cjalnej władzy i ulemów. W pierwszym okresie maszrute (1905–1907) nie 
miała miejsca, poza nielicznymi wyjątkami, pogłębiona refl eksja nad wartoś-
ciami, które znajdą się u podstaw nowego porządku społeczno-politycznego. 
Szyickie duchowieństwo uznawało, że będzie to islam, zaś konstytucja miała 
stanowić narzędzie wspomagające władzę ulemów. Z kolei świecka inteligen-
cja pragnęła uniezależnienia Iranu od obcych mocarstw i ograniczenia władzy 
szacha, którego styl rządzenia postrzegano jako jedną z głównych przyczyn 
wszelkich nieszczęść, gnębiących ojczyznę. Wartością jawił się patriotyzm. Nie-
liczni uczestnicy ruchu konstytucyjnego posiadali świadomość istoty europej-
skiej idei konstytucjonalizmu w połączeniu z obiektywną oceną realiów Iranu. 
Elita społeczna Iranu, połączona w pierwszym okresie maszrute wspólnym ce-
lem walki o konstytucję, w drugim okresie rewolucji konstytucyjnej podzieliła 
się na trzy grupy o rozbieżnych wizjach rzeczywistości. W latach 1909–1911 

1236  Por. W. Floor, Change and Development..., s. 126.
1237  Taki kodeks udało się spisać dopiero w 1911 r., przy pomocy francuskiego prawnika Astolphe 

Perni i, aby nie drażnić niepotrzebnie ulemów, wprowadzono go jako eksperymentalny i czasowy w li-
stopadzie 1911 r. Por. W. Floor, Change and Development..., s. 126.

1238  A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 25. Por. także A. Dawani, Nohzat-e Ruhanijan-e Iran (Ruch 
irańskiego duchowieństwa), 10 t., Teheran 1360 (1981); A.M. Naqawi, Dżame’-je szenasi-je qarbzadegi (Socjologia 
okcydentalizacji), t. 1, Teheran 1361–1363 (1982–1984).
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zaczęły powstawać pierwsze partie polityczne, które ujmowały swoje koncepcje 
w formie programów. Granice między nimi były nieostre1239, zaś nazwy Partia 
Demokratyczna (ferqe-je demokrat) i Partia Umiarkowana (ferqe-je e’tedal) należy 
traktować jako orientacyjne. Wskazywały one raczej na wzajemną opozycyjność 
nurtów niż na ich konkretne podstawy ideowe. W żadnym zaś wypadku nie 
można ich utożsamić z tym znaczeniem demokratyzmu i umiarkowania, które 
funkcjonowały w przestrzeni kulturowej Europy Zachodniej.

Trzecia grupa składała się z ulemów. W madżlesie nie byli oni reprezentowani 
przez żadną partię, nie stworzyli też wspólnego programu politycznego. Frak-
cja religijna została utworzona przez ulemów żyjących poza granicami Iranu: 
w Nadżafi e i Kerbeli, którzy przypisywali słabość Iranu destrukcyjnym wpły-
wom potęg kolonialnych na świat muzułmański. Twierdzili oni, iż doświadcze-
nie całego wieku XIX pokazało, że żadne z państw islamskich nie jest w sta-
nie sprzeciwić się Rosji czy Wielkiej Brytanii. Na fundamencie owej konkluzji 
wyrosła myśl o unii narodów islamskich (etehad-e eslam) przeciwko imperiom 
kolonialnym, propagowana wcześniej przez Dżamala ad-Dina Afqaniego. Za-
kończenie pierwszego etapu rewolucji konstytucyjnej podzieliło ulemów, któ-
rzy wcześnie byli zwolennikami konstytucjonalizmu. Część z nich (tzw. eslamga-
ra) podkreślała niezgodności między islamem i światem zachodnim i uznawała 
porządek konstytucyjny za zjawisko czysto zachodnie. Natomiast inna część 
ulemów (tzw. nougara) w traktatach dowodziła tezy, że islam jest zbieżny z kon-
stytucjonalizmem. Z kolei myśl o zgodności konstytucji (zachodniej) z islamem 
otworzyła drogę dla innych zapożyczeń z kultury zachodniej. W zaistniałych 
okolicznościach grupa ulemów, którzy negowali różne aspekty cywilizacji za-
chodniej, zmniejszyła się liczebnie, a dodatkowo zyskała przeciwników w po-
staci reformatorów, przyjmujących elementy obcej cywilizacji na fundamencie 
innych wartości niż islam. Jednak nawet rozłam wśród ulemów i pojawienie 
się wśród nich grupy nowatorów (nougara), którzy byli gotowi przeszczepiać 
praktyczne rozwiązania zachodniej kultury na rodzimy grunt, nie rozwiązywało 
problemu przekazywania zdobyczy kulturowych szerszym rzeszom społeczeń-
stwa: nie było ono w stanie, bez odniesienia się do uwarunkowań religijnych, 
wpasować się w ramy państwa proponowanego przez zachodni wzorzec. Nurt 
religijny w świecie islamskim, a zwłaszcza w Iranie, w toku swojej ewolucji 
zwrócił się ku myśli pogodzenia pobożności z cywilizacją (talozem-e tadajjon wa 
tamaddon). Jak zauważył Salehi, zwolennicy owego poglądu przypominali nowa-
torom (nougarajan) i reformatorom (taraqqichahan), że cywilizacja bez religii jest 
niemożliwa1240.

1239  Por. L. Binder, Political Development in a Changing Society, Berkeley–Kalifornia 1962, s. 202.
1240  Por. N. Salehi, Andisze-je tadżaddod..., s. 96.
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W myśli panislamistów na pierwszy plan wysuwała się jedność muzułma-
nów, natomiast zagadnienie tożsamości państwa oraz istoty narodu i narodowości 
zostały zmarginalizowane. W ślad za uznaniem religii za fundament cywilizacji 
wyłoniło się pytanie, czy islam jest czynnikiem sprzyjającym postępowi, czy ha-
mującym go. Przedstawiciele nurtu religijnego wśród wewnętrznych przyczyn 
zacofania krajów muzułmańskich w porównaniu z europejskimi wymieniali 
spory i zatargi różnych odłamów religijnych, wojnę między szyitami a sunni-
tami, brak światłego przywódcy, porzucenie obyczajów i odrzucenie moralno-
ści, niezgodę w narodzie i nadużycia ze strony ulemów w interpretacji prawa 
Bożego1241. Wzywali do usunięcia skutków owych wydarzeń, wskazując na ko-
nieczność odrodzenia islamu i wykorzystania religii jako drogi postępu. Zapro-
ponowana koncepcja postępu obejmowała przede wszystkim doskonalenie mo-
ralne jednostek i społeczeństwa oraz osiągnięcie gotowości do przyjęcia darów 
Boga; wpisywała się w koncepcję kultury obecną w pismach Fazlallaha Nu-
riego; można również rozpoznać w niej odwołanie do obrazu sprawiedliwego 
władcy. Ulemowie zwracali też uwagę na czynniki zewnętrzne, podkreślając, że 
kraje europejskie, które szczycą się wysokim poziomem cywilizacji i dobroby-
tem materialnym, zbudowały swoją potęgę na bogactwach zdobytych w czasie 
wypraw krzyżowych.

Podsumowując kształtowanie się nurtu szyickiego duchowieństwa jako swo-
istej odpowiedzi na procesy liberalizacji, demokratyzacji i sekularyzacji, inspiro-
wane zderzeniem z kulturą zachodnią, warto zauważyć, że przeszedł on przez 
kilka etapów ewolucji. Wraz z przebudzeniem się świadomości muzułmańskiej 
wskutek nadużyć ze strony państw kolonialnych narodziła się idea unii islam-
skiej. Na bazie owej myśli narodził się sojusz między duchowieństwem a inte-
ligencją świecką. W czasie rewolucji konstytucyjnej w Iranie duchowieństwo 
szyickie w zderzeniu z konstytucjonalizmem podzieliło się na zwolenników 
i przeciwników zjawiska, które uważali za zachodnie. Walka tych dwóch frakcji 
nie tylko sprzyjała kształtowaniu się tożsamości islamskiej, lecz spowodowała 
też zafałszowanie przekładu kulturowego. Ulemowie, mierząc się z problemem 
stosunku islamu do cywilizacji zachodniej i jej spuścizny kulturowej, stanęli wo-
bec konieczności wyboru jednej z dróg: oddzielenia islamu od cywilizacji za-
chodniej i podkreślania jej swoistości lub zaakceptowanie jej w zmodyfi kowanej 
formie. Udzielona odpowiedź była niezwykle podobna do tej, którą dał Mikołaj 
Danilewski, rozważając zasady zapożyczania osiągnięć obcej cywilizacji: należy 
przejąć zdobycze nauki i techniki, lecz zachować religię jako podstawowy pier-
wiastek kulturotwórczy. 

Kontynuatorzy idei Mirzy Malkom-chana, Mirzy Jusufa Mostaszara ad-Do-
ulego, Sepahsalara, Fath Alego Achundzadego, Abd ar-Rahima Talebofa stwo-

1241  Tamże, s. 99.
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rzyli dwa opozycyjne nurty. Przedmiotem ich dyskusji były zarówno zagadnie-
nia teoretyczne, jak i rozwiązania praktyczne. W programach partii znalazło 
odzwierciedlenie pochodzenie społeczne, wykształcenie, zajmowana pozycja 
i cenione wartości członków frakcji. Warto zauważyć, że założycielem Partii De-
mokratycznej był sejjed Hasan Taqizade1242, natomiast wśród przedstawicieli frak-
cji umiarkowanej znaleźli się sejjed Abdallah Behbahani i sejjed Mohammad Ta-
batabai. Fakt ten świadczy nie tylko o tym, że szyickie duchowieństwo walczyło 
o władzę we własnym środowisku, lecz dowodzi również, że zmianie ulegała 
rola islamu. Islam należy rozumieć jako zbiór wyobrażeń o świecie, reprezento-
wany na poziomie języka przez kluczowe słowa, omówione w poprzednim roz-
dziale, a także jako konkretne postawy i zachowania ulemów. Niezwykle trudno 
jest odróżnić te działania duchownych, które stanowią manifestację wyznawa-
nych wartości, od postępowania, służącego zdobyciu i zachowaniu wpływów 
politycznych. Brak jednoznacznych kryteriów, by takiego rozróżnienia doko-
nać, nie pociąga jednak za sobą niemożności oceny miejsca islamu w konfi gura-
cji z innymi elementami kultury, takimi jak państwo, naród czy ojczyzna. Zanim po-
dejmiemy próbę naszkicowania konfi guracji elementów kultury na przełomie 
wieków XIX i XX, wraz z nazwaniem determinanty kulturowej, przyjrzyjmy się 
treściom dokumentów programowych dwóch głównych partii w II Madżlesie1243.

Program polityczny Partii Demokratycznej został opublikowany w formie 
traktatu zaraz po powstaniu partii. Dokładne objaśnienie i uzasadnienie pro-
gramu partii, zatytułowane Zasady demokracji (Osul-e demokrasi), przygotował 
jeden z jej członków. W tym samym roku Mohammad Amin Rasulzade napisał 
traktat Krytyka Partii Umiarkowanej albo Stowarzyszenia Umiarkowanych (Tankide 
ferqe-je e’tedalijun ja edżtemaijun-e e’tedalijun). Rasulzade wystąpił przeciwko 
teorii, praktyce i programowi politycznemu zwolenników umiarkowanej poli-
tyki modernizacyjnej. Poczynania reprezentantów demokratyczno-radykalnego 
nurtu wywołały odzew ze strony członków Partii Umiarkowanej, którzy zaczęli 
czynić starania, by opublikować swój program polityczny.

Program Partii Demokratycznej składał się ze wstępu oraz siedmiu części po-
dzielonych na 32 paragrafy. Zagadnienia, które poruszał, dotyczyły porządku 
politycznego (2 paragrafy), praw obywatelskich (4), praw wyborczych (2), są-
downictwa (3), spraw duchowieństwa i edukacji (3), obronności (1) i podstaw 
gospodarki (17 paragrafów). We wstępie do programu zamieszczono opis hi-
storii świata i analizę rozwoju nauki. Celem rozważań było wykazanie stop-

1242  Szerzej por. S.P. Joussefi , Seyyed Hasan Taqizade. A Political Biography in the Context of  Iranian Mod-
ernization, Utrecht 1998; A. Milani, Seyyed Hasan Taqizade. Eminent Persians: the Men and Women who Made 
Modern Iran 1941–1979, 2 t., New York 2008, t. 1, s. 321–327.

1243  Omówienie programów partii politycznych podajemy w ślad za: N. Salehi, Andisze-je tadżad-
dod..., 1288–1299, s. 50–85. Tekst programu Partii Demokratycznej zob. H. Jowdat, Tarich-e ferqe-je 
demokrat(Historia Partii Demokratycznej), Teheran 1969, s. 16–22.
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niowego postępu ludzkości (edżtema’-je ensani) od stanu prymitywnego (beduijat) 
do cywilizacji ogólnoludzkiej (dżom’-e-je motamadden-e baszari). Według autorów 
poprawa warunków materialnych prowadziła do przebudzenia ruchów wol-
nościowych różnych narodów świata, sprzyjając w ten sposób postępowi. Cel 
„wszystkich wysiłków ludzkości” i „całego postępu świata” wiąże się z osiąg-
nięciem „wolności”, „równości” i „realizacją marzeń świata cywilizacji1244. Wol-
ność, w ujęciu marksistowskim, została przeciwstawiona stosunkom feudalnym. 
Według autora idea wolności zrodzona w Europie stopniowo rozszerzała się na 
ziemie, które znajdowały się w „żelaznych pazurach despotyzmu”, feudalizmu 
i wyzysku.

W drugiej części programu Partii Demokratycznej autor proponuje wytyczyć 
drogę rozwoju dla innych narodów poprzez odwołanie się do historii Europy 
i wzorowanie się na jej dziejach. Stwierdza też, że wiek XX jest dla narodów 
Wschodu tym, czym był wiek XVIII dla Zachodu. Dodaje, iż zafascynowane 
ideą postępu i kulturą Europy ludy pragną przyjąć kapitalizm jako właściwą 
drogę rozwoju, rezygnując ze stosunków feudalnych. Następnie przechodzi do 
szczegółowej analizy sytuacji Iranu, stwierdzając, że Iran, podobnie jak inne 
kraje, powinien wkroczyć na drogę postępu, wzorując się na cywilizacji za-
chodniej. Najpierw należy odbudować kraj, który jest zniszczony, owładnięty 
zepsuciem i chaosem. Kolejny krok, to odnalezienie swojego miejsca wśród 
rozwijających się narodów świata. Osiągnięcie powyższych celów wymaga zjed-
noczenia wszystkich prawdziwych patriotów pod egidą jednej partii. Po zrea-
lizowaniu tych początkowych zadań autor proponuje, by partia przystąpiła do 
tworzenia „Iranu zmierzającego ku postępowi, stającego się krajem demokra-
tycznym, ustanawiającego rządy za pośrednictwem członków narodu, którzy 
stanowią znaczną jego (tj. rządu) część”1245. W części dotyczącej porządku po-
litycznego program zawierał propozycję, by całą władzę przyznać Zgromadzeniu 
Narodowemu, uznając je za siłę zdolną do stanowienia przeciwwagi dla państwa; 
sprecyzowano również zadania ministrów i zakres ich odpowiedzialności. Za-
sady postępu, wymienione w drugiej części programu, obejmowały „równość 
wszystkich obywateli narodu wobec państwa oraz prawa bez względu na rasę, 
wyznanie i narodowość”1246 oraz „wolność prasy, słowa i wyznania”1247. Kolejny 
rozdział dotyczy problemu sądownictwa i pod tym względem autor progra-
mu nie odbiega w swoich postulatach od propozycji liberałów; podkreśla, że 
sądy mają być niezawisłe, a procesy jawne; zatrzymany powinien znać powody 
swojego zatrzymania przed upływem 24 godzin. W części dotyczącej wzajem-
nej zależności religii i edukacji znalazły się trzy główne postulaty: całkowite 

1244  Por. N. Salehi, Andisze-je tadżaddod..., s. 52.
1245  Tamże.
1246  Tamże.
1247  Tamże.
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oddzielenie polityki od religii, obowiązek powszechnej edukacji dla wszystkich 
obywateli kraju, skierowanie szczególnej uwagi na kształcenie kobiet. Najbar-
dziej obszerna część programu partii dotyczyła kwestii ekonomicznych kraju. 
Fakt ten wynikał częściowo z inspiracji rosyjskimi wzorami organizacji ruchu 
robotniczego, częściowo zaś był rezultatem charakteru samej partii, która obej-
mowała północne, najlepiej rozwinięte przemysłowo obszary Iranu, graniczące 
z Rosją i Turcją.

Stworzenie silnego, scentralizowanego państwa, opartego na zasadach de-
mokratycznych, umocnienie miejsca Zgromadzenia Narodowego w strukturze pań-
stwa, wprowadzenie zasad demokracji oraz oddzielenie polityki od religii były 
najważniejszymi celami deklarowanymi w programie. Za główną przeszkodę 
autor uważał ingerencję dwóch państw w sprawy wewnętrzne Iranu. Walka 
z imperializmem była jednym z haseł partii. Ponadto w paragrafach dokumen-
tu podkreślano konieczność „przejęcia ziem państwowych i należących do du-
chowieństwa i wykorzystanie ich dla postępu i powszechnego dobra”, „podział 
ziem państwowych między ubogich rolników”1248. Przywódcy plemion w całym 
kraju, którzy opierali swą siłę na podległych sobie ziemiach i wsiach, byli na-
turalnymi przeciwnikami Partii Demokratycznej i jej haseł dotyczących odebrania 
części ziem i roztoczenia kontroli nad zarządzaniem majątkami ziemskimi.

Jednym z narzędzi partii, służących szerzeniu postępowych idei wśród sze-
rokich rzesz społeczeństwa, była gazeta „Nowy Iran” (Iran-e nou). Pierwszy 
jej numer został wydany trzy miesiące przed założeniem Partii Demokratycznej 
i 40 dni po zajęciu Teheranu przez siły rewolucyjne1249. Ofi cjalnym założycie-
lem gazety był Mohammad Szabestari, natomiast jej redaktorem – Rasulzade. 
Pod względem formatu, papieru, układu stron, kolumn i tekstu była zjawiskiem 
nowym na tle dotychczasowych irańskich gazet; czerpała wzory z gazet rosyj-
skich. W jednym z numerów mamy potwierdzenie tego faktu: „»Iran-e nou« 
jest pierwszą gazetą irańską, która została założona w Teheranie na wzór gazet 
europejskich po wznowieniu rewolucji konstytucyjnej”1250. W nagłówku pierw-
szego numeru zostało podkreślone znaczenie dziennikarstwa jako narzędzia 
propagowania idei postępu i patriotyzmu. Autor artykułu dodaje, że siła od-
działywania prasy jest większa niż możliwości wywierania wpływu jakiejkolwiek 
instytucji państwowej, jest językiem narodu (zaban-e guja-je mellat), a kraj, który 
nie posiada rozwiniętego czasopiśmiennictwa, jest podobny do niemego czło-
wieka. Cel „Iran-e nou” został sprecyzowany następująco: 

Pierwszym obowiązkiem „Iran-e nou”, który właśnie zaczął się ukazywać, jest przewodzenie 
prasie na drodze postępu. Prasa leczy cierpienia ojczyzny. Gazeta niszczyła i niszczy gniazdo 
i siedlisko despotyzmu; naszą misją jest dążenie do postępu i niezawisłości ojczyzny i nie mo-

1248  Tamże, s. 53.
1249  Tamże, s. 55.
1250  Cyt. za: N. Salehi, Andisze-je tadżaddod..., s. 55.
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żemy ścierpieć ani minuty, gdy nasz naród wśród synów ludzkości ma opinię tego, który nie 
dziedziczy szlachetnych cech ludzkości; lecz wspólnym marzeniem i dążeniem naszym jest, 
abyśmy w świecie cywilizowanym byli wśród spadkobierców owych (szlachetnych) cech1251. 

„Iran-e nou” był nie tylko pierwszą ofi cjalną gazetą partii, która promowała 
idee demokratyczno-socjalistyczne, lecz również był trybuną rozpowszechnia-
nia idei marksistowskich i stosowania ich do omawiania kwestii społecznych 
w Iranie1252. Na jej łamach znajdziemy zdecydowaną krytykę zwolenników tra-
dycjonalizmu zarówno w wydaniu partii konserwatywnej, jak też w ujęciu szyi-
ckiego duchowieństwa. Tych drugich potępiał za ich „umiłowanie przestarzałej 
tradycji” (kohneparasti) i wspieranie despotycznego państwa w wyzyskiwaniu 
niższych warstw. Autorzy artykułów negowali też „reakcyjną politykę państwa 
rosyjskiego”. Salehi zauważył, że redaktor „Iran-e nou”, mając pełną świado-
mość społecznego autorytetu i siły duchowieństwa, zamieszczał na łamach ga-
zety artykuły, które mówiły o sprzeczności między religią i cywilizacją, o wro-
gości religii wobec postępu, i dążył do tego, by zachowanie samego szyickiego 
duchowieństwa dostarczyło mu argumentów do wystąpienia przeciwko religii. 
Większość artykułów zamieszczanych na łamach „Iran-e nou” dotyczyła takich 
kwestii, jak obrona demokracji w Iranie, krytyka klasy posiadaczy ziemskich, 
krytyka Partii Umiarkowanej i jej zwolenników, los klasy wyzyskiwanej, pojawie-
nie się ruchów ludowych w innych krajach, ingerencja Rosji i Anglii w we-
wnętrzne sprawy Iranu, propagowanie edukacji powszechnej z uwzględnieniem 
kobiet, walka z fanatyzmem religijnym oraz wpływami plemion (również pod 
względem supremacji struktury plemienia nad jednostką), reformy administra-
cyjne państwa, rozbudzanie uczuć patriotycznych i wolnościowych wśród spo-
łeczeństwa, rozpowszechnianie myśli postępu i rozwoju (andisze-je taraqqi wa 
tadżaddod) w krajach muzułmańskich1253.

Członkowie partii uważali zabobony, przesądy religijne, zwolenników trady-
cji i duchownych za główne przeszkody na drodze postępu. Wśród artykułów 
opublikowanych w „Iran-e nou” kwestie te podejmują, między innymi, artyku-
ły: Filozofi a despotyzmu i polityki (Falsafe-je estebdad wa sijasat) oraz Oszczerstwo 
albo zgniła polityka dworu (Tohmat ja politik-e puside-je naseri), napisane przez 
sejjeda Dżalila Ardabilego, który, pomimo przynależności do stanu duchowne-
go, stał na stanowisku oddzielenia religii od polityki: 

Oddzielenie siły duchowieństwa od władzy politycznej jest jednym z koniecznych warunków 
postępu islamu (piszraft-e eslam). Wśród zasad ustanowionych przez szanownego Rasulzade-
go nie ma takiej, która mówiłaby, że sprawy związane z codziennym życiem mieszkańców 

1251  Tamże, s. 56.
1252  Por. E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 104.
1253  N. Salehi, Andisze-je tadżaddod..., s. 57.
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jakiegoś kraju są w gestii jakiejś jednej grupy ludzi. Natomiast islam zobowiązuje ludzi do 
przestrzegania swoich praw nawzajem1254. 

Sprzeciw ulemów wobec postulatu rozdzielenia religii i polityki Ardabili in-
terpretował jako ich walkę o osobiste korzyści pod hasłami „świętego islamu, 
ludu Bożego” (eslam-e moqaddas, awam-e elnas)1255. Modernizacja społeczeństwa 
wymaga, by prosty lud odrzucił stary, zepsuty porządek i wkroczył na drogę 
postępu. W artykułach „Iran-e nou” autorzy podkreślali ścisły związek despo-
tyzmu politycznego z despotyzmem religijnym, a zwłaszcza rolę duchowień-
stwa w położeniu podwalin pod zniewolenie narodu i utrzymywanie tego stanu 
rzeczy. 

Partia Demokratyczna, propagując zasadę rozdzielenia polityki od państwa 
w swoim programie i na łamach „Iran-e nou”, wyraźnie opowiedziała się prze-
ciwko ingerencji duchownych w ustanawianie prawa, przez co określiła się jako 
siła opozycyjna wobec szyickiego duchowieństwa. Warto podkreślić, że demo-
kraci akceptowali udział duchowieństwa w życiu państwa, na zasadach takich 
jak inne warstwy społeczne, lecz zdecydowanie odrzucali możliwość łączenia 
podstaw religijnych i świeckich w dokumentach prawnych formujących toż-
samość ideową państwa. Celem tych zabiegów była likwidacja postanowień 
Ustawy Uzupełniającej i rozwiązanie grupy pięciu modżtahedów, którzy w myśl 
postanowienia wspomnianej Ustawy mieli prawo decydowania o zgodności 
z szariatem postanowień madżlesu i stanowili poważną przeszkodę na drodze 
do sekularyzacji kultury i budowania świeckiego państwa. Punkty programu 
promujące „zniesienie feudalizmu” i „ograniczenie wpływów właścicieli ziem-
skich” wskazują na kreowanie takiego obrazu rzeczywistości, w którym istnieją 
„źli” i „dobrzy”, „posiadający” i „biedni”, „wyzyskujący” i „wyzyskiwani”, „de-
spoci” i „uciskani”. Pomimo braku adekwatności między punktami programu 
a realną sytuacją Iranu członkowie Partii Demokratycznej starali się rozpowszech-
nić jego zasady, wchodząc jako przedstawiciele do II Madżlesu. Skupiali się na 
najbardziej, ich zdaniem, palących kwestiach: religii i ustroju państwowym, oraz 
proponowali podjęcie radykalnych kroków w celu zlikwidowania przeszkód. 
Większość deputowanych w madżlesie prezentowała stanowisko umiarkowane, 
obawiała się walczyć o prawa polityczne poprzez stawanie w opozycji do posia-
daczy ziemskich i duchowieństwa. Pomijając w tym momencie zasadność rady-
kalnych zmian, warto podkreślić, że występowaliby oni przeciwko wartościom, 
które kojarzyli z własną kulturą. Byli tradycyjni w tym sensie, że nie byli gotowi 
do zanegowania całego dorobku kulturalnego Iranu, nawet jeśli wiązał się on 
z dominacją państwa nad jednostką.

1254  Tamże, s. 60.
1255  Tamże.
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Propagowane w programie cele nie miały dużej szansy na realizację w ów-
czesnych warunkach społeczno-politycznych Iranu. Bez wątpienia natomiast 
podsycały antagonizmy i budziły poczucie zagrożenia warstw posiadających 
i poczucie krzywdy oraz pragnienie odwetu wśród tych, którzy czuli się odsu-
nięci na margines życia społecznego z powodu niesprawiedliwości panujących 
stosunków społecznych. Ejn as-Soltan wiązał niepowodzenie planów demo-
kratów właśnie z ich nieprzystawalnością do warunków społeczno-politycz-
nych Iranu, a ponadto obarczał ich winą za spowodowanie kryzysu w rządzeniu 
krajem: 

Jaki związek z Iranem, jego mieszkańcami, sytuacją ma przetłumaczony program partii demo-
kratycznej Francji albo Anglii. To tylko myśl i pragnienie, które dzisiaj nie przyniesie żadnych 
owoców poza kłopotami. Myśl jest bardzo dobrą rzeczą, marzenie – rzeczą dopuszczalną, 
jednak dziś nie ma to żadnego sensu. Jeszcze nie weszła w życie ta przymusowa konstytucja, 
a już założyli partię demokratów, umiarkowanych. Biją się między sobą i matkę-Iran na części 
rozerwali, a teraz mówią: „Jaki błąd popełniliśmy, że nie mamy owoców”1256.

Narodziny Partii Demokratycznej stały się impulsem do konsolidacji zwolenni-
ków umiarkowanego poglądu na politykę państwa w ramach Partii Umiarkowanej 
(edżtemaijun-e e’tedalijun) i stworzenia przeciwwagi dla radykalnych poglądów. 
Dodatkowymi wydarzeniami, które stymulowały rozwój organizacji partyjnej 
umiarkowanych działaczy, był powrót sejjeda Behbahaniego z Nadżafu do Te-
heranu i zwołanie II Madżlesu. Podstawy jednoczące członków partii były do-
syć kruche, dla niektórych powodem była bliżej niesprecyzowana obawa przed 
zaistniałą sytuacją polityczną, dla innych – sprzeciw wobec postulatów demo-
kratycznych i rozdzielenia religii od państwa, a jeszcze inni stali na stanowisku 
przemian ewolucyjnych.

Partia opublikowała dwie wersje swojego programu: Dastur-e maslaki ferqe-
-je edżtemaijun-e e’tedalijun (Zasady działania Partii Umiarkowanej) oraz Dastur-e 
maszruh-e maslaki ja maramname-je hezb-e edżtemaijun-e e’tedalijun (Objaśnienie zasad 
działania lub program Partii Umiarkowanej). Pierwsza była szkicem; została 
skrytykowana przez Rasulzadego, i w rezultacie powstała wersja poszerzona 
i poprawiona. Doskonalsza wersja składała się z 49 części, z których każda do-
tyczyła jednej kwestii, bez podziału na rozdziały. Poruszone problemy obejmo-
wały zagadnienia, takie jak struktura społeczna, podstawy zasad społecznych, 
sprawiedliwość, równość, braterstwo, nierealne marzenia (arezuha-je muhum), 
realistyczne programy, przestrzeganie powinności (re’ajat-e moqtazijat), sposób 
propagowania myśli społecznej, większość, podążanie za programem i realiza-
cja celu, wolność, opór wobec ucisku i wyzysku, rozwój ideologii (tadżaddod-e 
maram), reformy (eslahat) w zakresie polityki, kwestii ekonomicznych i etyki.

1256  Cyt. za: N. Salehi, Andisze-je tadżaddod..., s. 65.
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Wstępna część programu obejmowała dyskusję nad naturą człowieka 
(tab’ijat-e chelqat-e enasn) oraz historią ludzkości, którą podzielono na trzy części, 
odwołując się do teorii marksistowskich. Autorzy programu uzasadniali wy-
bór nazwy partii faktem, że odrzucają oni nierealne marzenia i przekonanie, że 
możliwy jest natychmiastowy postęp; stoją na stanowisku ewolucji i skupiają 
się na tym, co możliwe jest do osiągnięcia; z ich wyjaśnienia wynika, że „Partia 
Umiarkowana od samego początku swojego istnienia oparła swój program nie 
na idealizmie, a na realizmie”1257. Interesująca jest interpretacja tego, co par-
tia postrzegała jako „realistyczne”, możliwe do zrealizowania cele. W kulturze 
rosyjskiej realizm był kojarzony z ruchami socjaldemokratycznymi mającymi 
swe korzenie w niższych warstwach społecznych, natomiast idealizm łączono 
z warstwą szlachecką, która postulowała umiarkowany rytm reform oraz nie-
ustanne dopasowywanie zmian do charakteru ustroju państwowego. Natomiast 
jeśli chodzi o przystawalność proponowanych reform do sytuacji społeczno-
-politycznej, to żadna z frakcji nie była w stanie realizować celów obejmują-
cych całość kultury, właśnie ze względu na, sygnalizowany przez nas wcześniej, 
rozdźwięk między centrum, tworzonym przez wartości wyższych warstw, a pery-
ferium, gdzie były podejmowane próby realizowania potrzeb warstw niższych. 
Rozdźwięk między postulatami Partii Demokratycznej a założeniami Partii Umiar-
kowanej jest stosunkowo łatwy do wyjaśnienia przez pryzmat koncepcji politycz-
nych, jednak z perspektywy kulturowej żaden z nurtów nie postrzegał sytuacji 
„realistycznie”: „demokraci” próbowali włączyć do przemian lud, chociaż stare 
struktury kultury były jeszcze bardzo silne i lud nie rozumiał istoty zmian, na-
tomiast „umiarkowani” ograniczali się do warstwy najwyższej, pomijając fakt, 
że jest ona niewydolna w rządzeniu państwem. Analiza programu frakcji umiar-
kowanej pozwala potwierdzić tę tezę. Tożsamość ideowa Partii Umiarkowanej 
została zbudowana na krytyce założeń politycznych oponentów. Obydwa nurty 
reprezentowały dwa oblicza jednego zjawiska: dążenia do konceptualizacji idei 
postępu, która miała korzenie w sferze wartości. Odnosząc się do programu 
ideowych oponentów, głównie Amina Rasulzadego, twierdzili, że ich program 
prezentuje doskonałe podstawy rozwoju ludzkości (hajat-e kamal-e edżtema’i-
-je ensani), lecz jest to tylko piękna teoria, gdyż w praktyce nie można tych wa-
runków spełnić. W artykule pod tytułem Złudne marzenia a godne realizacji idee 
(Arezuha-je mouhum wa maramha-je qabele hosul) autorzy dokonują podziału 
ludzi na realistów i idealistów. Następnie opisują zasady rozwoju ewolucyjne-
go, który, ich zdaniem, polega na właściwym rozpoznaniu wyzwań, jakie niesie 
epoka, właściwym sformułowaniu celów i wyborze narzędzi działania. W czę-
ści programu dotyczącej postępu mówią o przewadze stopniowego rozwoju 
nad gwałtownym rytmem zmian i proponują, by oprzeć reformy na tradycji 

1257  Tamże, s. 71.
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(sonnat), a nie na jej odrzuceniu, wychodząc z założenia, że nowe struktury wy-
rastają ze starych i powinny być ich dopełnieniem, a nie negacją. Kolejna część 
programu koncentruje się na „poszukiwaniu prawdy i umiaru”1258, autorzy po-
stulują odnalezienie złotego środka między radykalizmem a błąkaniem się bez 
celu i przekonują, że jest to wystarczający warunek dla urzeczywistnienia idei 
postępu.

W programie Partii Umiarkowanej semantyka słów wolność (azadi) i reformy 
(eslahat) jest wpisana w kontekst słowa większość (aksarijat). W przestrzeni spo-
łecznej i politycznej zwrócenie się ku większości jest przez frakcję umiarko-
waną postrzegane jako budowanie demokracji. Zarówno nurt radykalny, jak 
i umiarkowany używają słowa „demokratyczny”, lecz nadają mu odmienne zna-
czenie. Frakcja umiarkowana używa pojęcia doskonałej wolności (azadi-je matlaq), 
na którą składa się, między innymi, wolność stowarzyszeń, prasy, wystąpień 
publicznych, nauki, podróżowania, wybór miejsca zamieszkania, zawodu1259. 
Wyjaśniając pojęcie wolności i jego kontekstów, autorzy sięgają do tradycji za-
chodnioeuropejskiego liberalizmu, stwierdzając, że granice wolności jednost-
ki są wyznaczane przez wolność innych ludzi oraz przez porządek społeczny. 
Innymi słowy, człowiek jest wolny w swoich działaniach dopóty, dopóki nie 
szkodzi drugiemu człowiekowi i nie zaburza porządku społecznego. Pomimo 
sięgania do tradycji liberalnych autorzy programu odwoływali się też do tradycji 
islamskiej. Postulaty Partii Umiarkowanej cechowały się dużym synkretyzmem: 
zawierały zarówno postępowe hasła o konieczności rządów narodowych (sal-
tanat-e melli), jak też konserwatywne, głoszące, że należy oprzeć przemiany na 
tradycji i religii. Członków nurtu umiarkowanego określa się mianem miłośni-
ków tradycji pragnących rewolucji konstytucyjnej (sonnatgarajan-e maszrutechah)1260. 
Głównym organem propagandowym partii była gazeta „Madżles”, która wy-
chodziła przez dwa pierwsze lata ruchu konstytucyjnego, później jej wydawanie 
zostało wstrzymane i wznowiono jej druk kilka dni po otwarciu II Madżlesu. 
Według Salehiego można ją uznać za uzupełnienie programu partii; dodatkowe 
treści zawiera obszerny artykuł, który został opublikowany w dwóch pierw-
szych numerach gazety i nosił tytuł Filozofi a metody albo sposób postępu i doskonale-
nia (Falsafe-je maslak wa ja rah-e taraqqi wa takomel)1261. Właścicielem gazety 
był Mirza Mohsen, zięć sejjeda Abdallaha Behbahaniego, natomiast stanowisko 
redaktora naczelnego zajmował syn Mohammada Tabatabaiego, Mohammad 
Sadeq Tabatabai. Wśród autorów artykułów byli Adib al-Mamamlek Farahani 
i szejch Jahja Kaszani, Hadżdżi Aqa-je Szirazi, szejch Mohammad Jazdi, szejch 
Mohammad Naraqi i szejch Hasan Tabrizi. Skupiali się na odpieraniu zarzutów 

1258  Por. tamże, s. 72.
1259  Tamże, s. 73.
1260  Tamże, s. 75.
1261  Tamże.
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i krytykowaniu stanowiska autorów publikujących na łamach „Iran-e nou”. We 
wspomnianym wyżej artykule, którego autorstwo przypisuje się szejchowi Jahji 
Kaszaniemu, zostały omówione trzy kwestie: autor wyjaśnia pojęcie „umiar-
kowania”, krytykując główny punkt programu demokratów, mówiący o po-
dziale ziemi między chłopów; proponuje najpierw zmienić zależność między 
klasami społecznymi poprzez uświadomienie chłopów; pokazuje drogę wyjścia 
z zacofania poprzez zwrócenie się ku tradycji. Za najbardziej palącą kwestię 
autorzy uważają konieczność zmiany sytuacji najliczniejszej warstwy społecz-
nej. Z punktu widzenia „demokratów” postulowany przez nich podział ziemi 
między chłopów, przy jednoczesnej likwidacji stosunków feudalnych, mógłby 
poprawić warunki życia warstwy uciskanej i stworzyć podstawy dla równości 
społecznej (barabari dar dżom’e). Z punktu widzenia Partii Umiarkowanej idea wol-
ności jest jedną z podstawowych idei społeczeństwa obywatelskiego, jednak 
należy realizować ją poprzez edukację i stopniowe uświadamianie chłopom ich 
pozycji w społeczeństwie, potrzeb i dążeń: 

Nigdy nie występowaliśmy i nie występujemy przeciwko wolności i równości, ponieważ szariat 
ustanowiony przez Mohammada opiera swoje podstawy na wolności i równości praw ludzko-
ści, (...) lecz należy sobie uświadomić, że podział dóbr ziemskich, jak proponują niektórzy, nie 
jest sprawą państwa i państwo nie może zabrać dóbr jednemu człowiekowi i oddać ich komuś 
innemu, ponieważ ta kwestia leży w gestii wspólnoty, która stopniowo zasiewa ziarno mądro-
ści i wiedzy w sercach chłopów i warstwy pokrzywdzonej, którzy dzisiaj w Iranie są pogrążeni 
w odmętach ignorancji i niewiedzy, kieruje ich na drogę mądrości i świadomości oraz uczy ich 
sposobu zdobycia bogactwa1262. 

Przestrzegali, że skutkiem powodzenia reformy rolnej proponowanej przez 
Partię Demokratyczną będzie jedynie chaos i anarchia. W koncepcjach radykal-
nych członków frakcji demokratycznej znajduje oddźwięk marksistowska teo-
ria walki klas, dlatego też pojmowali oni realizację postulatu o podziale ziemi 
jako wydanie chłopom hasła zbuntowania się przeciwko właścicielom ziem-
skim. Wbrew wnioskom, jakie można byłoby wysnuć na podstawie programu 
Partii Umiarkowanej, jej członkowie nie popierali właścicieli ziemskich. Sądzili 
jednak, że zmian należy dokonywać stopniowo, a ich źródłem jest wiedza i roz-
wój społeczeństwa, począwszy od warstw najniższych. 

Kwestia wzmocnienia pozycji rządu centralnego nie była przedmiotem spo-
ru „umiarkowanych” z „demokratami”, jednak sposoby realizacji celu znacznie 
się różniły. Członkowie Partii Umiarkowanej stali na stanowisku, że umocnienie 
państwa może dokonać się dzięki stworzeniu silnej armii, którą uważali za „du-
cha narodu” (ruh-e mamlekat). Twierdzili oni, że państwo bez silnej armii nie 
cieszy się międzynarodowym prestiżem i narażone jest na zakusy terytorialne 

1262  Tamże, s. 78.
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ze strony silniejszych. Członkowie nurtu umiarkowanego uznawali armię za 
gwarant wewnętrznego bezpieczeństwa: 

Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek reformy najpierw należy stworzyć armię i przy użyciu jej 
siły zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne i ograniczyć ingerencję obcych; wówczas z lekkim 
sercem i pełnym skupieniem będzie można przystąpić do innych reform i uchronić kraj przed 
biedą, zniszczeniem i podporządkowaniem1263.

Inną ważną kwestią sporną między „demokratami” a członkami nurtu 
„umiarkowanego” był problem wzajemnej zależności religii i polityki. Jak za-
znaczyliśmy wyżej, wiele kontrowersji wśród demokratów budziła Ustawa Uzu-
pełniająca, a zwłaszcza jej paragraf  mówiący o ustanowieniu komisji, złożonej 
z 5 modżtahedów, powołanej do kontrolowania zgodności postanowień parla-
mentu z szariatem. Członkowie Partii Umiarkowanej popierali wyżej wspomniany 
paragraf, a na łamach gazety „Madżles” zamieszczali artykuły uzasadniające ich 
stanowisko. 

Wymienione wyżej zagadnienia wskazują na znaczenie islamu i państwa jako 
głównych elementów tworzonych koncepcji reform. Dyskusja wokół konkret-
nych działań toczyła się na łamach gazet, natomiast zadanie wyrażenia emocji 
związanych z gwałtownością doświadczanych zmian i transformacją znanego 
obrazu świata przyjęła na siebie poezja.

1263  Tamże, s. 82.
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3.2.1. Opozycja doulat – mellat. Spuścizna okresu
maszrute na tle wyzwań epoki modernizacji-westernizacji
Procesy modernizacji dały irańskim reformatorom impuls do namysłu nad treś-
cią pojęcia naród; wyłoniło się ono wskutek refl eksji nad charakterem zależności 
doulat (państwo) i mellat (lud/naród)1264. W czasach Kadżarów semantyka doulat 
obejmowała elitę rządzącą: szacha, urzędników na służbie państwowej, przy-
wódców klanów. Rozbudowany system przyznawanych przydomków tworzył 
nieformalną, lecz czytelną dla zainteresowanych, symbolikę: amir kabir – wielki 
książę, as-soltan – fi lar państwa itp. Tytuły, określające szacha, miały korzenie 
zarówno w tradycji islamskiej: zill-allah (cień Boga), islam-panah (schronienie is-
lamu), jak również w starożytnej tradycji panujących rodów: szachinszach (król 
królów) lub plemion chaqan (najwyższy chan lub dowódca)1265. Tytuły świadczy-
ły o prestiżu, nie wiązały się natomiast z realnymi przywilejami czy zakresem 
wpływów politycznych. Jak trafnie zauważyła Groot, „Podczas gdy retoryka 
i ideologia rządu była hierarchiczna i niepodważalna, jego praktyka zależała od 
układania się i manipulowania innymi, którzy sprawowali władzę”1266. Często 
faktyczna władza szacha obejmowała niewielki obszar Iranu, z Teheranem jako 
jej centrum, natomiast zasięg wpływów ofi cjalnej elity rządzącej na pozostałych 
obszarach nieustannie był negocjowany z tymi, którzy faktycznie ją dzierżyli: 
wodzami plemion, niekiedy również z szyickimi duchowymi1267. Pozycja arbi-
tralnego przywódcy – szefa plemienia czy szacha – zależała od jego siły i zdol-
ności do utrzymania porządku, umiejętnego pełnienia funkcji, potrzebnych dla 
sprawnego funkcjonowania plemienia czy państwa. Jeśli nie spełniał oczekiwań 
grupy, to – jak zauważył Houma Katouzian – „bunt był – zasadniczo – tak 
samo »zgodny z prawem« jak przypadkowa władza, a ostatecznym testem legi-
tymizacji była zdolność do zdobycia i utrzymania władzy”1268.

1264  Na chwilę obecną pomijamy znaczenie mellat jako wspólnoty religijnej; w takim sensie pojęcie 
narodu pojawiło się w myśli panislamistów.

1265  Por. J. Groot, Religion, Culture and Politics in Iran. From Qajar to Khomeini, New York 2007, s. 127.
1266  Tamże, s. 128.
1267  Szerzej na temat politycznych i społecznych uwarunkowań władzy zob. A. Amanat, Pivot 

of  the Universe. Nasir ad-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy 1831–1896, London–New York 1997, 
s. 225–237. 

1268  H. Katouzian, Riza Shah’s political legitimacy and social base 1921–1941 [w:] S. Cronin (red.), 
The Making of  Modern Iran. State and the Society under Riza Shah, 1921–1941, London 2003, s. 17.
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Od upadku dynastii Safawidów mamy do czynienia z brakiem legitymizacji 
władzy w Iranie i idącym w ślad za nim kryzysem, a także koniecznością mody-
fi kacji obrazu władcy. Jak zauważył Said Arjomand, „Ten przedłużający się kry-
zys legitymizacji zapoczątkował rozwój abstrakcyjnej idei »państwa irańskiego« 
(doulat-e Iran) i pomógł w odłączeniu go od koncepcji rządów dynastycznych 
jako zmiany władzy z woli Boga”1269. Dochodzący do władzy szachowie nie-
ustannie poszukiwali legitymizacji swoich rządów; szach Fath Ali poprzez alians 
z szyickim duchowieństwem, inni władcy – jak na przykład Karim-chan Zand, 
który nigdy nie uzyskał tytułu szacha – poszukiwali legitymizacji, nazywając 
siebie „sługami państwa”.

Od XIX wieku abstrakcyjna idea państwa rozwijała się równolegle z ten-
dencjami do kształtowania się narodu w nowożytnym znaczeniu, dlatego też 
zderzały się dwa pola semantyczne słowa doulat – to, które było tworzone przez 
zwolenników tradycyjnego porządku, opartego na władzy absolutnej (silnej 
władzy centralnej) z pojmowaniem doulat kształtowanym przez reformatorów 
czerpiących inspiracje od myślicieli europejskich – w ich myśli państwo było 
własnością narodu, a naród ten reprezentowali jego przedstawiciele, którzy 
mieli być wybierani do parlamentu i rządzić razem z szachem. Istniało również 
trzecie pole semantyczne dla słowa doulat i ono było kształtowane przez szyi-
ckie duchowieństwo, które wyobrażenie państwa i jego funkcji opierało w ca-
łości na przekazie Koranu. Właśnie w opozycji do interpretacji doulat prezen-
towanej przez duchownych pojawiają się ze strony inteligencji świeckiej pytania 
o przeznaczenie i misję Iranu, abstrahujące od wymiaru religijnego. Jednak aż 
do czasów panowania dynastii Pahlawich nowa, zaprezentowana przez inteli-
gencję i elitę dworską koncepcja doulat ma niewielki zasięg w porównaniu z tą 
propagowaną przez szyickie duchowieństwo.

Zaznaczmy, że pojęcia ludu/narodu i państwa są współzależne; jakakolwiek 
ingerencja w treści jednego z nich pociąga za sobą zmianę semantyki drugiego. 
W procesie poszukiwania narzędzi przekształcenia ludu w naród, jako wspól-
notę obywateli, którym leży na sercu dobro państwa, oraz transformacji pań-
stwa w taki sposób, by stało na straży wolności i dobrobytu jednostek, rodzą 
się kolejne pojęcia. Pierwsze z nich, ojczyzna (watan), zawiera treści wyrażające 
pragnienie współuczestniczenia w tworzeniu państwa i ochrony Iranu przed 
wewnętrznym chaosem i wyzyskiem ze strony potęg kolonialnych. Drugie, de-
spotyzm (estebdad), ma znaczenie pejoratywne i stanowi wyraz negacji systemu 
jedynowładztwa oraz niesprawiedliwych rządów. Towarzyszy im słowo wolność 
pojmowane jako utracona wartość i cel dążeń. Ruch zmiany znaczeń funda-
mentalnych pojęć semiosfery, pojawienia się nowych słów, prowadzących do 

1269  S. Arjomand, The Turban for the Crown. The Islamic Revolution in Iran, New York–Oxford 1988, 
s. 23.
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zmiany językowego obrazu świata i, w konsekwencji, modyfi kacji wyobrażeń na 
temat rzeczywistości, nosił nazwę postępu.

Po włączeniu Iranu w politykę międzynarodową, gdy rozwinęły się stosun-
ki dyplomatyczne, a irańscy posłowie zaczęli odwiedzać stolice europejskich 
miast, coraz częściej pojawiał się zwrot: „służba państwu”. Nie miał on jednak 
wyraźnie zarysowanych treści semantycznych. Niektórzy myśliciele ekspono-
wali podniesienie się statusu jednostki, która nie była już wyłącznie podda-
nym szacha, lecz podmiotem aktywnie kształtującym politykę państwa; inni 
reformatorzy skłaniali się ku popieraniu idei oświeconego absolutyzmu, wi-
dząc w nim nadzieję na odzyskanie faktycznej niezależności politycznej i eko-
nomicznej. Pojęcie służby państwu łączono też z patriotyzmem i ta tenden-
cja pojawiła się stosunkowo wcześnie: Hosejn-chan Moszir ad-Doule, irański 
ambasador w Stambule w latach 1858–1859, a następnie minister-reformator 
w Iranie, wprowadził do swoich pism pojęcie ojczyzny (watan) i patriotyzmu 
(watanparasti)1270. Na przykładzie Moszira ad-Doulego można wywnioskować, 
że w dziedzinie zmiany semantyki słów będących nośnikami kodów kulturo-
wych pierwszymi reformatorami byli urzędnicy szacha: Qaem Maqam, a na-
stępnie jego syn Mirza Abol Qasem Qaem Maqam. Ich następcy to dyplomaci 
i posłowie. Podważony został wówczas patrymonializm jako wzór rządzenia. 
Qaem Maqam pisał: „Państwo potrzebuje żołnierzy, a nie pochlebców (do’a gu-
jan) modlących się o trwałość dynastii w zamian za własne korzyści”1271. Można 
zatem stwierdzić, że grunt pod przenikanie nowej idei państwa przygotowali 
ci, którzy poszukiwali sposobów pozareligijnej legitymizacji scentralizowanej 
władzy. Kolejne pokolenie wypracowało ideę państwa jako własności narodu, 
co znalazło pełne odzwierciedlenie w rewolucji konstytucyjnej. Zderzenie się 
wielu koncepcji doulat w toku dyskusji nad postępem i modernizacją prowadziło 
do wyłaniania się kolejnych defi nicji państwa.

Idea nowoczesnego państwa przez długi czas istniała w sferze wyobrażeń 
jako pewien rozbudowany koncept. Wszelkie próby reform na poziomie insty-
tucjonalnym kończyły się fi askiem, a nierzadko i śmiercią reformatorów. W tej 
sytuacji nie dziwi fakt, że wśród przedstawicieli irańskiej inteligencji pojawiły 
się nadzieje na „odgórną rewolucję”. Szach Naser ad-Din przystąpił do reor-
ganizacji systemu administracyjnego już po śmierci Amir Kabira, w roku 1858, 
1864, 1866. Powstało wówczas sześć scentralizowanych ministerstw, zlikwido-
wano urząd premiera (wielkiego wezyra), a ministerstwa zostały poddane kon-
troli szacha. Zmiany okazały się nietrwałe, gdyż już w 1871 roku Naser ad-Din 
przywrócił urząd premiera i mianował na to stanowisko Mirzę Hosejn-chana 
Moszira ad-Doulego. Innym obszarem, w którym podejmowano próby prze-

1270  Por. J. de Groot, Religion, Culture and Politics in Iran..., s. 146.
1271  Tamże.
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prowadzenia zmian, było sądownictwo i fi nanse. Tu znowu dał znać o sobie 
system wzajemnych wpływów i zależności, charakterystyczny dla patrymonial-
nego charakteru relacji jednostka – władza: gdy Hosej-chan odmówił wypłaty 
rent rodzinom urzędników, nazwano jego postępowanie „niemoralnym”1272. 
W dalszym ciągu sprzedawano urzędy bądź też przekazywano je krewnym.

Istotnym problemem u początków nowoczesnego dyskursu na temat na-
rodu i nacji był brak jednoznacznych perskich terminów na określenie „naro-
du” w nowoczesnym ujęciu i odróżnienie go od „ludu”. Dla angielskich słów 
„nation”, „nationalism” perskie słowa bliskoznaczne to: mihan, watan, keszwar, 
mellat, qoum, umma oraz mihani, watani, melli. Gheissari objaśnia ich treść w nastę-
pujący sposób: 

Mihan, watan i keszwar znaczą rodzimy kraj czy ojczyznę i określają przestrzeń geografi czną; 
mihani i watani mogą być uznane za odpowiednik słowa patriotyczny. Keszwar odnosi się do 
kraju o określonym terytorium. Mellat odnosi się do ogółu ludzi, którzy zamieszkują ojczyznę, 
z wyjątkiem tych, którzy są na służbie państwowej (doulat)1273. 

Przez pojęcie państwa rozumiane były warstwy wyższe i często utożsamiano 
je z despotyzmem i interesem ofi cjalnej władzy. W ten sposób w samą strukturę 
społeczną został wpisany antagonizm i kolejna opozycja binarna: warstwy wyż-
sze – warstwy niższe oraz analogicznie: wyzyskujący – wyzyskiwani. Pojawienie 
się nowych paradygmatów kulturowych, związanych z resemantyzacją doulat 
i mellat, wskazywało na dążenie grup kulturotwórczych do przekształcenia ludu 
w naród, który posiada swoje państwo; wówczas lud stałby się podmiotem, a nie 
przedmiotem działań politycznych. Wyrażony w krytyce despotyzmu sprzeciw 
inteligencji wobec władzy politycznej nie był buntem przeciwko państwu jako 
takiemu, lecz sprzeciwem wobec traktowania państwa w kategoriach własności 
panującego.

Podział na „państwo” i „lud” był żywotny jeszcze na początku XX wie-
ku. Jak zauważył Erwand Abrahamian, pierwsza generacja inteligencji walcząca 
o uchwalenie konstytucji postrzegała historię Iranu przez pryzmat dwóch an-
tagonistycznych elementów: skorumpowanej władzy (doulat) i uciskanego ludu 
(mellat). Podczas posiedzenia I Madżlesu 

...dwudziestu deputowanych opisało społeczeństwo jako złożone z rządzącej elity (doulat) 
i ludu (mellat). Tylko dwóch deputowanych postrzegało je jako podzielone na klasy (tabaqat). 
Słowo „klasa” (tabaqe) było wówczas używane mało precyzyjnie – w kontekście prawa wy-
borczego – na określenie różnych kategorii społecznych, zarówno religijnych mniejszości, 
jak również sześciu warstw społecznych: książąt (szahzadegan), arystokracji (aszraf) i szlachty 

1272  S. Arjomand, The Turban for the Crown..., s. 12.
1273  A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 20.
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(a’jan), duchowieństwa (ulama), kupców (todżdżar), członków cechów (asnaf) i właścicieli ziem-
skich (malekin)1274.

Podsumowując, wskutek napływu nowych idei oraz trudnej sytuacji poli-
tycznej i ekonomicznej, związanej z zależnością Iranu od Rosji i Wielkiej Bry-
tanii, irańska elita zrozumiała, że konieczna jest zmiana charakteru państwa, 
a nie jedynie modyfi kacja jego polityki wewnętrznej czy międzynarodowej. 
Niemniej jednak świadoma refl eksja nad treścią doulat i mellat w wieku XIX 
i na początku XX miała miejsce w niewielkim stopniu; reformatorzy raczej 
działali, a tworzone koncepcje nowego ustroju politycznego miały charakter 
praktyczny. Pojmowanie państwa i narodu wypływało z dążeń do ustanowienia 
rządów konstytucyjnych rozumianych pragmatycznie. Sejjed Tabatabai powie-
dział: „Nie doświadczyliśmy rządów konstytucyjnych, ale ci którzy odwiedzili 
kraje mające konstytucję, powiedzieli nam, że (konstytucja – M.A.) dała im bez-
pieczeństwo i dobrobyt”1275. Podobnie pragmatyczną postawę reprezentował 
szach Mozaffar ad-Din, który stwierdził: „Wszyscy europejscy królowie rządzą 
przy pomocy parlamentu, i są oni o wiele silniejsi niż szach Iranu”1276. Można 
zatem wywnioskować, że zmiana treści doulat i mellat wynikała z konceptualiza-
cji postępu, a ten był nierozerwalnie związany z Europą Zachodnią. Na przeło-
mie XIX i XX wieku mamy do czynienia z trzema kierunkami reformowania 
państwa i wynikającą z nich zmianą semantyki pojęcia. Pierwsze pojmowanie 
postępu w obszarze państwa to reforma systemu administracyjnego, podatków 
i wojska oraz stworzenie silnej władzy centralnej. Ta tendencja mieściła się 
w ramach tradycyjnego wzorca i była jego modyfi kacją, nie wpływała natomiast 
na drastyczną zmianę idei państwa. Drugie rozumienie doulat wiązało się z po-
stulatami ustanowienia porządku prawnego i powszechnego kształcenia spo-
łeczeństwa. Sięgało ono do zachodnioeuropejskich, oświeceniowych wzorców 
państwowości i narodu. Główne postulaty trzeciego kierunku reform i wynika-
jącej z nich koncepcji państwa nie zostały wyartykułowane wprost – wynikały 
pośrednio ze wspólnotowej wizji mellat, charakterystycznej dla islamu i tradycyj-
nych wspólnot religijnych w ogóle. Mellat oznaczało tożsamość zbiorową, która 
formowała się w opozycji do niemuzułmanów, zasadzała się ona na ścisłym 
związku państwa i religii, zaś źródłem jej treści symbolicznych był islam. 

Trybuną propagowania idei kształcenia społeczeństwa, spisania prawa, walki 
z wadami, które uniemożliwiają postęp, była literatura. Czasy rewolucji kon-
stytucyjnej były tym okresem, gdy najważniejsze treści kulturowe zostały wy-
artykułowane w sposób charakterystyczny dla kultury irańskiej – za pomocą 
obrazów poetyckich. Według Konstantego Czajkina pisarze „najbardziej lubili 

1274  E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 10.
1275  R.F.C. Bagley, New Light on the Iranian Constitutional Movement, s. 51.
1276  Tamże.
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mówić jeśli nie o »konstytucji«, to o »wolności« w ogóle, nie wkładając w to 
pojęcie żadnej sprecyzowanej treści”1277. Pojawieniu się nowych treści towarzy-
szyła zmiana typu ich odbiorcy, a to pociągało za sobą zmianę stylu. Tradycyjne 
gatunki poetyckie, takie jak gazal czy kasyda nie zawsze były w stanie udźwig-
nąć treści społeczne i polityczne okresu maszrute1278. Nowatorski gatunek satyry 
politycznej posłużył do propagowania haseł wzywających do obalenia despo-
tyzmu, zlikwidowania przekupstwa urzędników i zacofania1279. Według Gheis-
sariego:

...literatura irańskiego ruchu konstytucyjnego zawiera bogaty i zróżnicowany nurt satyryczny 
w formie: artykułów prasowych, powieści, traktatów i poematów, wyrażających różne stano-
wiska w wyjątkowym okresie historycznym o janusowym obliczu. W tym kontekście powsta-
nie satyry politycznej można badać na przestrzeni dekady, która obwieszczała nowe początki 
(...), a jednocześnie niosła przeczucie końca; a wszystko to ujęte w szerokie pojęcia moderni-
zacji i tradycji1280. 

Ali Akbar Dechhoda (1879–1956) był jednym z najwybitniejszych irańskich 
poetów i myślicieli wykorzystujących gatunek satyry politycznej jako narzędzia 
piętnowania działających na szkodę Iranu i jego mieszkańców urzędników 
państwowych i szyickiego duchowieństwa. Jego zasługą jest zapoczątkowanie 
procesu upraszczania języka literackiego, wprowadzenie doń słów i zwrotów 
z języka potocznego1281.

Idee, które stanowiły wątki przewodnie poezji, literatury i publicystyki okre-
su maszrute, wspomagały proces zmiany semantyki pojęć doulat i mellat. Nie 
sposób wymienić wszystkich twórców tamtego okresu, niemniej jednak naszej 
uwagi domagają się przynajmniej cztery wybitne nazwiska: Abdul Qasem Aref  
Qazwini (1879–1933), Mirzade-je Eszqi (1891–1922), Mohammad Ebrahim 
Forruchi Jazdi (1889–1939) oraz Mohammad Taqi Bahar (1887–1951). Warto 
też wspomnieć o Abdulu Qasemie Lahutim (1888–1957) oraz Nimie Juszidżu 
(1895–1959). Wybrani przez nas poeci mieli różne pochodzenie, wykształcenie 
i drogę życiową, lecz jednoczyło ich uczucie patriotyzmu i pragnienie wyko-
rzystania daru słowa, by wyartykułować i propagować idee wolności, konsty-
tucji, postępu. Rolę poety postrzegali jako realizację misji służby społeczeń-
stwu i ojczyźnie. Nima Juszidż stworzył formę „wolnego wiersza” (sze’r-e azadi), 
lirycznego monologu. Dążył do nakreślenia poetyckiego obrazu za pomocą 

1277  К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 34.
1278  Por. J. Afari, Enqelab-e maszrute-je Iran 1906–1911, s. 156. Zanikanie transformacji i trwanie róż-

nych gatunków poezji omawia E.G. Browne. Zob. E.G. Browne, A literature of  Persia, t. 1–4, Cambridge 
1959; E.G. Browne, M.A. Tarbiyat, The Press and Poetry of  Modern Persia, Cambridge 1914.

1279  Szerzej zob. A. Gheissari, „Despots of  the World Unite!”..., s. 360–376.
1280  Tamże, s. 362.
1281  Szerzej na temat reformy języka w kontekście przemian politycznych zob. pisma Dehchody: 

A.A. Dehchoda, Nemeha-je sijasi (Pisma polityczne), I. Afszar (red.), Teheran 1357 (1978).
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słów-metafor w taki sposób, by popularyzować wiedzę o sytuacji społeczno-
-politycznej. Pisał: „Dzisiaj poezja jest nie tyle melodią, znajomym rytmem me-
trum, ile wyrazicielką problemów społecznych. Metrum powinno służyć jako 
stosowna szata dla naszych myśli”1282. Słowa młodego poety można uznać za 
pewnego rodzaju program dla całego pokolenia twórców, którzy przedstawia-
li zmiany w kulturze za pośrednictwem obrazów poetyckich. W poezji tego 
okresu można prześledzić cały szereg zjawisk charakterystycznych nie tylko dla 
Iranu „czasów przebudzenia”, lecz dla każdego narodu, który po raz pierwszy 
ustala warunki konfrontacji z obcą cywilizacją. W tekstach literackich okresu 
maszrute odnajdujemy rozważania na temat roli poezji i poety w kształtowaniu 
życia społeczno-politycznego, a także wezwanie do konkretnych działań; prob-
lemy ogólne, dotyczące całego społeczeństwa w przełomowym momencie hi-
storycznym, przeplatają się z odwiecznymi tęsknotami jednostki – za miłością, 
spełnieniem, poczuciem sensu życia. Taki właśnie charakter ma wiersz Nimy 
Juszidża, zatytułowany Noc (Szab): 

O, ciemna i długa nocy/ Czy wiesz/ Jakie tajemnicze zło kryje się w tobie?/ Było serce, ską-
pane we krwi z bólu/ Była twarz, pociemniała od żalu/ Było wiele głów, pełnych nadziei/ 
Zakochanych, obejmujących swoich ukochanych/ (...) O, czymże ty jesteś nocy, pełna żało-
ści/ Do jakiego końca ty dążysz?/ Tyle czasu minęło a ty – ciągle ta sama/ O takim samym, 
wywołującym grozę, obliczu1283. 

Klasztorina charakteryzuje symbolikę poezji Nimy jako „połączenie bardzo 
prostego tematu ze skomplikowanymi fi lozofi cznymi aluzjami”1284. Oczekiwa-
nie i nadzieja na zmiany, pomimo trudnej sytuacji, duszącej atmosfery i przy-
tłaczających okoliczności, to główny temat wiersza o Feniksie, który zmęczony, 
gnany zimnymi wiatrami przysiadł na witce bambusa: „Ani ta ziemia, ani życie 
tutaj nie są mu miłe/ Czuje, że marzenia innych ptaków/ Również zasnuły się 
czarnym dymem, lecz nadzieje/ Złocącymi się niwami, jasnymi przebłyskami/ 
Płoną w ich oczach”1285. Był spadkobiercą idei i nastrojów starszych od niego 
poetów: Arefa Qazwiniego, Mirzadego Eszqiego i Maleka asz-Szo’ara-je Ba-
hara, bezpośrednio zaangażowanych w rewolucję konstytucyjną. Nima Juszidż 
mówił o zawiedzionych nadziejach, ponieważ przeżył przewrót Rezy-chana 
i był świadkiem odwrotu od idei konstytucjonalizmu i wolności liberalnych. 
Jego poprzednicy jeszcze spoglądali w przyszłość i widzieli w niej spełnienie 
oczekiwań.

1282  Cyt. za: В. Кляшторина, »Шаги тихой воды«: две волны вестернизации в персидской поэзии XX 
века; http://magazines.russ.ru/nlo/2003/62/kliash-pr.html (dostęp: 10.10.2012).

1283  Dżannati Atai, Nima. Zendegani wa asare (Nima. Życie i twórczość), Teheran, 1334 (1955), s. 125–
–126.

1284  В. Кляшторина, „Шаги тихой воды”: две волны...
1285  N. Juszidż, Simurg (Feniks) [w:] M. Hoquqi, Sze’r-e nou az aqaz ta emruz („Nowa poezja” od jej począt-

ków do naszych dni), Teheran 1351 (1972), s. 85. 
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Aref  Qazwini przybył do Teheranu na krótko przed podpisaniem projektu 
Konstytucji przez szacha Mozaffar ad-Dina. Atmosferę oczekiwania na gruntow-
ne zmiany, pragnienie wolności opisuje następująco: 

Sumienie moje, do czystości którego mam powody być przekonanym na świadka powołuję, 
że od momentu gdy zaangażowałem się w pragnienie konstytucji i wolności aż do chwili 
obecnej... własny świat pozbawiłem radości, ze wszystkiego zrezygnowałem, dobry sen mnie 
opuścił, woda w dół mojego gardła nie spływa łatwo1286. 

Miłość do ojczyzny zastępuje poecie wszelkie inne rodzaje miłości, a działal-
ność rewolucyjna łączy się z głębokim humanizmem. Mohammad Ali Sepanlu 
pisze: 

Oczywiście, Aref  w tych słowach jest szczery, lecz głębia problemu polega na tym, że w okre-
sie walk politycznych Aref  prowadził swego rodzaju „podwójne życie”; dniami angażował 
się w rewolucję, a wieczory spędzał na poszukiwaniu radości, znaczenie jego życia wyrażało 
się w łączeniu miłości jednostkowej (eszq-e szachsi) z miłością powszechną (eszq-e omumi)1287. 

Jako syn mułły Aref  w młodości był kształcony na rouzechana – duchow-
nego niższej rangi, zajmującego się recytowaniem opowieści o życiu i śmierci 
szyickich świętych; zdobyte wówczas umiejętności muzyczne i deklamatorskie 
zostały później wykorzystane do popularyzowania idei rewolucyjnych. Czajkin 
scharakteryzował wkład Arefa w ruch konstytucyjny następująco: 

W drugim okresie rewolucji konstytucyjnej wstępuje w szeregi demokratów, oddając rewolucji 
swój rzadki dar śpiewaka i twórcy tasnifów, dzięki czemu przynosi sprawie popularyzacji wyzwoliciel-
skich idei więcej pożytku niż dziesiątki gazet i zebrań (podkr. – M.A.). (...) Aref  to rzadki, być może 
jedyny, przykład poety-śpiewaka, jak gdyby przywołane do współczesności żywe ucieleśnienie 
dawnego barda lub średniowiecznego minstrela1288. 

W latach 1909–1911 powstały najbardziej znane gazale i tasnify młodego 
poety: Niech żyje (Zende bad!), Zwiastun wolności (Pejam-e azadi), Skarga ptaka 
(Nale-je morq), Szaty śmierci (Lebas-e marg). Temat walki z despotyzmem, 
obrony Iranu przed kolonializmem oraz patriotyzm to główne wątki jego poe-
zji. W gazalu Szaty śmierci wyraża rozpacz z powodu bezbronności ojczyzny 
w obliczu obcej ekspansji; nieudolność ministrów i członków madżlesu rodzi 
pesymizm poety wyrażony w strofach-pytaniu: „Cóż się stało, że zgromadzenie 
konstytucyjne nie precyzuje czyj jest dom: obcych czy nasz?”1289. Pytanie służy 
jako pretekst do wyjawienia znanej poecie od dawna prawdy: „Zniszczenie kra-

1286  M. Sepanlu, Czahar sza’er-e azadi. Dżostodżiu dar sargozaszte wa asar-e Aref, Eszqi, Bahar, Forruchi 
Jazdi (Czterej piewcy wolności. Studia nad życiem i spuścizną Arefa, Eszqiego, Bahara i Forruchiego Jazdiego), Up-
psala 1994, s. 33.

1287  Tamże.
1288  К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, s. 60–61.
1289  A. Qazwini, Lebas-e marg [w:] M.A. Sepanlu, Czahar sza’er-e azadi, s. 113. (Cze szod ke madżles-e 

szoura nemikonad ma’lum/ ke chane, chane-je qejr ast ja ke chane-je ma-st).
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ju jest dziełem rąk rodzimego złodzieja/ Na ręce obce po cóż się skarżyć, (gdy) 
wszystko co jest, to nasze dzieło”1290. Semantyka słowa watan (ojczyzna) w poe-
zji Qazwiniego jest kształtowana przez wyobrażenie niewoli (Nale-je morq), tęsk-
notę za porządkiem i nadzieję na obalenie despotów.

Pojęcie ojczyzny pojawia się też w większości gazali Mirzadego Eszqiego; 
jest kształtowane przez słowa niezależność (esteqlal), rewolucja (enqelab), wolność 
(azadi), despotyzm (estebdad). Ojczyzna zostaje podniesiona do rangi święto-
ści, za szczęście której poeta gotów jest oddać życie (Eszq-o-watan – Miłość 
i ojczyzna)1291. Klucz do zrozumienia przewodniej myśli Eszqiego oraz istoty 
jego patriotycznych uczuć stanowią słowa poety wypowiedziane po podpisaniu 
tajnego porozumienia między Rosją a Wielką Brytanią, dotyczącego podziału 
Iranu na strefy wpływów1292: 

Owo porozumienie moja myśl przyjmowała nie inaczej jak zmowę, żeby sprzedać Iran... Kie-
dy chodzę, to czuję się tak, jak gdybym chodził po ziemi, która kiedyś była moja, a teraz należy 
do kogoś innego. Kiedy piję wodę – czuję to samo. Tego rodzaju myśli nie przestają mnie 
dręczyć ni dniem, ni nocą1293. 

W poezji Eszqiego znajdziemy satyrę na urzędników-złodziei1294, lament, 
z powodu nieszczęść, które dotknęły Iran1295, a także – strofy świadczące o kry-
tyce religii i wolnomyślicielstwie autora. W wierszu Obojętność wobec niebios (Bi 
e’tenai be falak) pisze on o swoim zwątpieniu w opiekę wyższych sił; brak po-
mocy ze strony niebios w obliczu ziemskich trudów sprawił, że polega on wy-
łącznie na własnych siłach: 

Jeśli przed niebiosami się pokłonię niechaj ogarnie mnie wstyd/ Mam prawo zapomnieć tego, 
kto o mnie zapomniał/ Nasz statek przez odmęty płynie bez steru/ Czyż w żaden sposób 
nie da się go uratować?/ Nie, nie poddam się! Szukam wyjścia i znajdę go!/ Kto boi się walki, 
tego spotka nieszczęście/ Jestem dzieckiem rewolucji, co znaczy, że ona/ Swoją własną piersią 
wykarmić mnie powinna/ O, szejchu, pokorny wobec losu, błądzisz/ Na darmo przesuwając 
paciorki różańca/ Ja jestem zakochany, moim świadkiem – poraniony wiersz/ Miłość nie 
potrzebuje innych dowodów1296. 

1290  Tamże, s. 113. (Charab-e mamlekat az dast-e dozd-e chanegi ast/ Ze dast-e qejr cze nalim, char 
cze hast az ma-st).

1291  M. Eszqi, Eszq-o-watan (Miłość i ojczyzna) [w:] M.A. Sepanlu, Czahar sza’er-e azadi, s. 217.
1292  Szczegóły dotyczące porozumienia i okoliczności jego zawarcia zob. N. Keddie, Współczesny 

Iran..., s. 65.
1293  Cyt. za: Р. Бобоевич, Персидская газель в XX веке, Душанбе 2009 (na prawach rękopisu); 

http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-fi lologiya/a445.php (dostęp: 10.10.2012).
1294  W przekładzie na j. rosyjski М. Эшки, Чиновники-воры, 1920 [w:] М. Эшки, Печаль о родине, 

перевод с персидского Л.Н. Гумилев, Москва–Лениншрад 1965, s. 73.
1295  М. Эшки, Бедствия Ирана [w:] М. Эшки, Печаль о родине, s. 73.
1296  М. Эшки, Равнодушие к небесам [w:] М. Эшки, Печаль о родине, s. 74. Por. także: M.A. Sepanlu, 

Czahar sza’er-e azadi, s. 156–157 (fragmenty Bi e’tenai be falak – Obojętność wobec niebios, 1921).
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Wzięcie losu we własne ręce nie prowadzi jednak do zabiegania o osobi-
ste szczęście, lecz rodzi pragnienie oddania życia na służbę większej sprawie, 
a nawet – złożenia ofi ary z życia. Eszqi pisze: „Piję wino śmierci za zdrowie 
ojczyzny”1297. Poeci okresu maszrute nie tylko przekładają zjawiska ze sfery spo-
łeczno-politycznej na język poezji, lecz także prowadzą dialog między sobą i ze 
swoimi poprzednikami; ożywiają pamięć kultury, tak jak Eszqi czyni to w wier-
szu o Ferdousim, lub też wprowadzają do pamięci kultury zdarzenia, o których 
nie powinno się milczeć. W wierszu zatytułowanym Słowa wielkich (Kalamat-e 
bozorgan), który można odczytać jako nawiązanie do losu poety Forruchiego 
Jazdiego1298, Eszqi pisze: 

Słyszałem starodawną historię o poecie, który był szczery i mądry/ Pewnego razu, płonąc 
sprawiedliwym gniewem/ W wierszach napiętnował faworyta szacha/ Czytał swoją satyrę na 
wszystkich placach/ O chwiejności tronu pomyślał szach/ Rozkazał: niech poemat stanie się 
popiołem, a usta poety zaszyjcie igłą1299. 

Poetyckie strofy nie służą jednak jedynie wyrażeniu uczuć i odzwierciedleniu 
wydarzeń, lecz stanowią pretekst do wyeksponowania roli poety i mocy słowa. 
Podmiot liryczny stwierdza: „Niekiedy na tronach płoną szachowie/ Lecz sło-
wu nikt nie powie: »Umrzyj«”1300. We wspomnianym wierszu płonący poemat 
powoduje pożar całego pałacu i bolesną śmierć okrutnego władcy oraz jego 
sług. Wątek poety-proroka władającego słowem, za pomocą którego odsłania 
się prawda i jest wymierzana sprawiedliwość, znajduje kontynuację w wierszu 
Na cześć Ferdousiego. Poeta przywołuje postać Chrystusa, który poprzez moc sło-
wa przywracał życie umarłym, i stawia retoryczne pytanie: 

Po wszystkie bezkresne krańce ziemi/ Sławi się jego wielki czyn/ Lecz jeśli mędrzec ożywił 
jednego i wszyscy się pokłonili przed jego mocą/ Jak sławić poetę, który poprzez wiersz/ 
Dźwięczący jak lutnia i grzmiący jak grom/ Skłonił do zmartwychwstania umarły Iran/ Od 
gór Pamiru do morza Oman?1301. 

W wierszach Eszqiego przeważa jednak rozpacz i poczucie bezsilności: 

O, przyjacielu, spójrz jak zniszczony jest Iran/ Jak goryczą niemocy wysuszony jest Iran/ 
O, wstań z mogiły swojej i spójrz/ Poniżony jest Iran i stłamszony./ Ale ty nie wstaniesz do 
sądnego dnia/ Nie widzisz jak szachowi jest posłuszny Iran/ Na biedy, ubóstwo i nieszczęścia 
swoje/ Na wszystko teraz Iran jest obojętny./ Ściska się serce i świat stał się mroczny/ Niczym 
ciasny loch, duszny jest dla mnie Iran/ Skała legła ciężarem na sercu moim/ Niczym przez wiatr 
zdmuchnięta lampa, zgaszony został Iran/ Łka Eszqi i roni krwawe łzy, gdy myśli o Iranie1302. 

1297  M. Eszqi, Szarab-e marg (Wino śmierci) [w:] M.A. Sepanlu, Czahar sza’er-e azadi, s. 214.
1298  Został aresztowany, a jego usta zaszyto. Zob. M.A. Sepanlu, Czahar sza’er-e azadi, s. 4.
1299  М. Эшки, Слова великих, 1912 [w:] М. Эшки, Печаль о родине, s. 21.
1300  Tamże.
1301  М. Эшки, В честь Фердоуси, 1915 [w:] М. Эшки, Печаль о родине, s. 38.
1302  Tamże, s. 87.
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Te same motywy oraz tematy – statku bez steru, miotanego wiatrem na 
burzliwym morzu, ciemnej nocy rozpaczy i braku nadziei, śmierci i mogiły, 
zniszczenia Iranu, niemocy, misji poety i siły poetyckiego słowa, a także prag-
nienia wolności – pojawiają się w wierszach Bahara1303 i Forruchiego Jazdie-
go1304.

Problem treści doulat, mellat, azadi był rozpatrywany w kontekście postępu ko-
jarzonego z cywilizacją zachodnią. Z tego właśnie względu już od połowy XIX 
wieku Zachód, jako realna przestrzeń geografi czna i jako wyobrażenie, stał się 
centralnym tematem dzienników podróży i dzieł literackich; wielu myślicieli 
wyrażało podziw wobec zachodniej cywilizacji, głosiło potrzebę podążania za 
jej przykładem, by przezwyciężyć zacofanie Iranu. Zachód stał się dla Iranu 
lustrem, w którym Iran, przeglądając się, odkrywał swoje wady: korupcję elity 
rządzącej, obskurantyzm duchowieństwa, niesprawiedliwość sędziów. Podziw 
dla cywilizacji zachodniej szedł w parze z gorącym uczuciem patriotyzmu wo-
bec Iranu w powieściach Abd ar-Rahima Talebofa Książka Ahmada (Ketab-e 
Ahmad) czy Zejn al-Abedina Maraqeiego Dziennik podróży Ibrahima Bejga (Sija-
hatname-je Ebrahim Beig). Pierwszy z wymienionych tekstów został napisany 
w formie podręcznika dla dzieci, układ oraz sposób prezentacji treści pozwa-
lały w przystępny sposób zapoznać czytelnika z osiągnięciami cywilizacji za-
chodniej. Z kolei Dziennik podróży dostarcza literackiego opisu Iranu z czasów 
szacha Naser ad-Dina, oglądanego oczyma młodego Irańczyka wychowanego 
na Zachodzie. Jak zauważył Browne, „postać głównego bohatera jest fi kcyjna, 
lecz opis Iranu odzwierciedla realną sytuację, jest gorzką satyrą na styl rządzenia 
i panujące warunki społeczne”1305. Ahmad Kasrawi pisał o wpływie powieści 
Maraqeiego: 

Znaczenie Dziennika podróży Ibrahima Bejga najlepiej rozumie ten, kto przeczytał go w swoim 
czasie i pamięta, jakie wrażenie wywarł on na wszystkich... Wielu Irańczyków, którzy przywy-
kli do brudnego i fatalnego życia, i oprócz niego nie wyobrażali sobie innego, po przeczytaniu 
książki zbudziło się ze snu, jak gdyby przeżyli wstrząs. Można wymienić wielu, którzy po 
przeczytaniu Dziennika przystąpili do walki o lepsze życie1306. 

Tekst stanowi encyklopedię życia Iranu pod rządami Kadżarów, służy też 
jako przestroga i środek do zaprezentowania postaci szanowanego człowieka, 
reformatora irańskiego społeczeństwa. Dla nas interesujące jest nakreślone na 

1303  Mohammad Taqi Bahar, Nemune-je asar. 10 qaside wa 2 qat’e-je nougara [w:] M.A. Sepanlu, Czahar 
sza’er-e azadi, s. 365–416.

1304  Na temat rewolucji, sytuacji chłopów, wojny i wolności zob. Forruchi Jazdi, Sza’er-e adalat [w:] 
M.A. Sepanlu, Czahar sza’er-e azadi, s. 427–429, 470–484.

1305  E.G. Browne, A History of  Persian Literature in Modern Times (1500–1924), Cambridge University 
Press 1924, s. 467.

1306  A. Kasrawi, Tarich-e maszrute-je Iran (Historia irańskiej rewolucji konstytucyjnej), Teheran 1320 (1941), 
cz. 1, s. 45.
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kartach powieści przeciwstawienie Iranu i Zachodu, zacofania i postępu. Bohater 
przedstawiony jest jako człowiek, któremu ojciec przekazał miłość do ojczy-
zny; narrator opisuje spotkanie z Ibrahimem: 

Trudno opisać piórem, jak ogromna była namiętność tego człowieka do wszystkiego co 
irańskie! Zdarzyło się, że ktoś umyślnie lub niechcący powiedział o Iranie coś złego w jego 
obecności. Nazywał on takiego człowieka bezbożnym i małodusznym i już nigdy więcej nie 
prowadził z nim rozmowy1307. 

Patriotyzm Ibrahima przyjmuje postać ślepej miłości, jest przedstawio-
ny jako niezwykle emocjonalna postawa, bez pogłębionej refl eksji dotyczącej 
przedmiotu uwielbienia; dowiadujemy się, na przykład, że nie używał słowa 
„Aleksandria”, ponieważ kojarzyło mu się z najazdem Aleksandra Wielkiego 
na Iran i śmiercią Dariusza1308, według słów narratora Ibrahim był człowiekiem 
mądrym pomimo młodego wieku, lecz na sam dźwięk słowa „Iran” kompletnie 
tracił panowanie nad sobą1309. Podróż po Iranie stwarza okazję do oceny rze-
czywistości i nazwania przyczyn nieszczęść, które nękają ojczyznę. W pierwszej 
kolejności krytyce zostaje poddana władza szacha: „Jeśliby władze Iranu były 
coś warte, to mielibyśmy prawa, porządek, równość, a ludu nie sprzedawano 
by gubernatorom po cenie bydła. Wtedy też nie musielibyśmy znosić władzy 
cudzoziemców i wszyscy Irańczycy wróciliby do Iranu”1310, następnie wszech-
obecne przekupstwo i łapówkarstwo i wreszcie – brak zaangażowania poten-
cjalnych reformatorów w jakiekolwiek zmiany: 

Nigdzie też nie było widać, żeby życzliwe poglądy narodu były skierowane na naprawę spraw 
ojczyzny. Każdy, stary czy młody, biedny czy bogaty, wykształcony czy ignorant w pojedynkę 
pogania swojego osła, myśli tylko o sobie, nie zaprząta sobie głowy troskami innych. Nie ma 
nikogo, kto pomyślałby o dobru ojczyzny i zatroszczył się o pomyślność narodu. Można by 
przypuszczać, że Iran nie jest dla nich ojczyzną, a oni nie są dla siebie rodakami1311. 

Krytyka elity kraju, ludzi, którzy mogliby zapoczątkować postęp, prowadzi 
do pochwały nauki i oświaty postrzeganych jako przyczyny rozkwitu cywilizacji 
europejskiej: 

Nieważne, ile nie mówiłbym, że przede wszystkim potrzebne są nam szkoły, potrzebne jest 
wykształcenie, że nasze pokolenie może się udoskonalić wyłącznie poprzez starania ludzi 
oświeconych i mądrych, którzy zdołaliby rozprzestrzenić naukę – nikt nie osiąga celu, na nic 
nie zwraca uwagi! Ci ślepcy nie widzą, że nauka i oświecenie to prawdziwe przyczyny okazało-
ści i dumy Zachodu, a wszystkie upokorzenia i nieszczęścia narodów Wschodu są spowodo-

1307  Zejn al-Abedin Maraqei, Sijahatname-je Ebrahim Bejg (Dziennik podróży Ibrahima Bejga), 3 t., 
M.A. Sepanlu (red.), Teheran 1383 (2004), s. 26.

1308  Tamże, s. 36.
1309  Por. tamże.
1310  Tamże, s. 46.
1311  Tamże, s. 59.
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wane analfabetyzmem i ciemnotą. Ci ignoranci nie chcą zrozumieć, że obecny chaos w Iranie 
i niestabilność państwa, które kręci się niczym pierścionek na palcu, biorą się z braku prawa 
i wiedzy. Czyż można przytoczyć bardziej oczywisty przykład na potwierdzenie tego wszyst-
kiego niż rządy Nader Szacha, za panowania którego ignorancja w krótkim czasie zniszczyła 
całą sławę i dumę kraju?1312. 

W tekście pojawia się też myśl, charakterystyczna dla większości irańskich 
myślicieli-reformatorów, mówiąca, że osiągnięcia Zachodu opierają się na war-
tościach, które Europa zapożyczyła z krajów muzułmańskich: „Jeśli spojrzymy 
na fakty wnikliwie i z naukowego punktu widzenia, to zobaczymy, że wszystko, 
czym obecnie szczyci się Zachód, przeszło do nich od nas”1313. Płynąca stąd 
konkluzja brzmi: Iran nie potrzebuje naśladować Europy lub zapożyczać z niej 
wzorców – „Wiedzą o tym muzułmańscy uczeni: wszystko, co jest dobre w eu-
ropejskich prawach, zapożyczone zostało z postanowień naszego wielkiego 
szariatu!”1314. W konkluzjach Ibrahima płynących z porównania Iranu i Europy 
odnajdujemy wszystkie te wątki, które znalazły się w pismach Mirzy Malkom-
-chana i Mirzy Jusuf-chana Mostaszara ad-Doulego. Można zatem stwierdzić, 
że między treściami literatury pięknej i tekstów publicystycznych zachodziła 
zbieżność; mamy do czynienia z ustalonym schematem przedstawienia Europy 
i Iranu, postępu i zacofania, proponowanych środków zaradczych. W Dzienni-
ku podróży Ibrahima Bejga Zachód zobrazowany jest jako ideał, wzór do naślado-
wania, chociaż jednocześnie autor powtarza opinię, że zjawiska obserwowane 
w Europie są wynikiem wykorzystania praw, które narodziły się w świecie mu-
zułmańskim i zostały przezeń zapomniane. Należy jednak mieć na uwadze fakt, 
że Irańczycy kształtowali wyobrażenie „obcego” nie tylko poprzez lekturę teks-
tów podróżników, dyplomatów i kupców, którzy zetknęli się z rzeczywistością 
Europy. Tworzyli je również na podstawie obserwacji Rosjan i Anglików, którzy 
przebywali w Iranie jako przedstawiciele państw-ciemiężycieli1315. Kolejne etapy 
modernizacji przyniosą przewagę negatywnego wizerunku „obcego”, kształto-
wanego na podstawie doświadczenia obcej supremacji, nad Zachodem w wersji 
idealnej, kojarzonym z dobrobytem, porządkiem i prawem. W tekstach publicy-
stycznych i literackich coraz częściej będzie pojawiało się wezwanie do zrzuce-
nia obcego jarzma i obalenia szacha. W Dzienniku podróży Ibrahima Bejga opozycja 
naród – państwo realizowana jest jako przeciwstawienie biednych i pozbawionych 
narodowej dumy mieszkańców Iranu nieudolnemu, lekkomyślnemu szachowi 

1312  Tamże, s. 101.
1313  Tamże, s. 187.
1314  Tamże.
1315  Szerzej zob. E. Andreeva, Russians at the court of  Mohammad Ali Shah [w:] Encyclopedia Iranica; 

http://www.iranicaonline.org/articles/russia-iv-russians-at-the-court-of-mohammad-ali-shah (dostęp: 
10.10.2012); К. Смирнов, Записки воспитателя персидского шаха. 1907–1914, Teль-Aвив 2002; E. An-
dreeva, Russia and Iran...
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i jego świcie. Autor powieści wpisuje się w oświeceniową krytykę jedynowładz-
twa, podążając za pojęciem narodu rozumianego jako ogół obywateli.

Do propagatorów nowych tematów w perskiej literaturze należał Mirza 
Reza Kermani, uczeń Dżamala ad-Dina Afqaniego. Wśród tekstów jego au-
torstwa znalazły się: Sto przemów (Sad chatabe), Lustro Aleksandra (Aine-je Es-
kandiari) i powieść Name-je bastan (Stara opowieść). Utwory mają charakter 
agitacyjny i dydaktyczny; Kermani nawołuje do buntu przeciwko supremacji 
politycznej i zjednoczenia się Irańczyków przeciwko państwom kolonialnym, 
krytykuje szacha i ustrój państwowy, a także szyickie duchowieństwo. Przedsta-
wia też program przebudowy irańskiego społeczeństwa na fundamencie wol-
ności politycznych jednostki, domagając się przeprowadzenia gruntownych re-
form w dziedzinie oświaty i gospodarki1316. Jednocześnie z propagowaniem idei 
społeczno-politycznych myśliciel sięga do dziedziny literatury: krytykuje styl 
i tematykę dawnej poezji, daje systematyczny wykład zasad, na których opiera 
się europejska poezja i proza. Ekspresywna funkcja utworu literackiego zostaje 
przez Kermaniego, a także Talebofa, Achundzadego i innych piewców wolno-
ści i postępu porzucona na rzecz zadań wychowawczych i agitacyjnych; literatu-
ra przyjmuje rolę służebną wobec zadań społecznych; ma sprzyjać moralnemu 
doskonaleniu człowieka i pobudzaniu uczuć patriotycznych. Oświeceniowe 
ideały, obecne w publicystyce Malkom-chana, lecz słabo eksponowane w teks-
tach innych myślicieli epoki, przejawiły się w całej pełni w poezji i literaturze 
pięknej. Nie sposób wymienić wszystkie utwory, które podejmowały problemy 
nurtujące ówczesnych myślicieli-reformatorów; każdy wykształcony Irańczyk 
chwytał za pióro, aby dać wyraz swoim patriotycznym uczuciom i nadziejom 
na odrodzenie Iranu, nakreślić plan reform i wyrazić krytyczną postawę wobec 
dwóch fi larów starego porządku: despotycznej władzy szacha i jego urzędni-
ków oraz szyickiego duchowieństwa.

Próby potwierdzenia tożsamości narodu na fundamencie wartości innych 
niż reprezentowane przez dwór Kadżarów czy szyickie duchowieństwo spra-
wiały, że poeci i pisarze włączali do tekstów mity i symbole z przedislamskiego 
okresu historii Iranu. Zastępowanie symboliki islamskiej elementami żywot-
nymi w kulturze perskiej przed podbojem Arabów pozwala wysnuć wniosek 
o istnieniu silnych tendencji do sekularyzacji kultury. Achundzade w liście 
do wydawcy gazety „Mellat-e Sanije-je Iran” sprzeciwiał się wykorzystaniu 
obrazu meczetu jako symbolu czasopisma, argumentując: „Jeśli przez pojęcie
mellat-e iran rozumie pan ową specyfi czną konotację, która dzisiaj jest dominują-
ca, to meczet, który stanowi wspólny symbol wszystkich muzułmanów, nie jest 

1316  Por. Д. Комиссаров, Персидская литература второй половины XIX в. [w:] История всемирной 
литературы: в 8 томах, Москва 1983–1994, t. 7, s. 618; http://feb-web.ru/feb/ivl/vl7/vl7-6172.htm 
(dostęp: 10.10.2012).
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właściwy”1317. Proponował, by zamiast meczetu wykorzystać zdjęcie Persepolis 
lub budowli z czasów Safawidów1318 i w ten sposób rozbudzić poczucie dumy 
narodowej poprzez skojarzenie Iranu z czasami świetności perskiego imperium. 
Rewitalizacji uległa symbolika Szachname. Wśród przywoływanych symboli czę-
sto pojawiała się postać kowala Kawego (Kawe-je ahangar)1319 jako ucieleśnie-
nia odwagi i narodowych aspiracji. Jak pisał Mirza Aqa-chan Kermani, 

Z powodu odwagi i narodowych aspiracji Kawego Ahangara, który uwolnił Iran spod władzy 
dynastii chaldejskiej po 900 latach jej panowania, Irańczycy mogą być dumni, że nauczyli na-
rody świata jak przezwyciężyć ucisk i odrzucić przemoc despotycznych królów1320. 

Na marginesie rozważań o semantyce słów-kluczy w literaturze i poezji 
perskiej okresu maszrute przypomnijmy stwierdzenie Cassirera, że człowiek 
jest istotą symboliczną, karmi się opowieściami i mitami1321. Postulat usunięcia 
symboliki religijnej z semiosfery narodu i nacji przyniósł propozycję włączenia 
w nią symboliki innego typu. A zatem nie instytucje, nie regulacje prawne – 
chociaż one również były niezwykle istotne – lecz obrazy z zakodowaną w nich 
opowieścią o historii narodu stanowiły źródło paradygmatów mellat w ujęciu 
nowożytnym. Niosły one informację o czasach świetności pod rządami spra-
wiedliwych królów (postać Anuszirwana Sprawiedliwego – Anuszirwan-e adel), 
dostarczały opowieści o bohaterskich i skutecznych wystąpieniach przeciwko 
despotom. Mohammad Tawakkoli zinterpretował nową tendencję w opisie mel-
lat jako próbę zakwestionowania istniejącego od czasów Safawidów związku 
państwa i religii1322. Uznając trafność stwierdzenia badacza, warto dodać, że 
zakwestionowanie owego typu relacji nie było podstawowym celem reforma-
torów, lecz skutkiem postulatu rozdziału religii i państwa wynikającym z dążeń 
do sekularyzacji sfery publicznej życia jednostki. Zmiana charakteru państwa, 
uznanie go za wspólne dobro wszystkich obywateli niezależnie od wyznawanej 
religii pociągała za sobą pozbawienie duchowieństwa wpływów na politykę. 
Z kolei nacisk położony na szczęście jednostek nakładał na państwo inne funk-
cje niż te, wynikające z realizacji zadania ochrony islamu.

Dawne symbole funkcjonowały w nowym kontekście, dlatego też przywoła-
nie postaci Kawego Ahangara czy Anuszirwana Sprawiedliwego interpretujemy 

1317  M.F. Achundzade, Maqalat, s. 44–45.
1318  Tamże.
1319  W 1916 r. w Berlinie zaczęła wychodzić gazeta „Kawe”; jej założycielem i głównym redakto-

rem był Hasan Taqizade. Por. I. Afshar, Kava [w:] Encyclopedia Iranica; http://www.iranicaonline.org/
articles/kava (dostęp: 02.02.2012).

1320  M. Kermani, Aine-je Eskandiari (Lustro Aleksandra); cyt. za: M. Tawakkoli, The Constitutiona-
list Language and Imaginary; http://iranianstudies.ca/Const_Revolution/background.html (dostęp:
2.02. 2012).

1321  Por. E. Cassirer, Esej o człowieku..., s. 17.
1322  M. Tawakkoli, The Constitutionalist Language and Imaginary.
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jako pobudzenie pamięci kultury poprzez sięganie do skarbnicy tradycji. Popu-
larność Szachname Ferdousiego nie ogranicza się wyłącznie do okresu maszrute; 
na przestrzeni XIX wieku pojawiło się ponad dwadzieścia wydań Księgi kró-
lów1323, jej fragmenty recytowano w herbaciarniach i na dworze szacha. Kermani 
twierdził wręcz, że epos Ferdousiego uchronił irański naród przed utratą tożsa-
mości po podboju arabskim: „Gdyby nie Szachname Ferdousiego, język i irański 
lud/naród zostałyby od razu przekształcone na arabskie po tym, jak plemiona 
Arabów zdominowały Iran”1324. Stanowił on inspirację dla innych poetów: 

Naśladując Szachname Ferdousiego, Mirza Aqa-chan, z pomocą Szejcha Ahmada Adiba Ker-
maniego, napisał krótką wierszowaną historię, która stanowiła syntezę wydarzeń przedislam-
skich i współczesnych, zatytułowaną Name-je bastan (Księga Starożytności), znaną również 
pod tytułem Salarname (Księga wodza). Oskarżając klasycznych poetów o popieranie fałszu 
królów i wezyrów, próżniactwa, zepsucia moralnego i promowania grzesznych praktyk, Mirza 
Aqa-chan stwierdza: „Właściwym efektem poezji jest poruszanie ludzkich serc, budzenie ich 
współczucia, przyśpieszanie myślenia i rozumienia; lecz musi także kierować ich ku cnocie, 
pobożności i umiarkowaniu, nie ku nikczemności, złu i niegodziwym postępkom”. Z perskich 
poetów jedynym, którego europejscy uczeni mężowie chwalą, jest właśnie Ferdousi z Tusu. 
Jego wersy Szachname, chociaż nie są wolne od hiperboli, niemniej jednak budzą w sercach 
Irańczyków patriotyzm, miłość do własnych korzeni, energię i odwagę; a czasami także dąże-
nie do uszlachetnienia charakteru1325.

Wszystkie zjawiska obserwowane w literaturze pięknej i poezji przełomu 
wieków XIX i XX sięgały korzeniami w przeszłość, do początków procesu 
modernizacji. Wyzwania, które musiała podjąć elita intelektualna, były owymi 
nowymi tematami rozpatrywanymi w kontekście znaczeń słów wolność, naród, oj-
czyzna, prawo, konstytucja i postęp. Traktaty, teksty publicystyczne i literackie, cało-
ściowe i cząstkowe programy reform, próby tworzenia organizacji i zakładania 
instytucji stanowiły odpowiedź na modernizację, wyzwanie nowych czasów. Na 
czele ruchu konstytucyjnego stanęli poeci, którzy wyrażali idee oraz tworzyli 
nowe paradygmaty kulturowe, sięgając do skarbnicy pamięci kultury i wybiera-
jąc z niej symbole odpowiednie dla wyrażenia skomplikowanych treści.

Proces zmian charakteru epok nie zakończył się wraz z rewolucją konsty-
tucyjną, lecz trwał aż do przewrotu Rezy-chana. Po wstąpieniu na tron nowy 
szach przystąpił do likwidowania wszelkich przejawów wolnej myśli, pragnął 
być jedynym architektem nowej cywilizacji i porządku państwowego; potrzebo-
wał wykonawców poleceń, nie zaś myślicieli i reformatorów. Okrutny koniec 
stał się udziałem wielu poetów: Aref  Qazwini został zmuszony do rezygnacji 
z udziału w życiu społeczno-politycznym, lata 1915–1920 przeżył na zesła-

1323  Tamże.
1324  M. Kermani, Aine-je Eskandiari (Lustro Aleksandra); cyt. za: M. Tavakkoli, Intellectual Background: 

The Constitutionalist Language and Imaginary; http://iranianstudies, ca/Const_Revolution/background.
html (dostęp: 2.02.2012).

1325  M. Tavakkoli, Intellectelal Background The Constitutionalist Language and Imaginary.
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niu w Turcji i w Iraku1326, Mirzade-je Eszqi został zamordowany w 1831 roku, 
Forruchi Jazdi zmarł w więzieniu1327. Zmiany, które zaszły w kulturze Iranu pod 
panowaniem Rezy Szacha, miały bezprecedensowy zasięg, dotknęły wszystkich 
sfer społecznych1328. Ten etap rozwoju kultury, który zapoczątkował Reza-chan, 
nosił znamiona gwałtownego zderzenia tradycyjnej kultury irańskiej z wzorami 
cywilizacji zachodniej. Paradoksalnie, osiągnięcia dziewiętnastowiecznych re-
formatorów w dziedzinie przeszczepienia na grunt rodzimej, irańskiej kultury 
zdobyczy europejskich idei pozostały niewykorzystane, zahamowano proces 
ich rozwoju. W niniejszym rozdziale podjęliśmy refl eksję nad semantyką słów 
doulat i mellat w takiej formie, w jakiej wyłoniły się one z tekstów irańskich re-
formatorów i propagatorów postępu. Analiza wybranych utworów, chociaż po-
bieżna, pozwoliła wysnuć wniosek, że korzenie treści kluczowych pojęć tkwiły 
w refl eksji nad cywilizacją zachodnią zestawioną z Iranem. Myśliciele, literaci 
i poeci po raz kolejny próbowali dokonać przekładu kulturowego, „tłumacząc” 
na język irańskiej kultury zjawiska postępu, prawa, konstytucjonalizmu, a także 
treści europejskich słów „nation” i „state”. Proces przekładu nie był zakoń-
czony, gdy nastąpił przewrót Rezy-chana. W związku z uczynioną konstatacją 
stajemy wobec problemu: w jakim stopniu idee, zrodzone w XIX wieku i rozwi-
jane w okresie maszrute, zostały zaabsorbowane i przekształcone przez elitę kul-
turotwórczą w okresie panowania Rezy Szacha; która z tendencji rozwojowych 
kultury zyskała największe możliwości rozkwitu, a która została stłumiona.

3.2.2. Irański „Piotr Wielki” – reformy Rezy Szacha
Pahlawiego 

Tam, gdzie pojawiają się prawdziwe szanse, 
obecność bądź nieobecność wybitnej postaci
ma znaczenie kluczowe1329.

W poprzednim rozdziale rozważyliśmy zagadnienie kształtowania się semanty-
ki pojęć doulat i mellat na tle szerszej dyskusji na temat istoty postępu wywołanej 
kontaktem Iranu z Europą. Przewrót wojskowy Rezy-chana rozpoczął nowy 
etap w rozwoju irańskiej kultury: niektóre tendencje poprzedniej epoki trwały 
w zmodyfi kowanej formie, podczas gdy inne zostały zmarginalizowane. Wstęp-

1326  Por. Ареф Казвини [w:] Краткая литературная энциклопедия, А.А. Суриков, Москва 1962–1978, 
t. 1, s. 292; http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke1/ke1-2921.htm (dostęp: 02.02.2012).

1327  Por. M. Sepanlu, Czahar sza’er-e azadi, s. 4.
1328  Szerzej zob. Man of  Order. Authoritarian Modernization under Atatürk and Reza Shah, T. Atabaki, 

E.J. Zücher (red.), London 2004.
1329  G. Levy, Historical Data in Comparative Political Analysis, „Comparative Politics” 1968, nr 1, s. 105.
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nie można założyć, że determinantą kulturową stało się pojęcie imperium wpi-
sane w kontekst słów Zachód i cywilizacja. Rozmach i styl działania Rezy-chana 
przypominają rosyjskiego cara Piotra I. Odmienny kontekst historyczny warun-
kuje różnicę w przebiegu procesów modernizacji w Rosji i w Iranie. Mamy do 
czynienia ze zmianą koncepcji władcy i władzy, a fakt ten implikuje potrzebę 
stworzenia nowych tekstów modelujących. Znaczącej zmianie ulega struktura 
społeczna Iranu, co stawia elity kulturotwórcze wobec nowych wyzwań. Wyty-
czony przez Rezę-chana kierunek przemian miał świecki charakter, dlatego też 
pierwszym celem ataku i eliminowania z przestrzeni semiotycznej stały się war-
tości propagowane przez szyickie duchowieństwo. Czasowe alianse i porozu-
mienie z wpływowymi modżtahedami stanowiły pragmatyczne posunięcie szacha, 
nie były natomiast próbą stworzenia wspólnej przestrzeni dla tego, co „święte” 
i „świeckie”. Szyickie duchowieństwo pozostało niezależne od państwa pod 
względem instytucjonalnym i doktrynalnym, co odróżniało je od Cerkwi pra-
wosławnej. Paradoksalnie, właśnie ten fakt spowodował faktyczne rozdzielenie 
państwa i religii w czasach panowania Pahlawich, zaś w odległej perspektywie 
zrodził rewolucję, o korzeniach religijnych, wymierzoną przeciwko państwu.

Po przewrocie wojskowym i objęciu tronu Reza Szach postawił sobie za cel 
zbudowanie scentralizowanego państwa z silną armią jako jego głównym fi la-
rem1330. Przystąpił również do umacniania swojej pozycji poprzez wyelimino-
wanie opozycji i tę akcję zakończył sukcesem jeszcze przed wstąpieniem na tron 
w 1926 roku. Znaczenie armii jako głównego fi laru państwa podkreślił Touraj 
Atabaki: „Reza-chan wykorzystał armię jako soczewkę narodowości, a ofi cero-
wie znaleźli się na pierwszej linii społecznych i kulturalnych zmian”1331. Zmiany 
wprowadzane przez Rezę-chana w przestrzeń semiotyczną Iranu kojarzą się 
z wojskiem i próbami uporządkowania spraw państwowych na podobieństwo 
wojskowych koszar. Jako głównodowodzący, nowy władca doceniał wagę po-
siadania licznej i dobrze wyszkolonej armii. Bardziej dowierzał też wojskowym, 
obsadzając nimi najważniejsze stanowiska w państwie: „Przez cały okres i do 
końca swojego panowania, rządy Pahlawich pozostawały w ścisłym związku 
z regułami nowej elity wojskowych wyższego stopnia – z mundurami, para-
dami i klubami ofi cerskimi”1332. Szachowi udało się osiągnąć cel, do którego 
dążyło wielu wcześniejszych, irańskich reformatorów: stworzył wojsko zdolne 
do ochrony Iranu przed obcymi wpływami. Przygotowany wcześniej „wzór” 
przemian oraz klęski Abbasa Mirzy i Amira Kabira pozwoliły Rezie-chanowi 
wypracować plan działania i wykorzystać sprzyjające okoliczności, by w końcu 

1330  Perspektywa historyczna zob. D. Willber, Reza Shah. The Ressurection and Reconstruction of  Iran, 
Hickwille 1975; A. Tahmasob, Tarich-e szahenszahi-je Reza-szach Pahlawi (Historia panowania Rezy Szacha 
Pahlawiego), Teheran 1305 (1926).

1331  Man of  order. Authoritarian Modernization under Ataturk and Reza Shah, s. 130.
1332  S. Arjomand, The Turban for the Crown..., s. 62.
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stworzyć skuteczne narzędzie porządkowania struktury społecznej, politycznej 
i kulturowej. Tym narzędziem miała być armia, a wzór wojskowego drylu Reza-
-chan zamierzał rozciągnąć na inne, ważne obszary życia państwa. U zarania 
swego panowania 

...demonstrował świeżo odkrytą imperialną arogancję i królewski egoizm, twierdząc: „naród 
irański błagał mnie poprzez Zgromadzenie Ustawodawcze, bym wziął odpowiedzialność za ten 
kraj (...). Przede mną Iran był po prostu pustym słowem... W Iranie szach musi zmusić gabinet 
do pracy i zaznajomić parlament z jego obowiązkami. Musi również zmusić do pracy kupców, 
posiadaczy ziemskich, mieszkańców miast i nawet chłopów”1333.

W lutym 1925 roku większością głosów w madżlesie Reza-chan został mia-
nowany na głównego dowódcę wojsk – stanowisko, które dotychczas było za-
strzeżone dla szacha, na podstawie 50 artykułu Ustawy Uzupełniającej irańskiej 
konstytucji1334. Pod koniec tego samego roku madżles ogłosił kres panowania dy-
nastii Kadżarów i zarządził zwołanie Zgromadzenia Ustawodawczego w celu wpro-
wadzenia zmian w tekście konstytucji. Początkowo nowy rząd, przynajmniej 
formalnie, miał charakter cywilny: na jego czele stanął sejjed Zija, a jedynym 
wojskowym był minister obrony Mas’ud-chan Kejhan. Sam szach ofi cjalnie nie 
zajmował żadnego stanowiska, lecz miał tytuł głównodowodzącego sił zbroj-
nych (sardar-e sepah); faktycznie jednak zachował kontrolę nad wojskiem jeszcze 
z czasów zdobycia Teheranu. Reza-chan niezwłocznie wykorzystał nadarzającą 
się sposobność, odmawiając podporządkowania się Kejhanowi; wkrótce zmusił 
sejjeda Ziję, by ten mianował go nowym ministrem obrony. W rękach nowego 
szacha armia była zarówno narzędziem wywierania wpływów, jak i wzorem 
organizacji społeczeństwa: 

Armia organizowała i wspomagała ruchy polityczne, takie jak republikanizm, i przygotowywa-
ła grunt pod zmianę konstytucji. Reza-chan, po zdobyciu we wczesnych latach dwudziestych 
przewagi w madżlesie, zredukował go do dodatku do swojej własnej pozycji, systematycznie 
promował wojskowych kosztem przedstawicieli cywilnych w całym kraju. Wykorzystał rów-
nież armię, by zdobyć ostateczną kontrolę nad szerszymi sferami życia obywateli albo przez 
zastosowanie środków represyjnych, często pod przykrywką prawa wojskowego, albo przez 
uczynienie armii centrum nacjonalizmu i pionierem postępu społecznego, z kadrą wojskową 
jako liderem w kwestii reformy ubioru, zniesieniem tytułów, planowaniem miast, reformą 
języka itp. Do 1926 roku wojskowy charakter reżymu był oczywisty1335. 

W perspektywie schematu centrum – peryferie zauważamy, że marginaliza-
cji ulega społeczeństwo jako podmiot ofi cjalnej władzy, natomiast do centrum 

1333  Cytat pochodzi z dzienników podróży szacha do Chuzestanu i Manderanu; badacze nie zajęli 
jednoznacznego stanowiska co do osoby autora – mógł to być Reza-chan lub ktoś z jego otoczenia. 
Borudżerdi przychyla się do drugiej opinii. M. Boroujerdi, Triumphs and Travails of  Authoritarian Modern-
ization in Iran [w:] S. Cronin (red.), The Making of  Modern Iran..., s. 148.

1334  E. Browne, The Supplementary Fundamental Laws of  October 7, 1907, s. 379.
1335  Man of  order. Authoritarian Modernization under Ataturk and Reza Shah, s. 134.
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przesuwa się armia, która staje się benefi cjentem szczególnej troski ze strony 
panującego oraz odtąd uosabia naród – taki, jaki ma powstać. Po umocnieniu 
armii, przejęciu władzy w praktyce i spacyfi kowaniu buntujących się wodzów 
plemion wojsko odzwierciedlało wartości, które miały nadawać ton dalszym 
przemianom: kult porządku, siły i posłuszeństwa. Budowanie wizerunku armii 
odbywało się przede wszystkim poprzez ubiór i język. Reza-chan powołał do 
życia specjalną komisję, która miała znaleźć w języku perskim odpowiedniki 
terminów wojskowych używanych w armii i przygotować słownik terminolo-
gii wojskowej niezawierający żadnych słów obcojęzycznych. Jeszcze w 1923 
roku wydał rozkaz, by armia nosiła wyłącznie mundury szyte przez rodzimy 
przemysł. Sama armia jako symbol zawiera w sobie dużą dozę ambiwalencji1336: 
z jednej strony znamionuje narodową dumę i potęgę, z drugiej – oznacza woj-
skowy dryl i autorytaryzm: 

Z początku odrodzenie się irańskiej armii pod rządami Rezy-chana wydaje się być źródłem 
szczerej dumy narodowej wielu Irańczyków; i sama armia była dumna ze swej roli jako głów-
nego narzędzia w zapewnieniu bezpieczeństwa i zjednoczeniu kraju. Niemniej jednak, w mia-
rę jak kontrola wojskowa przybierała na sile, a jej ciężar, w sensie fi nansowym i politycznym 
stawał się dla społeczeństwa coraz bardziej kłopotliwy, rósł resentyment1337. 

Przedsięwzięta przez szacha modernizacja dawała nadzieję na stworzenie 
silnego, scentralizowanego państwa. Po doświadczeniach wieku XIX i pierw-
szej wojnie światowej taka perspektywa była niezwykle kusząca dla elit politycz-
nych, mieszkańców dużych miast, a nawet dla szyickiego duchowieństwa. Od 
1930 roku Reza Szach jawnie przeszedł do dyktatury, eliminując z przestrzeni 
dyskursu politycznego wpływowe dotychczas grupy społeczne: duchowień-
stwo, lewicową i liberalną inteligencję. 

W 1929 Firuz, który był ministrem fi nansów, został nagle i niespodziewanie aresztowany, 
kiedy wychodził z publicznego spotkania z samym szachem. Upadek Firuza był pierwszym, 
złowieszczym znakiem, że odtąd nikt nie jest chroniony przed przypadkowym aresztowaniem. 
(...) Kiedy, na początku 1937 roku, Dawar popełnił samobójstwo ze strachu przed podobnym 
losem (nieco wcześniej Firuz został ponownie aresztowany i miał być wkrótce stracony), 
mało kto o podobnej randze i niezależności utrzymał stanowisko w rządzie i na dworze1338. 

Z parlamentu zostały usunięte osoby cywilne. Eliminacja tych osób ze sfery 
politycznej spowodowała jednocześnie alienację szerszych grup społecznych, 
reprezentantami których byli urzędnicy Kadżarów.

1336  Szerzej zob. К. Банников, Формат казармы. Метаморфозы культуры в режимных сообществах, 
„Отечественные записки” 2005, № 5 (26), s. 228–243.

1337 T. Atabaki, E. Zürcher (red.), Men of  Order. Authoritarian Modernization under Ataturk and Reza 
Shah, s. 152.

1338  H. Katouzian, Riza Shah’s Political Legitimacy and Social Base 1921–1941 [w:] S. Cronin (red.), 
The Making of  Modern Iran..., s. 21.
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15 kwietnia 1926 roku Reza-chan koronował się na szacha Iranu. W ten spo-
sób syn ubogiego posiadacza ziemi z mazanderańskiej prowincji stał się proto-
plastą nowej dynastii królewskiej, która rościła sobie pretensje do odbudowania 
imperium w takim kształcie, jaki miało w czasach swojej największej świetności. 
Rosyjski historyk Aleksander Szyrokorad komentuje owo wydarzenie: „Pod-
czas ceremonii Reza-chan, niczym Napoleon, wyrwał koronę z rąk wysokiego 
dostojnika duchownego i sam nałożył ją sobie na głowę”1339. Ten symboliczny 
gest podkreślał fakt, że Reza-chan nie otrzymał władzy, lecz ją sobie wziął, i że 
nie zamierza oddawać prymatu w kwestiach decydowania o kierunku swojej 
polityki szyickiemu duchowieństwu. Incydent, który miał miejsce w trakcie ko-
ronacji, zapowiadał rządy silnej ręki, sekularyzację państwa oraz poszukiwanie 
źródeł legitymizacji władzy i wzorców władcy poza ramami szyickiego isla-
mu. W czasie ceremonii ówczesny premier Ali Mohammad Forruqi wygłosił 
przemówienie, w którym podkreślił świetność starożytnej Persji, a zwłaszcza 
okresu Samanidów: „Wasza Wysokość, naród irański pojmuje, że dzisiaj na tron 
wstąpił szach, należący do czystej rasy irańskiej, i pod jego panowaniem Persja 
znowu stanie się stabilnym i potężnym państwem”1340. Sięgnięcie po symbolikę 
starożytnej dynastii Pahlawich było krokiem przemyślanym, chociaż nie znaj-
dowało żadnego uzasadnienia w genealogii rodziny nowego szacha. Słowo Pah-
lawi stanowiło nawiązanie nie tyle do historii kultury, ile do jej pamięci – miało 
przywołać skojarzenia ze świetnością irańskiego oręża w epoce Sasanidów, z ję-
zykiem perskim jako nośnikiem tożsamości narodowej. Pochwała „iranizmu” 
i korzeni aryjskich nowej dynastii oraz całego Iranu posłużyła nawiązaniu kon-
taktów z Niemcami. Sympatia wobec hitlerowskich Niemiec wynikała częścio-
wo z potrzeby znalezienia w Europie sojusznika, który nie kojarzył się z próbą 
narzucenia Iranowi supremacji gospodarczej i politycznej, a częściowo z fascy-
nacji nacjonalistyczną ideologią Hitlera. Według Saleha Alijewa: 

Rezie-chanowi i osobom z jego bliskiego otoczenia imponowała głoszona przez faszystow-
skich ideologów pseudonaukowa teoria o wyższości Aryjczyków nad innymi rasami. Liczni 
publicyści, historycy i fi lolodzy tamtego okresu, nastawieni nacjonalistycznie i popierający 
monarchię (Rezy-chana – M.A.), dokładali starań, by wykazać związek między ideowymi pod-
stawami aryjskiej teorii niemieckiego faszyzmu i interpretacją historii przedislamskich irań-
skich monarchii; szczególnie państw Achemenidów i Sasanidów. Interesujący jest fakt, iż owa 
tendencja uległa wzmocnieniu po założeniu Uniwersytetu Teherańskiego1341.

W 1935 roku Reza Szach oświadczył, iż odtąd ofi cjalna nazwa jego pań-
stwa brzmi Iran i zwrócił się z prośbą, by takiej właśnie nazwy używano w ofi -
cjalnych dokumentach. Iran, przez pahlawijskie słowo Eran przeszło z języka 

1339  А. Широкорад, Персия-Иран. Империя на Востоке, Москва 2010, s. 235–236.
1340  Cyt. za: А. Широкорад, Персия-Иран..., s. 236.
1341  С. Алиев, История Ирана. XX век, Москва 2004, s. 193; http://www.history.univ.kiev.ua/

download/Library-KNU-History/East/Aliev.pdf  (dostęp: 04.12.2012).
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awestyjskiego, gdzie brzmiało Airyana – dosłownie: kraj Ariów lub aryjski kraj. 
W czasach Achemenidów (550–327 r. p.n.e.) staroirańska nazwa Aryanam Da-
hyunam (kraj Ariów)1342 przekształciła się w średnioperskie Aryanam Xšaθram 
(Państwo Ariów) i następnie dała początek nazwie państwa Arsacydów (250–
224 r. p.n.e.). Ryszard Frye zauważył, że „Wraz z ekspansją Partów pojęcie Aria 
lub Arianie ze źródeł greckich rozprzestrzeniło się, najwyraźniej, tak szeroko, że 
ostatecznie przekształciło się w »Wielką Arianię« – odpowiednik nazwy »króle-
stwo Ariów« (Eranszahr), jak nazywali swoje ogromne państwo Sasanidzi”1343. 
Sięgając do nazwy łączonej z okresem rozkwitu imperium, Reza Szach pragnął 
zaistnieć na arenie międzynarodowej jako potencjalny władca silnego państwa, 
nie zaś półkolonii pod supremacją obcych mocarstw, jak myślano o Iranie na 
podstawie jego historii w XIX wieku. Wraz z zakrojoną na szeroką skalę mo-
dernizacją państwa, o czym będzie mowa później, semiosfera zaczęła napełniać 
się znakami potwierdzającymi związek Iranu dwudziestowiecznego z jednej 
strony ze starożytną Persją, z drugiej natomiast – z Zachodem, do którego 
drogi szukano przez Niemcy. W grudniu 1937 roku do Teheranu przybył prze-
wodniczący niemieckiej organizacji młodzieżowej Hitlerjugend, Baldur von 
Szirach, a gdy odjeżdżał, irańskie gazety opublikowały artykuły pod tytułem 
Zachód i Wschód, w których głoszono przekonanie, że „Zachód potrzebuje od-
rodzenia na wzór współczesnego Iranu, zaś Wschodowi potrzebny jest Zachód 
i jego uosobieniem są Niemcy, a Iran to kolebka rasy aryjskiej, podobnie jak 
Niemcy”1344. Jednym z narzędzi rozpowszechniania nowej ideologii był tygo-
dnik „Iran-e bastan” (Starożytny Iran), wychodzący w latach 1933–1937, które-
go tematyka koncentrowała się wokół osiągnięć Niemiec. Ponadto mieszkańcy 
Iranu mieli pozdrawiać się nawzajem zwrotem zedne bad szach (niech żyje szach), 
w czym nietrudno doszukać się paraleli z heil Hitler1345. Aryjskie pochodzenie 
Irańczyków zostało zapisane w podręcznikach szkolnych jako fakt historyczny 
i odtąd wchodziło do pamięci kultury. Szyrokorad przypisuje elitom uniwersy-
tetów główną rolę w tworzeniu tekstów legitymizujących nową władzę wraz 
z jej kursem politycznym: 

Głównym zadaniem irańskich uczonych stało się stworzenie „irańskiej idei”. Rozpatrywali oni 
starożytnych Persów jako „czystych Aryjczyków”, ignorując przy tym, albo charakteryzując 

1342  История древнего Востока: От государственных образований до древних империй, А.В. Седова 
(red.), Москва 2004; http://www.statusltd.kz/bookinfo-sedov-av/sedov-av-istoriya-drevnego-vosto-
ka-ot-rannikh-gosudarstvennykh-obrazovaniy-do-drevnikh-imperiy-razdel-1.html?start=3 (dostęp: 
04.12.2012).

1343  Р. Фрай (Frye), Наследие Ирана, Москва 2002, s. 20.
1344  Cyt. za: А. Широкорад, Персия-Иран..., s. 240. Por. także А.Б. Оршиев, Тайные миссии абвера 

и СД. Из секретных досье разведки, Москва 2006; http://window.edu.ru/resource/162/71162/fi les/
elsu62.pdf  (dostęp: 04.12.2012).

1345  Por. А. Широкорад, Персия-Иран..., s. 243.
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negatywnie, etniczno-rasowe zmiany w składzie ludności kraju. Na tej podstawie wysunęli 
myśl o konieczności odbudowania językowej i kulturowej przestrzeni całego kraju1346. 

Wsparcie fi nansowe otrzymały projekty badawcze w dziedzinie przedislam-
skiej historii Iranu, imperium Achemenidów i Sasanidów, eposu i literatury kla-
sycznej. Została powołana do życia idea państwa jako „imperium Ariów”. Jej 
twórcą nie był Irańczyk, lecz niemiecki archeolog i fi lolog Ernst Herzfeld1347.

Modernizacja miała charakter odgórny, opierała się na dyktaturze i kulcie 
silnej jednostki. Mechanizmy stereotypowej personifi kacji polityki prowadziły 
do utożsamienia państwa z szachem; proponowana przezeń idea narodu miała 
stać się jedynym obowiązującym wzorem. Liberalno-demokratyczna tradycja 
intelektualna w obydwu wariantach: zachodnioeuropejskim i rosyjskim, stano-
wiła jawną przeszkodę na drodze do realizacji modernizacyjnego projektu kul-
tury. Problem jednostki i jej wolności szach rozstrzygnął w sposób podobny do 
tego, który kiedyś zaproponował Puszkin, oceniając Piotra Wielkiego: wolny 
jest ten, kto posiada siłę i potrafi  zmieniać bieg historii, pozostali muszą pod-
porządkować się rozkazom. Pomimo faktu, że irańska inteligencja w wieku XX 
miała bez porównania większą świadomość polityczną niż rosyjska za czasów 
Piotra I, idea silnej osobowości władcy okazała się nadspodziewanie atrakcyj-
na. Przyczyn tego faktu można doszukiwać się w realnej władzy nowego sza-
cha lub w sytuacji międzynarodowej, która przeznaczyła Iranowi rolę wasala 
potęg kolonialnych. Przypuszczamy, że atrakcyjność wzoru silnego przywódcy 
wypływała również z patrymonialnego charakteru struktury społecznej i bra-
ku wzorca antropologicznego, który stawiałby każdego człowieka w centrum 
wszelkich struktur społecznych i politycznych, przyznając mu moc sprawczą. 
Marginalizacja nurtów inteligencji, opozycyjnych wobec nowego kursu poli-
tycznego, nie sprawiła Rezie-chanowi trudności. W okresie porewolucyjnym 
inteligencja świecka była grupą słabo skonsolidowaną, istniejącą w postaci wie-
lu grup o płynnych granicach. Tekst Konstytucji został spisany, jednak realiza-
cja jego postulatów w praktyce okazała się nierealna. Wielu intelektualistów 
oddało swoje umiejętności na usługi Rezy-chana, spodziewając się, że zdoła 
on wcielić w czyn idee prawa, sprawiedliwości, równości i wolności. Szach po-
traktował inteligencję w sposób instrumentalny, podobnie jak uczynił to z tą 
częścią szyickiego duchowieństwa, która była skłonna do współpracy. Szyickie 
duchowieństwo nie ufało inteligencji świeckiej, zwłaszcza jej grupom o prowe-
niencji demokratyczno-rewolucyjnej, inspirowanym radykalną myślą rosyjską. 
Obawy ulemów wzrosły szczególnie po 1924 roku, gdy w Turcji Atatürk zniósł 
kalifat. Mając nadzieję na sojusz z szachem przeciwko lewicowym nurtom inte-

1346  Tamże, s. 239.
1347  Por. Е. Галкина, От национализма к исламской демократии, „Вопросы национализма” 2010, 

№ 2; http://vnatio.org/arhiv-nomerov/node68/ (dostęp: 10.10.2012).
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ligencji, duchowieństwo dwukrotnie udzieliło Rezie-chanowi poparcia, w latach 
1921–1925, gdy młody pułkownik zdobywał coraz większe wpływy i dawał du-
chowym nadzieję na opanowanie anarchii i zahamowanie procesu westernizacji. 
Nadzieje ulemów na sojusz z dworem okazały się płonne: Reza-chan umocnił 
swoją pozycję, w poszukiwaniu skutecznych narzędzi modernizacji odwiedził 
Turcję, a w 1934 roku otwarcie zadeklarował swoją antyreligijną postawę. Po 
powrocie z Turcji zabroniono nauczania Koranu w szkołach, a od marca 1935 
roku policja otrzymała rozkazy, by siłą zrywać z kobiet czadory na ulicach1348. 
W działaniach Rezy Szacha widoczna jest ambiwalencja. Jednak w sferze idei 
takiej dwuznaczności nie było: szach konsekwentnie zmierzał do zastąpienia 
wartości religijnych – świeckimi. Walka z szyickim duchowieństwem prowa-
dzona była na dwóch płaszczyznach: eliminowania ulemów z przestrzeni spo-
łeczno-politycznej i zastępowania znaków oraz symboli religijnych elementami 
świeckimi. Jelena Gałkina twierdzi wręcz, że „szach rozpoczął z duchowień-
stwem walkę o świadomość społeczeństwa”1349. Czynił to, wprowadzając ele-
menty kultury zachodniej do przestrzeni semiotycznej Iranu: w grudniu 1928 
roku zostało wydane rozporządzenie, że wszyscy Irańczycy mają nosić odzież 
typu europejskiego, w tym – czapki-kaszkiety. Wyjątek od tej reguły stanowiły 
osoby duchowne. Jeszcze bardziej radykalny charakter nosiło rozporządzenie 
z 7 stycznia 1935 roku zakazujące noszenia hedżabu (zakrywania twarzy przez 
kobiety) w miejscach publicznych1350. Obydwa rozporządzenia miały daleko-
siężne skutki. Pragnienie imponowania Europejczykom, powodowane przeko-
naniem o zacofaniu cywilizacyjnym Iranu wynikające z postrzegania postępu 
wyłącznie w kategoriach rozwoju techniki i doskonalenia struktur państwo-
wych, z pominięciem dziedzictwa kulturowego, literatury, fi lozofi i, sztuki, leża-
ło u źródeł reform w sferze ubioru. Mochbar as-Soltan, były premier szacha, 
na jednym z prywatnych spotkań z szachem został poproszony przez władcę 
o wyrażenie swojego zdania na temat owego rozporządzenia: 

Na audiencji szach zdjął moją czapkę i powiedział: „Co o tym myślisz?” Odrzekłem, że nie-
wątpliwie chroni przed słońcem i deszczem. Poruszony, Jego Wysokość, przemierzał komna-
tę tam i z powrotem i rzekł: „Wszystko, co próbuję zrobić, to upodobnić nas do Europejczy-

1348  Por. S. Arjomand, The Turban for the Crown..., s. 82.
1349  Е. Галкина, От национализма...
1350  Niezwykle kontrowersyjne rozporządzenie budziło oburzenie nie tylko wśród religijnych Irań-

czyków, lecz także wśród zachodniej opinii publicznej, która wahała się między uznaniem dokonań 
Rezy-szacha w dziedzinie modernizacji Iranu a krytyką jego metod. Cenny wkład w omówienie proble-
mu stanowi artykuł J. Rostam-Kolayi; autorka wyjaśnia, że zakaz dotyczył zakrywania twarzy i noszenia 
czadorów; nie obejmował natomiast przykrywania głowy. Zob. J. Rostam-Kolayi, Expanding Agendas 
for the „New” Iranian Woman. Family Law, Work, and Unveiling [w:] S. Cronin (red.), The Making of  Modern 
Iran..., s. 157–180.
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ków, tak żeby się z nas nie śmiali”. Odpowiedziałem, że bez wątpienia pomyślał o czymś, co 
jest dla nas wskazane, ale do siebie powiedziałem: „Śmieją się z tego, co jest pod czapką”1351. 

Przyznając rację Mochbarowi as-Soltan, że najważniejsze kryje się pod czap-
ką, nie sposób jednocześnie odmówić zasadności działań szachowi: reformując 
ubiór, czyli zmieniając znaki, działał w obszarze, który leżał w zakresie jego 
możliwości, a efekty były widoczne od razu. 

Zakaz noszenia hedżabu był pierwszym krokiem na drodze do zrównania 
w prawach kobiet i mężczyzn. Reza Szach wspierał inicjatywy kobiet zmierza-
jące do zwiększenia ich wpływów w sferze publicznej. Do akcji propagowania 
obecności kobiet w świecie dotychczas zarezerwowanym wyłącznie dla męż-
czyzn włączyli się też znani poeci: Iradż Eskandari, Mirzade-je Eszqi i Aref  Qa-
zwini. Wezwanie do odrzucenia hedżabu łączyło się z krytyką duchowieństwa; 
„Noszą zasłony te, których piękno nas fascynuje/(...)/ Nasi miejscy kaznodzieje 
sprzeciwiają się zdjęciu zasłony/ Ponieważ lubią zakrywać swoją własną nie-
uczciwość” (Iradż); „Mówię: »Śmierć mężczyznom, którzy grzebią kobiety za 
życia w imię religii«. To wszystko, co mam do powiedzenia” (Eszqi); „Podnieś 
zasłonę z twojej twarzy jak księżyc/ Nie zważaj na obraźliwe słowa bezczelnych 
kaznodziejów/ Podnieś zasłonę twoimi delikatnymi, utkanymi ze srebrnego 
światła dłońmi/ Nie szkodzi, jeśli wina za to spadnie na moją głowę” (Aref)1352. 

Odsłonięcie twarzy ma znaczenie symboliczne: kobieta zaczyna istnieć jako 
osoba, zdobywa prawo wypowiadania się i kształtowania wyobrażeń o rzeczy-
wistości na równi z mężczyzną. Zaistnienie kobiety jako podmiotu procesów 
nie tylko społecznych, lecz przede wszystkim kulturowych budzi zrozumia-
ły opór ze strony tradycjonalistów, gdyż wymusza gwałtowną rekonfi gurację 
językowego obrazu świata i jego treści. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że naw
et w kulturze zdominowanej przez mężczyzn kobiety miały sojuszników, którzy 
przemawiali w ich imieniu, gdy one same były pozbawione prawa głosu. We-
zwanie, by uznać kobietę za równą mężczyźnie i dopuścić ją do udziału w życiu 
publicznym, znajdziemy w pismach Malkom-chana, Fath Alego Achundzadego 
i wielu innych propagatorów idei wolności i postępu. W czasach Rezy-chana 
kobiety otrzymują ze strony mężczyzn wsparcie wyrażone w przytoczonych 
wyżej słowach wiersza Arefa. Sojusznicy kobiet to zwolennicy sekularyzacji, 
zaznajomieni z kulturą Europy. Są oni naturalnymi oponentami tradycyjnej 
grupy, która składa się z duchowieństwa, oraz ludzi niewykształconych, przy-
wiązanych do obyczaju. Zmieszanie płci, umożliwienie kobietom studiowania 
prawa i medycyny, kary nakładane na hotele, restauracje i kina, które zabraniały 
kobietom wstępu, a także ograniczenie tradycyjnego święta żałobnego na pa-

1351  H. Katouzian, Riza Shah’s Political Legitimacy..., s. 30.
1352  Por. S. Mahdavi, Reza Shah Pahlavi and Women. A Re-evaluation [w:] S. Cronin (red.), The Making 

of  Modern Iran..., s. 182.
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miątkę imama Hosejna do jednego dnia zamiast dziesięciu, nakaz korzystania 
z krzeseł w meczetach – wszystkie te rozporządzenia zantagonizowały szyickie 
duchowieństwo i skonsolidowały je przeciwko szachowi1353.

Pozbawieniu duchowieństwa ważnego narzędzia rozprzestrzeniania idei słu-
żyły również reformy systemu edukacji i sądownictwa – te ostatnie, najzacieklej 
bronione przez duchowieństwo, gdyż dawały ulemom realną władzę, też zosta-
ły im odebrane. Według Arjomanda „Lata trzydzieste były świadkiem głównej 
klęski hierarchów duchownych w sferze politycznej, sferze, w której domina-
cja duchownych opierała się na silnych podstawach doktrynalnych”1354. W ten 
sposób prawie zakończył się proces rozdziału religii i państwa, kompetencji 
i wpływów jednego i drugiego. Później mamy do czynienia z efektem domina: 
utrata funkcji sądowniczych i oświatowych oraz brak kontroli nad majątkiem 
religijnym spowodowały rozłam z władzą; w ślad za zmianą statusu politycz-
nego szyickiego duchowieństwa nastąpiła zmiana jego miejsca w konfi guracji 
społecznej: elita duchownych, tych, którzy dotychczas włączali się politykę, 
przekształciła się z zamkniętą, hermetyczną grupę, niedopuszczającą do siebie 
nowych członków – jedynymi „drzwiami”, które pozwalały osobie z zewnątrz 
wejść do klasy duchowieństwa, były śluby młodych mężczyzn z córkami ich na-
uczycieli; znacznemu osłabieniu uległy związki między ulemami a elitą politycz-
ną i ten stan utrzymywał się aż do rewolucji islamskiej. Przestrzeń opuszczona 
przez duchowieństwo została zapełniona przez intelektualistów – to do nich 
zwracali się przedstawiciele elity politycznej, dworu i właściciele ziemscy w po-
szukiwaniu interpretacji zachodzących wydarzeń. Wytworzyły się w ten sposób 
trzy subsemiosfery: modelowana przez szyickich duchownych i do niej należe-
li też kupcy bazarowi; kształtowana przez inteligencję – reprezentowała wiele 
różnych nurtów i nie tworzyła jednaj spójnej koncepcji państwa oraz – tworzo-
na przez elitę polityczną z szachem na czele. W świetle zaobserwowanych prze-
mian można stwierdzić, że następuje zmiana wektora oddziaływań duchowień-
stwa, przesuwa się on ze spraw państwa (elity rządzącej) na problemy zwykłych 
ludzi (klasa średnia). Kolejna zmiana dotyczy kodów kulturowych: te dotyczące 
doulat jako państwa islamskiego (doulat-e eslam) zostają uśpione, natomiast akty-
wizują się kody męczeństwa (szahadatu), ukierunkowując energię społeczeństwa 
– przynajmniej pozornie – na sprawy wieczne.

Zależność między wzorcem kulturowym a działaniami pojedynczego czło-
wieka skłania nas do postawienia pytania o konfi gurację elementów kultury 
Iranu w momencie, gdy Reza-chan sięgnął po władzę. Za punkt wyjścia do roz-
ważań przyjmujemy hipotezę, że pojawił się on w momencie, gdy Iran potrze-
bował silnego władcy, który pomoże mu odzyskać dawną świetność. Fakt, że 
Reza-chan sięgnął do plemiennych wzorców władcy i władzy, w których istot-

1353  Е. Галкина, От национализма...
1354  S. Arjomand, The Turban for the Crown..., s. 82.



Rozdział II. Rekonfi guracja kultury. Iran pod panowaniem Rezy Szacha Pahlawiego 445

ną wartością była siła i umiejętność podporządkowania sobie podwładnych, 
implikował jej niepodzielność. Kryzys tożsamości państwowej, spowodowany 
długotrwałą zależnością Iranu od państw kolonialnych, brakiem skonsolido-
wanej elity politycznej, która byłaby w stanie „dyktować zgodny rytm poczy-
nań”, przejawił się w dyskusjach nad semantyką pojęcia doulat i mellat. Spory nie 
przynosiły trwałych rozwiązań, a ideologiczna ekspansja tworzącego się ZSRR 
stanowiła kolejne zagrożenie dla irańskiej państwowości1355. W tej sytuacji poja-
wienie się Rezy-chana, który uosabiał plemienny ideał wodza, zostało powitane 
przez większość elity niezwykle przychylnie.

W tytule niniejszego rozdziału sugerujemy podobieństwo Rezy-chana do 
Piotra Wielkiego, obejmujące zbieżność cech osobowości, stylu sprawowania 
rządów oraz modernizacyjnego projektu państwa. Rezie-chanowi, w przeci-
wieństwie do Piotra I, nie udało się przejąć struktury opartej na systemie wy-
obrażeń i symboli stworzonych przez duchowieństwo (tzn. nie mógł się utoż-
samiać z władcą sprawiedliwym, co w islamie było bardzo istotne). W Rosji, 
już za Iwana IV Groźnego, Cerkiew nie tworzyła podwalin dla prawa, dzięki 
czemu państwo miało legitymizację świecką, a duchowieństwo w dużej mierze 
pozostawało na jego usługach. W tych okolicznościach wykorzystanie symbo-
liki religijnej było dodatkowym atutem i narzędziem umocnienia pozycji cara, 
lecz nie stanowiło o racji bytu panującego. W Iranie symbolika religijna nie 
posłużyła umocnieniu władzy szacha, zaś podstawy legitymizacji świeckiej nie 
zostały jeszcze ukształtowane. Szach wzorował się na praktycznych rozwiąza-
niach z powodzeniem wprowadzonych w Turcji, jednak w przypadku Iranu nie 
przyniosły one efektów porównywalnych z tymi, które udało się osiągnąć Ata-
türkowi. Jak trafnie zauważył Chehabi, przyczyn niepowodzenia modernizacji 
w długofalowej perspektywie należy upatrywać w braku legitymizacji władzy 
szacha oraz słabego poparcia społecznego dla procesów westernizacji; począt-
kowy entuzjazm inteligencji wobec planów nowego władcy stopniowo wygasł 
pod wpływem jego despotycznych poczynań1356. W rezultacie Reza Szach do-
prowadził do konsolidacji państwa nie na fundamencie prawa, lecz siły.

Panowanie Rezy Szacha znamionowało pierwszy etap zmiany kulturowego 
paradygmatu i przesunięcie do centrum symboli autokratycznego państwa połą-
czone z eliminowaniem symboliki religijnej i szyickiego duchowieństwa. Reza 
Szach uzasadnił konieczność rozdzielenia świeckiego rządu od spraw religij-
nych następująco: 

1355  Nie ustało też dążenie Wielkiej Brytanii do utrzymania kontroli politycznej i ekonomicznej nad 
Iranem; pomijając traktat rosyjsko-angielski z 1907 r., gdy mocarstwa kolonialne podzieliły między sie-
bie terytorium Iranu, ustanawiając strefy wpływów; Iran nie uchronił się przed zniszczeniami również 
w czasie pierwszej wojny światowej, chociaż ogłosił neutralność; por. A. Krasnowolska, Iran współczesny 
(XIX–XX w.) [w:] Historia Iranu, A. Krasnowolska (red.).

1356  H. Chehabi, Iranian Politics and Religious Modernism. The Liberation Movement of  Iran under the Shah 
and Khomeini, London 1990, s. 27.
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Nie ma wątpliwości, że religia i polityka są dwiema świętymi zasadami, których szczegóły 
powinny być znane i przestrzegane przez wszystkich oświeconych przywódców. Jednak mie-
szanie tych dwu elementów nie jest korzystne ani dla religii, ani dla polityki administracyjnej, 
gdyż takie połączenie osłabia religię i prowadzi do upadku polityki1357. 

Świecki system rządów politycznych odtąd miał stanowić matrycę dla syste-
mu kultury w ogóle. Zmiana etapu rozwojowego kultury odbywała się zgodnie 
z dyktatem matrycy binarnej – poprzez negację najważniejszych determinant 
poprzedniego okresu: konstytucjonalizmu i islamu. Kroki, jakie podjął szach, by 
wykluczyć szyickie duchowieństwo z przestrzeni publicznej, świadczyły o prze-
suwaniu się do centrum kultury symboli związanych z państwem i marginalizacji 
symboliki religijnej. Przejściowy brak dominującej koncepcji władzy i obrazu 
panującego stwarzał dwie możliwości: rozrost jednej ofi cjalnej koncepcji do 
monstrualnych rozmiarów i nadanie jej charakteru totalnego lub zapełnienie 
powstałej próżni różnymi ideami państwa, które mogłyby stać się przedmiotem 
dyskursu. 

Piotr I nie musiał również mierzyć się z zaistniałymi, opozycyjnymi do au-
tokratycznej wizji państwa, koncepcjami narodu i narodowości. Był on w stanie 
kreować swój wizerunek jako „sługi państwa” oraz „oświeconego despoty”, na-
wet gdyby nie dokonała się sekularyzacja państwa – prawosławne duchowień-
stwo zostało pozbawione możliwości wywierania wpływu na politykę państwa, 
a świecka inteligencja jeszcze nie okrzepła. Reza Szach pojawił się w momencie, 
gdy nowożytne idee narodu i narodowości już od jakiegoś czasu były przedmio-
tem sporów między inteligencją świecką a duchowieństwem; kreując własny 
wizerunek, musiał mierzyć się z dwiema grupami kulturotwórczymi. Fakt, że 
je osłabił i chwilowo pozbawił wpływu na politykę państwa, nie umniejszał 
znaczenia idei humanizmu, liberalizmu i demokracji, które stanowiły konstytu-
tywne elementy alternatywnych koncepcji narodu.

W latach dwudziestych XX wieku inteligencja spodziewała się odrodzenia 
potęgi Iranu pod rządami silnego władcy, zaś w latach trzydziestych stała się 
świadkiem narastającego autorytaryzmu. Presja polityczna i niemożność ak-
tywnego udziału w sprawach państwa spowodowały, że wielu intelektualistów 
realizowało swój twórczy potencjał w pracy naukowej, przyczyniając się w ten 
sposób do rozkwitu kultury. Badania w dziedzinie języka, historii, archeologii 
służyły poszukiwaniom tożsamości kulturowej Iranu, nie zaś – jak miało to 
miejsce wcześniej – legitymizacji władzy Rezy Szacha. Zaznaczmy jednak, że 
nie był to nagły zwrot. Nurt krytyki ofi cjalnego kursu modernizacji postrze-
ganej jako naśladownictwo Zachodu pojawił się już we wczesnych latach dwu-
dziestych, m.in. u Alego Dżamalzadego w utworze Jeki bud jeki nabud (Daw-

1357  Por. M. Boroujerdi, Triumphs and Travails of  Authoritarian Modernization in Iran..., s. 147.
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no, dawno temu..., 1921), Hasana Moqaddama Dża-far-chan az charedż amade 
(Dża’far-chan przybył z zagranicy, 1922).

Przymusowy zwrot Iranu w stronę USA w czasie drugiej wojny światowej 
nie zmienił kierunku modernizacji, ani też nie wpłynął na kształt ofi cjalnej 
idei irańskiej państwowości. Niemniej jednak krótki okres liberalizacji polity-
ki wewnętrznej w latach 1941–1953 przyniósł aktywizację elit intelektualnych. 
Na arenie społeczno-politycznej pojawił się ruch komunistyczny, którego idee 
społecznej sprawiedliwości i zabezpieczenia materialnych potrzeb najniższych 
warstw budziły szeroki odzew. Ponadto Mohammad Reza Pahlawi nie miał 
osobowości i charyzmy swojego ojca; nie był praktykiem czy teoretykiem, lecz 
marzycielem. Przygotowanie i wykonanie szeroko zakrojonych planów reform 
powierzył amerykańskim doradcom, którzy nie znali dobrze realiów Iranu. 
„Biała rewolucja”, która miała zjednoczyć szacha i naród, doprowadziła do 
konsolidacji narodu i duchowieństwa. Panowanie Mohammada Rezy rozpoczę-
ło się stłumieniem przez niego nacjonalistycznego ruchu, któremu przewodził 
premier Mosaddeq, natomiast zakończyło się rewolucją islamską.



Rozdział III. Panowanie Mohammada Rezy 
(1945–1979). Narastanie sprzeczności 
w obrębie semiosfery

3.3.1. Modernizacyjny projekt kultury Mohammada
Rezy Pahlawiego
Mohammad Reza Pahlawi w chwili objęcia tronu miał 22 lata. W młodości 
otrzymał bardzo dobre wykształcenie; Reza Szach od początku przygotowywał 
syna do roli władcy. Chociaż Mohammad Reza nie miał równie silnej osobowo-
ści jak jego ojciec, darzył niekłamanym podziwem osobę i styl rządzenia Rezy 
Szacha. W autobiografi i napisze później: 

Pamiętam poruszającą historię, którą opowiedział mi ojciec o swoich uczuciach w jednej z po-
tyczek z buntownikami. Nagle ogarnął go taki niesmak w związku z całą sytuacją Persji, że 
rozmyślnie wystawił się na ogień wroga. Górując nad tłumem, na białym koniu, stanowił 
nieruchomy i wyraźnie widoczny cel, lecz żadna z kul wroga go nie dosięgła. Dlaczego taki 
właśnie był stan umysłu mojego ojca? Wyobrażam go sobie jak siedział na koniu, człowiek, 
o królewskiej postawie, a mimo to wyjawiający wstyd, który odczuwał z powodu swojego 
kraju1358. 

Następnie wymienia przyczyny, które złożyły się na trudną sytuację Iranu na 
początku XX wieku1359, i stawia retoryczne pytanie prowadzące do konkluzji, że 
Reza-chan był człowiekiem, który odpowiedział na wyzwanie swoich czasów: 

Jak mógłby prawdziwy patriota nie odczuwać przytłaczającego wstydu? Wydaje się, że czas, lu-
dzie, potrzeby narodu wymagały, aby w pewnym momencie pojawił się właściwy człowiek na 
właściwym miejscu: taki człowiek, który wywrze głęboki wpływ na los kraju i zmieni bieg jego 
historii. Już wówczas były wyraźne znaki, że mój ojciec mógłby być takim człowiekiem1360. 

Zwróćmy uwagę na fakt, że oprócz emocjonalnego opisu relacji ojciec–syn 
mamy również do czynienia z kreowaniem wizerunku władcy i kreśleniem 

1358  M.R. Pahlawi, Mission for My Country, London 1961, s. 37.
1359  Wymienia wśród nich: brak centralnego rządu, walka o zabezpieczenie partykularnych inte-

resów wodzów lokalnych plemion, słaba armia, ogólny nieład i rozprzężenie, bieda i analfabetyzm, 
lekkomyślność i egoizm kadżarskiego szacha, który zajmował się rozrywkami i podróżowaniem po 
Europie; por. M.R. Pahlavi, Mission for My Country, s. 37–38. Jeśli chodzi o podróże do Europy, to 
szach Naser ad-Din trzykrotnie odwiedził kraje zachodnie; w 1900 roku pojechał do Europy Mozaffar 
ad-Din. Szerzej zob. G.M. Wickens, Shah Muzaffar al-Din’s European tour A.D. 1900 [w:] E. Bosworth, 
C. Hillenbrand, Qajar Iran..., s. 34–47.

1360  M.R. Pahlavi, Mission for My Country, s. 38.
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idealnego modelu władzy. Celowi temu służy również krytyka dynastii Kadża-
rów1361, a następnie kontrast między trudną sytuacją Iranu a cechami osobowo-
ści człowieka, który potrafi  owe trudności przezwyciężyć. Idealizacja działań 
Rezy Szacha służy w pewien sposób legitymizacji poczynań samego Moham-
mada Rezy i kreowaniu jego wizerunku jako godnego następcy ojca. Opisując 
styl rządzenia Rezy Szacha, Mohammad komentuje: 

...w Persji, jeśli się chce, żeby coś było zrobione, to trzeba zarówno nagradzać, jak i karać. 
Mój ojciec w większym stopniu polegał na karach niż na nagrodach, czy pochwałach. Według 
niego nie było potrzeby rozczulać się nad człowiekiem, który robił coś dobrze, ponieważ to 
(dobre wykonywanie pracy – M.A.) było jego obowiązkiem. (...) Na Wschodzie podejście do 
tych spraw jest inne niż na Zachodzie, więc metody mojego ojca, by egzekwować wykonanie 
pracy, wcale nie były mało realistyczne w świetle tradycji autorytarnej. (...) Mój ojciec zrobił 
wszystko, by obudzić zainteresowanie chwałą wspaniałej starożytnej Persji i apelował do ludzi, 
by modernizowali swój kraj w stylu odpowiadającym jego dawnej świetności1362. 

Mohammad Reza deklaruje, że rozwój społeczeństwa i wzrost świadomości 
pozwalają jemu samemu na zastosowanie łagodniejszych metod motywacji, lecz 
fakty historyczne nie potwierdzają zbieżności obietnic szacha z jego działania-
mi1363. Omówienie wydarzeń historycznych, zarówno z okresu panowania ojca 
Mohammada Rezy jak i wcześniejszych epok, często ma charakter tendencyjny, 
służy propagowaniu przekonań autora i eksponowaniu jego wizji rzeczywisto-
ści – zarówno w odniesieniu do przyszłości, jak i do przyszłości. Chociaż auto-
biografi a szacha Misja dla mojego kraju (Ma’murijat bara-je watanam, 1961)1364 nie 
posiada cech dokumentu naukowego, zdecydowaliśmy się uwzględnić jej treści 
przy omawianiu problemu modernizacji z kilku względów. Przede wszystkim 
książka stanowi zapis marzeń i planów człowieka, który posiadał władzę, by 
wcielać je w życie. Ponadto wiele jej fragmentów może posłużyć jako egzempli-
fi kacja cech irańskiej mentalności: dumy i poczucia wyjątkowości połączonych 
z pragnieniem wpisania się w kulturę zachodnią, marzycielstwa, dużej emo-
cjonalności w podejściu do kwestii praktycznych, rozmachu zamierzeń i total-
ności projektów. Modernizacyjny projekt kultury Mohammada Rezy obejmu-
je wszystkie dziedziny życia społeczeństwa; znajdziemy w nim odwołania do 
problemów, które uwzględnił w swoim reformatorskim projekcie jeszcze Amir 

1361  Tamże, s. 32–33.
1362  Tamże, s. 49.
1363  W 1957 r. przy współpracy z CIA i izraelskim Mosadem zostaje powołana do życia opresyjna 

organizacja SAVAK (Sazman-e Ettela’at-o-Amnijat-e Keszwar – Urząd Informacji i Bezpieczeństwa 
Kraju). Por. A. Krasnowolska, Panowanie Mohammada Rezy Pahlawiego (1941–1979) [w:] Historia Iranu, 
A. Krasnowolska (red.), s. 849.

1364  Misja dla mojego kraju to pierwsza z książek opublikowanych przez Mohammada Rezę; później 
powstały kolejne: Biała rewolucja (Enqelab-e sefi d, 1967), W stronę wielkiej cywilizacji (Be su-je tamaddon-e 
bozorg, 1977), Odpowiedź historii (1980) oraz Historia szacha (1980) – dwie ostatnie powstały już po 
abdykacji szacha.
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Kabir Farahani. Kwestie społeczne, polityczne i ekonomiczne, zagadnienia 
rozwoju edukacji, umocnienia władzy centralnej przy jednoczesnym dążeniu 
do podtrzymania wizerunku szacha jako monarchy oświeconego, sprzyjające-
go szerzeniu swobód demokratycznych są rozpatrywane w kontekście obec-
ności w Iranie amerykańskich doradców. Modernizacja w wydaniu szacha jest 
tożsama z westernizacją, rozumianą jako amerykanizacja. Kierunek reform, 
wytyczony pod wpływem amerykańskich doradców i uwzględniający interesy 
USA, budził zrozumiały sprzeciw ze strony reformatorów, którzy wypracowa-
li koncepcję modernizacji, opierając się na wzorcach europejskich. W latach 
1952–1953 niezwykle ostro zaznaczył się rozłam między modernizacją-amery-
kanizacją a dążeniami do uwzględnienia postępu całego narodu. Druga wersja 
reform, wypracowana przez Mosaddeqa i jego zwolenników, sięgała do idei 
narodu jako wspólnoty terytorium i języka, ożywiała też resentymenty związane 
z obcą supremacją. W napięciu między dążeniem do postępu i modernizacji 
a pragnieniem ochrony interesów narodu i tożsamości kulturowej rodzi się py-
tanie o swoiste cechy irańskiego „charakteru narodowego”1365. Szach twierdzi, 
że dominującą cechą Irańczyków jest indywidualizm znajdujący wyraz w dąże-
niach do poszukiwań własnych środków wyrazu: 

Ani najazdy, ani obca dominacja, ani inne przeciwności nigdy nie stłumiły dążeń przeciętnego 
Irańczyka, by wyrazić siebie na swój własny sposób. Naszym indywidualizmem przypomina-
my Francuzów (...) i nic dziwnego, że Iran jest często nazywany Francją Azji. Jako indywidua-
liści bardzo przypominamy też Amerykanów, i nie dziwi mnie, że Irańczycy i Amerykanie tak 
dobrze się dogadują1366. 

Namysł nad źródłami irańskiej mentalności, poczynając od okresu przed-
islamskiego poprzez wpływy islamu aż do czasów napływu idei oświecenio-
wych w wieku XX pozwala wyrazić wątpliwość w deklarowane przez szacha 
podobieństwo Europejczyków, Amerykanów i Irańczyków. Jest ono pozorne; 
indywidualizm wynika z faktu, że każdy człowiek dąży do autoekspresji, czyni 
to jednak w ramach wzorców kulturowych, które go ukształtowały. Argument 
o zależności formy demonstrowania odrębności (indywidualizmu) od matrycy 
kulturowej prowadzi do konkluzji, że stwierdzenie szacha służyło umocnieniu 
więzi z Amerykanami i potwierdzaniu tożsamości Iranu w ramach koncepcji 
Rezy Szacha. Proamerykańskość i antyrosyjskość głoszonych przekonań rów-
nież stanowiły kontynuację kursu politycznego poprzedniej epoki.

W Misji dla mojego kraju znalazły się też wątki dotyczące islamu. Reza Szach 
skutecznie ograniczył wpływy szyickiego duchowieństwa, lecz epoka despotycz-

1365  Pojęcie irańskiego „charakteru narodowego” używamy na zasadzie analogii do pojęcia stosowa-
nego przez Borysa Jegorowa, badacza rosyjskiej kultury. Por. B. Jegorow, Rosyjski charakter [w:] B. Jego-
row, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przekład B. i D. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

1366  M.R. Pahlavi, Mission for My Country, s. 29.
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nych rządów w stylu „jeźdźca na koniu”, jak nazywano Rezę-chana, należała do 
przeszłości. Mohammad Reza zmuszony był lawirować między oczekiwania-
mi modżtahedów a żądaniami Amerykanów, którzy pod hasłami demokratyzacji 
irańskiej polityki forsowali własne interesy. Przedstawiając siebie jako człowieka 
głęboko wierzącego, szach jednocześnie wskazuje na swoją tożsamość z isla-
mem oraz podkreśla wyjątkowość kultury irańskiej. Przytoczmy opis z książki 
szacha, by wyraźnie uchwycić rys irańskiej mentalności, obcy racjonalistycznej 
kulturze Zachodu: 

Nigdy dotychczas nie wyjawiałem tego faktu, ale to właśnie podczas ciężkiej choroby zaczęło 
się moje religijne życie. Miałem wówczas sen o Alim (...). Trzymał obosieczny miecz, który 
często widnieje na przedstawiających go (tj. Alego – M.A.) obrazach. Siedział na piętach na 
podłodze, a w rękach miał miskę zawierającą płyn. Powiedział mi, żebym go wypił, i uczyni-
łem tak. Na drugi dzień gorączka ustąpiła i zacząłem szybko zdrowieć1367. 

Następnie opisuje dwie inne wizje, w których widział islamskich świętych, 
i konkluduje: „Niektórzy z moich zachodnich czytelników mogą zlekceważyć 
je jako zwykłe przywidzenia lub przedstawić psychologiczne wyjaśnienie. Ale 
pamiętajcie, że wiara w rzeczy niematerialne zawsze była charakterystyczna dla 
ludzi Wschodu”1368. Nie obawia się przy tym śmieszności; wprost przeciwnie: 
twierdzi, że wiele razy odczuwał przy sobie obecność duchowego przewodnika, 
który kieruje jego poczynaniami. Argumentuje, że na Zachodzie spotkał wielu 
religijnych ludzi: Anglicy nie wstydzą się mówić „Boże, chroń królową” (God 
Save the Queen), a na amerykańskich monetach widnieje napis „Ufamy Bogu” (In 
God We Trust)1369. Próbuje w ten sposób powiązać modernizację Iranu z misją, 
którą otrzymał od Boga, i wyraża przekonanie, że sam jest prowadzony przez 
nadprzyrodzoną siłę. Tego typu argumentacji nie spotykamy w wypowiedziach 
zachodnich przywódców państw, którzy dążą raczej do racjonalizacji emocji 
i przeczuć niż do wzmacniania tego, co irracjonalne, argumentami niemożli-
wymi do zweryfi kowania. Mohammad Reza próbuje połączyć elementy mi-
styczne, charakterystyczne dla irańskiej kultury, z pierwiastkami racjonalistycz-
nymi, właściwymi kulturze zachodniej. Owe wysiłki rodzą w rezultacie wiele 
sprzeczności i sprawiają, że nie posiada on jasnej wizji postępu Iranu, opartej 
na spójnym systemie wartości. Często zdarza się, że wyraża jakieś przekonanie, 
a w następnym zdaniu zaprzecza mu: 

Jestem przekonany, że potrafi ę dokonać rzeczy, których, bez pomocy niewidzialnej siły, nigdy 
nie byłbym w stanie dokonać. Nie przepraszam za moją religijną wiarę. Ale to nie znaczy, że 
uważam się za niezastąpione narzędzie Boga czy coś w tym rodzaju. Chcę, aby to było jasne. 
(...) Od dzieciństwa wiedziałem, że moim przeznaczeniem jest zostać królem i przewodzić 

1367  Tamże, s. 54.
1368  Tamże, s. 55.
1369  Tamże, s. 60.
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krajowi, którego starożytną i wspaniałą kulturę czczę. Chcę poprawić los mojego narodu, 
zwłaszcza zwykłego ludu, i czuję, że moja wiara wspiera mnie w tym trudnym zadaniu. Byłoby 
arogancją myśleć, że mogę wykonać pracę mojego życia bez pomocy Boga1370. 

Analiza treści autobiografi i Misja dla mojego kraju oraz kolejnej książki W stronę 
wielkiej cywilizacji (Be su-je tamaddon-e bozorg) pozwala wysnuć wniosek, że mo-
dernizacja w ujęciu Mohammada Rezy nie była tożsama z sekularyzacją kultury; 
obejmowała ona zmiany na poziomie struktur, pozostawiając idee nietknięte. 
Badacze kultury, a także socjologowie i politolodzy potwierdzają narastający 
rozłam między wąską grupą elity związanej z ofi cjalną władzą a ogromną rzeszą 
niższych warstw społecznych. Bez współpracy z intelektualistami szach nie był 
w stanie zagospodarować potencjału twórczego społeczeństwa, uruchomione-
go w następstwie wprowadzenia w przestrzeń semiotyczną nowych znaków, 
spoza rodzimej kultury. Nie zdołał również ukierunkować resentymentów tak, 
aby przybrały charakter twórczy zamiast destrukcyjnego. W poszukiwaniu cen-
tralnej idei, determinanty kulturowej Mohammad Reza zwrócił się ku pojęciu 
demokracji, które funkcjonowało już wcześniej i miało różną semantykę w zależ-
ności od charakteru posługującej się nim grupy. Idea demokracji, której istotę, 
jak zakłada, uchwycił w czasie studiów w Szwajcarii, pozostaje niezrealizowana 
w praktyce: 

Podobała mi się owa niewymuszona swoboda moich relacji towarzyskich, którą kojarzyłem 
z zachodnią demokracją. Jestem pewien, że to doświadczenie zdobywania dobrych przyjaciół 
i uczenie się znaczenia braterstwa miało wpływ na większy zapał, z jakim zabierałem się do 
pracy. W nauce, sporcie i przyjaźni zacząłem ściśle łączyć ducha dyscypliny z wolnością czy 
dyscypliny z demokracją. Stopniowo uświadomiłem sobie, że dyscyplina bez demokracji jest 
autorytaryzmem, zaś demokracja bez dyscypliny jest anarchią1371. 

Pomimo że Mohammad Reza Pahlawi był władcą państwa posiadającego 
parlament i konstytucję, nie łączył demokracji z rządami prawa i wolnością oby-
wateli; można wręcz stwierdzić, że miał raczej mgliste wyobrażenie na temat 
idei demokracji, a wiodącą rolę w defi niowaniu demokracji odgrywały wartości 
takie, jak przyjaźń, poświęcenie, oddanie się wykonywanej pracy. Przesunięcie 
akcentu z zewnętrznych regulacji praw i wolności jednostki, charakterystycz-
nych dla demokracji zachodnich, na determinanty wewnętrzne, związane z sa-
moświadomością jednostki, warunkują zmianę spojrzenia na cały proces demo-
kratyzacji społeczeństwa. Mohammad Reza nie wyraził tej myśli wprost, można 
jednak odkryć ją w tle snutych przez szacha rozważań: najpierw społeczeństwo 
należy wychować i wykształcić tak, by rozumiało potrzebę dyscypliny i samo-
dyscypliny; dopiero później można dać mu demokratyczne wolności. Zagad-
nieniu wychowania społeczeństwa Mohammad Reza poświęca wiele uwagi, 

1370  Tamże, s. 58.
1371  Tamże, s. 61.
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a system, który proponuje, stanowi połączenie tradycji i nowatorstwa. Przede 
wszystkim szach uważa, że wychowanie człowieka odpowiedzialnego, zdyscy-
plinowanego, zdolnego zaplanować pracę i wykonać ją, rozpoczyna się w domu 
i opiera się na zaufaniu między rodzicami i dziećmi; rodzice powinni dać dzie-
cku poczucie bezpieczeństwa, które wynika z równowagi między pobłażaniem 
a wymaganiami. Szczególną rolę w procesie wychowania odgrywa matka: „Od 
samego początku matka powinna mieć określony program dla swojego dziecka. 
Zamiast tylko się starać, by było ono szczęśliwe, powinna uczyć je konstruk-
tywnej zabawy”1372. Osobom, które zajmują się szerzeniem wiedzy na uniwer-
sytetach, przypisuje rolę mistrza i przyjaciela studenta jednocześnie; powinien 
to być człowiek, który daje osobisty przykład tego, jak nieustannie kształcić się 
i rozwijać, a zarazem zawsze dysponuje czasem, by wysłuchać swojego studen-
ta, doradzić mu, zbudować więź: 

Każdy członek wydziału (uniwersytetu – M.A.) powinien odbywać częste formalne i nie-
formalne dyskusje i konsultacje ze swoimi studentami, czy to indywidualnie, czy w małych 
grupach. Powinien przejmować się naukowymi i osobistymi problemami swoich studentów. 
Powinien zapraszać ich do swojego domu. Jeśli profesor jest zbyt nadęty, by podjąć takie kro-
ki, to nie powinien być profesorem1373. 

Wyjaśniając istotę demokracji, szach pisze: 

Drogą bolesnych doświadczeń ludzie dowiedzieli się, że prawdziwa wolność jednostki może 
zostać osiągnięta jedynie poprzez demokratyczny system, który pozwala zwykłym ludziom 
kontrolować społeczeństwo, w którym żyją. Ale niektórzy wypaczyli słowo demokracja i np. 
przez demokrację rozumieją tzw. dyktaturę proletariatu1374. 

Przywołany cytat pokazuje, że semantyka słowa demokracja jest kształtowana 
przez kontekst; analogicznie – również jego odkodowanie powinno odbywać 
się w ścisłym powiązaniu z kontekstem i przy uwzględnieniu wielu czynników 
towarzyszących, między innymi, nadawcy, odbiorcy, celu, jaki nadawca pragnie 
osiągnąć itp. Proamerykański i antyrosyjski szach, deklarujący chęć wprowadze-
nia swobód demokratycznych, rządził w sposób autorytarny, pozbawiając każ-
dego, kto był jego rzeczywistym, potencjalnym lub urojonym oponentem, nie 
tylko wpływu na społeczeństwo, w którym żyje, lecz nierzadko też – życia. Spo-
łeczeństwa zachodnie używały słowa demokracja, kojarząc je z wolnym wybo-
rem jednostki, reżym komunistyczny pojmował demokrację jako potwierdzenie 
przynależności do obowiązującej struktury politycznej1375. Uznanie wolności 

1372  Tamże, s. 248.
1373  Tamże, s. 260.
1374  Tamże, s. 161–162.
1375  Taki właśnie mechanizm opisuje Mohammad Reza, chociaż nie rozumie jego istoty: „Dyktato-

rzy komunistyczni przypominają faszystowskich pod tym względem, że uwielbiają organizować wybo-
ry. Mają nadzieję, że w ten sposób przekonają oni zwykłego człowieka, że ma on udział w rządzeniu 
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w znaczeniu liberalnym za główny wyznacznik ustroju demokratycznego auto-
matycznie wyklucza możliwość używania pojęcia demokracji w odniesieniu do 
struktur o charakterze wspólnotowym. Jeśli jednak przyjmiemy zasadę rozdziel-
ności spraw wspólnoty, muzułmańskiej ummy czy rosyjskiej obszcziny, i państwa, 
wówczas mamy prawo mówić o przestrzeganiu swobód demokratycznych, gdy 
państwo nie ingeruje w sprawy wspólnoty, pomijając jednak kwestię jednost-
kowych swobód – nie są one wtedy przedmiotem refl eksji. Brak gruntownej 
znajomości intelektualnych korzeni zjawiska demokracji na Zachodzie w po-
łączeniu z dążeniami szacha, by – kontynuując politykę ojca – zbudować toż-
samość Iranu na wartościach kojarzonych z imperium Achemenidów, sprawia, 
że Mohammad Reza dokonuje fuzji elementów współczesnego sobie zjawiska 
demokracji z wydarzeniami historycznymi, które mają świadczyć o istnieniu po-
dobnej tradycji w starożytnym Iranie. Przyznaje on, że demokratyczne zasady 
były realizowane w sposób nieświadomy, nie umniejsza to jednak ich wagi jako 
konstytutywnej cechy irańskiej mentalności i daje nadzieję na odtworzenie ich, 
tym razem w sposób świadomy: „Zawsze można było odnaleźć pewnego ro-
dzaju żywiołowego ducha w Persji. Trudno wyrazić to za pomocą słów, ale jest 
to bardzo prawdziwe”1376. W poszukiwaniu bliższych historycznie przykładów 
sięga do czasów rewolucji konstytucyjnej, przypominając, że wówczas intuicyj-
nie odczuwany demokratyczny duch wyraził się w sprzeciwie wobec przemocy 
i ograniczeń wolności oraz w stworzeniu pierwszych instytucji politycznych, 
będących jego wyrazem.

Warto zauważyć, że szach nie pragnął naśladować zachodniego wzorca de-
mokracji; wyobrażał sobie raczej, że relacja Wschodu i Zachodu będzie pole-
gała na wzajemnym wzbogacaniu się tych jakże odmiennych obszarów cywi-
lizacyjnych. Wychodząc od stwierdzenia o zacofaniu technologicznym Iranu 
i konieczności nieustannego uzgadniania relacji między technologią a kulturą, 
dociera do konkluzji, że Iranowi przypadło w udziale wypełnienie misji syntezy 
pierwiastków kulturowych Wschodu i Zachodu: 

Dzisiaj mamy długą drogę do przebycia, by dogonić (cywilizację zachodnią – M.A.), i nie 
wystarczy tylko „dogonić”. Warunki w moim kraju różnią się znacznie od tych na Zachodzie 
i musimy się przystosować. Dostosowujemy zarówno technologię do naszej kultury, jak i na-
szą kulturę do technologii. I tutaj leży sedno nowego rodzaju pionierstwa. Spodziewam się, 
że z naszą wspaniałą tradycją naukową i tysiącami wykształconych na uniwersytetach mło-

swoim krajem. Ale komuniści dopuszczają istnienie tylko jednej partii, każdy, kto próbuje założyć włas-
ną lub wypowiada się przeciwko istniejącej, prawdopodobnie zostanie zlikwidowany. W wyborach (jeśli 
w ogóle można je określić tym mianem) głosujący nie ma żadnego głosu, gdyż jedynymi kandydatami 
są ci z rządzącej partii. Jeśli chodzi o formę, to obywatel jest zobligowany wziąć udział w głosowaniu; 
wówczas władze triumfalnie obwieszczają, że, powiedzmy, 99,99% głosów padło na partię rządzącą”. 
M.R. Pahlavi, Mission for My Country, s. 162.

1376  Por. M.R. Pahlavi, Mission for My Country, s. 164–165.



Rozdział III. Panowanie Mohammada Rezy (1945–1979). Narastanie sprzeczności w obrębie semiosfery  455

dych mężczyzn i kobiet mój kraj może stanąć na czele światowych poszukiwań nowej syntezy 
Wschodu i Zachodu, starego i nowego”1377. 

Kreśląc dalekosiężne plany modernizacji nie tyle państwa, ile narodu1378, 
Mohammad Reza nie wziął pod uwagę problemu, z którymi borykali się jego 
poprzednicy: braku narzędzi do skutecznego wprowadzenia zmian. Przypo-
mnijmy, że trwałe zmiany są warunkowane wprowadzeniem nowej informacji 
do pamięci kultury; instytucje w tej perspektywie mają znaczenie wspomagają-
ce. Transformacja struktury czy to społecznej, czy politycznej wymaga przede 
wszystkim modyfi kacji głębokiej struktury kultury; w przeciwnym wypadku 
nieuniknione jest „pęknięcie wewnątrz cywilizacji”, polegające na podziale spo-
łeczeństwa na część tradycyjną i nowoczesną z różnymi systemami wartości1379.

Spróbujmy skonfrontować wizję reform przedstawioną na kartach książki 
z faktami historycznymi oraz wnioskami badaczy i sformułować odpowiedź 
na pytanie, czy autokratyczny styl rządów Mohammada Rezy, który stanowił 
kontynuację kursu reform, wytyczonego przez Rezę Szacha, można określić 
mianem „despotyzmu formy” – pojęciem wprowadzonym przez Konstantego 
Leontjewa na określenie roli despotycznej władzy w utrzymaniu żywotności 
kultury i ochrony jej przed dezintegracją. Innymi słowy, czy rządy Pahlawich 
i stworzony przez nich sztywny schemat organizacji kultury, w którym żywio-
łowa twórczość była poważnie ograniczona, chroniły semiosferę przed prze-
ładowaniem informacyjnym? Paradoks autorytaryzmu wyraża się w fakcie, że 
ograniczając wolność słowa i możliwości działania, despoci wymuszają na elicie 
kulturotwórczej wycofanie się z przestrzeni społeczno-politycznej i refl eksję 
nad treścią wyznawanych idei. Ruchowi „wycofania się – powrotu”1380 jako 
jednemu z podstawowych mechanizmów rozwoju kultury poświęcimy więcej 
uwagi w czwartej części niniejszej pracy; w chwili obecnej sygnalizujemy jedy-
nie, że przy rozpatrywaniu pojęć: despotyzm, autokratyzm, należy brać pod uwagę 
zarówno ich negatywną, jak i pozytywną konotację.

Przystępując do namysłu nad kontekstem modernizacyjnych reform Mo-
hammada Rezy, warto pamiętać, że struktura społeczeństwa odzwierciedlała 
rozłam, który dokonał się już na początku wieku XIX, a westernizacja w wy-
konaniu Rezy Szacha tylko go pogłębiła. Bliskie kontakty z Zachodem elity 
rządzącej i inteligencji powodowały zmiany mentalności wyższych klas, które 
z kolei tworzyły normy zachowań i wzorce postępowania odmienne od trady-
cyjnych. Pomijając w tym miejscu rozważania na temat zróżnicowania grupy 

1377  Tamże, s. 132.
1378  „W modernizowaniu narodu, tak jak w kampanii wojennej, potrzebny jest plan działania”; por. 

M.R. Pahlavi, Mission for My Country, s. 138–139.
1379  Szerzej zob. P. Kłodkowski, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji. Ideologiczny spór między modernistami 

a fundamentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku, Warszawa 2005.
1380  A. Toynbee, Studium historii, s. 200.
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kulturotwórczej i jej wewnętrznej dynamiki, zauważmy, że zmieniła się zależ-
ność centrum i peryferiów kultury, rozumianej jako przestrzeń semiotyczna. Je-
śli utożsamimy centrum z dążeniem do modernizacji-westernizacji, zaś peryferia 
z bezrefl eksyjną wiernością tradycyjnym normom i wzorcom, to zauważymy, 
że między tymi dwiema sferami kultury nie było pośredników. Europeizują-
ca się warstwa wyższa posiadała wykształcenie, pozycję społeczną, średni lub 
wysoki status materialny i mieszkała w miastach. Lud pozostawał w oddaleniu 
od ośrodków miejskich, nie dysponował narzędziami poznawczymi, umożli-
wiającymi krytyczną ocenę rzeczywistości i wybór sposobu działania. Model 
kultury Iranu czasów Pahlawich, który wyłania się w toku naszych obserwacji, 
jest binarny: westernizująca się elita pozostaje w centrum, tradycyjna część społe-
czeństwa lokuje się na peryferiach1381. Nie możemy jednak zapomnieć o szyickim 
duchowieństwie, które w interesującym nas okresie znajduje się, w pewnym 
sensie, „poza kulturą”; nie jest odbiorcą idei modernizacyjnych, ale też nie bie-
rze udziału w tworzeniu projektów przemian skierowanych do niższych warstw. 
Chociaż sytuacja rozdźwięku między centrum a peryferium kultury nie należy do 
rzadkości w tych krajach, w których modernizacja miała charakter odgór-
ny i została sprowokowana przez kontakt z obcą kulturą, istnienie szyickiego 
duchowieństwa na marginesie binarnego modelu kultury stwarza interesujące 
możliwości interpretowania działania kulturowych mechanizmów rozwoju. 
W momencie rozpadu irańskiego społeczeństwa na dwie, nieprzystające do 
siebie części, szyickie duchowieństwo zajmuje pozycję nie „pomiędzy” owymi 
nierównymi połówkami, lecz „poza”. Wydaje się, że właśnie dla tej grupy ruch 
„wycofania się – powrotu” jest najbardziej charakterystyczny, co warunkuje za-
chowanie przez nią potencjału twórczego, w przeciwieństwie do inteligencji. 
Wróćmy jednak do namysłu nad relacją postulatów modernizacyjnego projektu 
kultury Mohammada Rezy, nakreślonego w książce Misja dla mojego kraju, a real-
ną sytuacją Iranu w latach sześćdziesiątych XX wieku. Grupy znajdujące się na 
peryferiach kultury posiadały potencjał, który należało zagospodarować.

Ogłoszony w 1962 roku program reform pod nazwą „białej rewolucji” 
(enqelab-e sefi d) obejmował reformę rolną (wówczas już w toku), prywatyza-
cję zakładów przemysłowych, z której dochód miał zostać przeznaczony na 
sfi nansowanie reformy rolnej, nowe prawo wyborcze, obejmujące również 
kobiety, nacjonalizację lasów i pastwisk, stworzenie „armii oświaty” (sepah-e 
danesz), której członkowie mieli prowadzić działalność edukacyjną na wsiach, 

1381  Tworząc model kultury, jesteśmy zmuszeni do daleko idących uproszczeń. Perspektywa hi-
storyczna czy socjologiczna badań uwzględniłaby wewnętrzne zróżnicowanie grupy „centrum” i gru-
py „peryferia”. Na scenie politycznej pojawili się zwolennicy monarchii, nurty lewicowe, nacjonaliści, 
liberałowie, faszyści i etnonacjonaliści; podobnie zróżnicowana była wieś i rodząca się klasa robotnicza. 
Szerzej zob. H.E. Chehabi, Iranian Politics and Religious Modernism. The Liberation Movement of  Iran under 
the Shah and Khomeini, London 1990, s. 22–23.
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oraz uczynienie robotników udziałowcami zakładów pracy1382. Program odno-
sił się do stałych problemów: braku świeckiego systemu edukacji, złej sytuacji 
materialnej ogromnej większości irańskiego społeczeństwa z powodu skupienia 
środków produkcji (tj. zakładów przemysłowych i ziemi) w ręku wąskiej grupy 
posiadaczy, roli kobiet w przestrzeni publicznej. Lud stał się przedmiotem za-
interesowania nie tylko jako konkretna grupa ludzi o określonych potrzebach, 
lecz również jako użyteczne narzędzie wspomagające samookreślenie różnych 
grup ideowych. Mohammad Reza nie stanowił wyjątku od tej reguły. W książce 
Misja dla mojego kraju pisał: 

Zacząłem myśleć (jeszcze jako uczeń szwajcarskiej szkoły – M.A.) o specjalnej polityce, którą 
mógłbym przyjąć, gdy zostanę królem. Już wtedy zbudziła się we mnie szczególna troska o los 
zwykłych ludzi, a zwłaszcza chłopów. W moim młodym umyśle ta idea rozwijała się w takim 
kierunku, że gdy zasiądę na tronie, to na dwa–trzy lata ogłoszę zakaz czerpania dochodów 
z pracy tysięcy chłopów, którzy pracują w naszych królewskich posiadłościach. Pozwolę, aby 
każda chłopska rodzina zgromadziła małą fortunę, którą mogłaby wykorzystać, by zbudować 
dom albo kupić nowe bydło, czy zrobić inne rzeczy, które zwykle są trudno osiągalne przy ich 
skromnych dochodach. Te młodzieńcze myśli i marzenia przywiodły mnie do mojego obec-
nego planu, który później opiszę – podziału ziemi między chłopów1383. 

Idea podziału ziemi między chłopów nie była nowa, narodziła się w cza-
sie ruchu konstytucyjnego, zaś pewne wzmianki na temat konieczności zabez-
pieczenia materialnych potrzeb najniższych warstw znajdziemy już w pismach 
Malkom-chana, Mirzy Fath Alego Achundowa czy Hasana Taqizadego. Istot-
ny jednak jest kontekst historyczny oraz cele, jakie poszczególni reformatorzy 
pragnęli realizować, czyniąc lud przedmiotem swojej troski.

Poprzednikiem Mohammada Rezy w kwestii przeprowadzenia reformy rol-
nej był Mohammad Mosaddeq. Po objęciu urzędu premiera przygotował dwie 
ustawy dotyczące wsi. Pierwsza z nich mówiła o konieczności podziału ziem: 
20 procent ziemi znajdującej się w posiadaniu właścicieli ziemskich miało – 
w myśl projektu – zostać zwrócone wsiom, 10 procent miało być podzielone 
między chłopów, a kolejne 10 procent – przeznaczone na wdrożenie planów 
zakładania nowych wsi. Drugie rozporządzenie dotyczyło likwidacji darmowej 
pracy i zniesienia opłat dla właścicieli ziemskich, które były nakładane na wieś-
niaków.

Fakt, że oddolne ruchy reformatorskie zostały stłumione przez ofi cjalną wła-
dzę, pozwala sformułować wniosek, że lud był narzędziem walki ideologicznej 
i kształtowania polityki państwa, rzadziej natomiast jawił się reformatorom jako 
podmiot działań. Na początku lat sześćdziesiątych działacze państwowi i nie-
którzy marksiści byli przekonani o zasadności i nieuchronności reform, jednak 
ich motywacją nie było dobro ludu, lecz umocnienie państwa lub wzmocnienie 

1382  Por. A. Krasnowolska, Panowanie Mohammada Rezy Pahlawiego (1941–1979), s. 853.
1383  M.R. Pahlavi, Mission for My Country, s. 63.
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klasy kapitalistycznej, by można było doprowadzić do rewolucji wskutek wal-
ki klas. Przekonanie elity rządzącej o konieczności przeprowadzenia reformy 
rolnej zostało wzmocnione kilkoma czynnikami: wśród irańskich chłopów na-
siliły się nastroje rewolucyjne, istniało duże zapotrzebowanie rozwijającego się 
przemysłu na tanią siłę roboczą, nastąpił rozwój bazarów na wsiach1384, Stany 
Zjednoczone dążyły do umocnienia pozycji państw kapitalistycznych w obliczu 
zwiększającej się ekspansji ideologicznej komunizmu. Plany „białej rewolucji” 
były wielokrotnie modyfi kowane w trakcie jej trwania1385; spotkały się też z opo-
rem wielu wpływowych grup społecznych, m.in. szyickiego duchowieństwa. 

Realizacja planów szacha doprowadziła do upadku tradycyjnej klasy po-
siadaczy ziemskich i powstania bogatej klasy rolników i rolników-kupców1386. 
Według planów szacha 6–7 milionów ziemi rolnej nadającej się pod uprawę 
(52–62 procent ogółu ziemi) miało należeć do dzierżawców i rolników. Re-
formy agrarne szacha doprowadziły do przewrotu w strukturze społecznej 
i zmiany charakteru zależności między klasami: została zlikwidowana tradycyj-
na klasa posiadaczy ziemskich, rozwijała się natomiast klasa rolników-kupców 
w obydwu sektorach, prywatnym i państwowym. Reformy agrarne szacha były 
swoistą odgórną rewolucją państwa bez rzeczywistego udziału bogatych właś-
cicieli ziemskich i ludności wiejskiej, chociaż w trakcie jej trwania z inicjaty-
wy szacha wysunięto hasło rewolucji szacha i narodu (enqelab-e szach-o-mellat). 
Siłą wykonawczą był ówczesny minister rolnictwa, Hasan Arasandżani, który 
w swoich gorących przemowach do narodu często przeciwstawiał „kochanych 
chłopów” (dehqanan-e aziz) „zbrodniczym właścicielom ziemskim” (zamin-
-adaran-e dżenajatkar)1387. Chłopi otrzymali ziemię, jednak około 70–75 procent 
z nich miało jej zbyt mało, by utrzymać rodzinę, dlatego też zaczęli sezonowo 
migrować w poszukiwaniu pracy w fabrykach1388. W perspektywie kulturowej 
konieczność porzucania rodziny i ziemi powodowała wykorzenienie; do trud-
nej sytuacji materialnej dołączyła dezintegracja wcześniejszego systemu war-
tości, a to niosło z sobą znamienne skutki psychologiczne w postaci frustracji, 
utraty poczucia celowości działań i sensu życia.

Warto postawić pytanie o wpływ zaistniałych zmian na sferę wartości, 
zwłaszcza na poziomie głębokiej struktury kultury. Dobrobyt materialny w po-
łączeniu z poczuciem bezpieczeństwa, wynikającego z istnienia praw zabez-
pieczających własność prywatną, był udziałem niewielkiej grupy, zdolnej do 
ochrony swoich interesów dzięki posiadanym wpływom politycznym lub sile. 

1384  Por. A. Aszraf, Tabaqat-e edżtema’i, doulat wa enqelab dar Iran (Klasy społeczne, państwo i rewolucja 
w Iranie), przeł. z j. ang. S. Farsabi, Teheran 1387 (2008), s. 212.

1385  Por. A. Krasnowolska, Panowanie Mohammada Rezy Pahlawiego (1941–197), s. 853–854.
1386  A. Aszraf, Tabaqat-e edżtema’i, doulat..., s. 256.
1387  Tamże, s. 257.
1388  Por. J. de Groot, Religion, Culture and Politics..., s. 40.



Rozdział III. Panowanie Mohammada Rezy (1945–1979). Narastanie sprzeczności w obrębie semiosfery  459

W sytuacji kryzysu, płynącego z niepewności i nieustannego poczucia zagroże-
nia, atrakcyjne stawały się hasła zburzenia istniejącego porządku i zbudowania 
na jego gruzach sprawiedliwej rzeczywistości. Brak stabilizacji przejawił się też 
w dużej mobilności społeczeństwa, która nasiliła się w latach sześćdziesiątych 
XX wieku. Mohammad Reza i architekci modernizacyjnego projektu państwa 
nie zdołali stworzyć idei narodowej, która mogłaby objąć wszystkie warstwy 
społeczne. Pojęcia demokracji i modernizacji ze względu na swoje rozmyte granice 
semantyczne i konotację z obcą kulturą nie stanowiły atrakcyjnych, nowych 
kluczowych elementów językowego obrazu świata dla szerszych rzesz irańskiego 
społeczeństwa. W sferze idei wyłącznie ta część elity, która sięgnęła do islamu, 
zdołała ożywić treści mellat. Rządy Mohammada Rezy nie noszą znamion „de-
spotyzmu formy” właśnie ze względu na brak przewodnich idei, które dają siłę 
trwania instytucjom.

3.3.2. Tożsamość ideowa irańskiej inteligencji.
Poszukiwanie i konceptualizacja granicy „swojego” 
i „obcego”
Lata 1941–1953 pokazały, do jakiego stopnia osobowość Rezy Szacha wpływa-
ła na charakter państwa. Gheissari stwierdził: „polityczny klimat Iranu zmie-
nił się gwałtownie wraz z abdykacją szacha. Reguły, rozporządzenia i władza 
polityczna były tak ściśle kojarzone z osobą panującego, że jakakolwiek zmia-
na przywództwa groziła bezprawiem (...)”1389. Równocześnie jednak pojawiła 
się możliwość krytycznej oceny kulturowych i politycznych zmian minionego 
okresu. Ideologiczny krajobraz Iranu jest w owym okresie niezwykle różno-
rodny, ponieważ następuje rewitalizacja tych idei, które nie mogły współist-
nieć z autokratyczną wizją państwa Rezy Szacha. Trybuną sporów ideowych, 
dyskusji nad treściami słów naród, państwo, wolność, postęp staje się prasa oraz 
literatura piękna1390. Debaty na temat nowego kształtu rzeczywistości toczą się 
między ruchami lewicowymi, nacjonalistami oraz grupami islamskimi. Są one 
niejednorodne. Każda z nich składa się z kilku formacji. Platformą jednoczącą 
je wszystkie jest problem stosunku Iranu do cywilizacji zachodniej i roli islamu 
w procesach modernizacji. Nietrudno rozpoznać w nich kwestie, które absor-
bowały irańskich reformatorów ponad półtora wieku wcześniej. Spory ideowe 

1389  A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 61.
1390  Reformatorzy skupiają się również w szeregach partii politycznych, które mają dla nas znacze-

nie drugorzędne, gdyż skupiają się przede wszystkim na działaniu praktycznym, nie zaś na konceptua-
lizacji kluczowych pojęć. Ponadto wiele partii miało efemeryczny charakter i wiele z nich nie stworzyło 
spójnych programów politycznych. Szerzej na temat partii w latach 1941–1979 zob. E. Abrahamian, 
Iran Between Two Revolutions, s. 281–415; A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 64–69.
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dotyczyły w istocie semantyki słów postęp, naród, państwo i wolność. Paradoksalnie, 
tło dla dyskusji znowu stanowiła zależność polityczna Iranu, związana z obec-
nością wojsk aliantów oraz amerykańskich doradców1391.

Czasy panowania Rezy Szacha Pahlawiego i jego syna Mohammada były 
dla irańskiej elity okresem porównywalnym do tego, który przeżywała rosyjska 
inteligencja pod panowaniem Mikołaja I – „epoką myśli”. Właśnie wówczas 
nastąpiło, w dużym stopniu wymuszone, wycofanie się wielu przedstawicieli 
i grup kulturotwórczych z aktywnego udziału w życiu społeczno-politycznym 
kraju. Wspomniany wyżej okres złagodzenia cenzury i liberalizacji polityki 
wewnętrznej w latach 1941–1953 pobudził tendencje, które zostały wcześniej 
stłumione po wstąpieniu na tron Rezy Szacha. Rozbudzona, w atmosferze wal-
ki o nacjonalizację ropy naftowej, świadomość narodowa została ponownie 
zepchnięta na margines życia społecznego i politycznego Iranu po obaleniu 
rządu Mosaddeqa. Gwałtowność wystąpień przeciwko spółkom brytyjskim 
w połączeniu z ostrą krytyką królewskiego dworu wskazywała na żywotność 
idei wypracowanych i wyartykułowanych jeszcze w okresie maszrute. Pozbawie-
nie reformatorów możliwości otwartych dyskusji przyniosło rozkwit literatury 
pięknej, która przyjęła na siebie zadanie wyrażania nabrzmiałych problemów 
społecznych i politycznych. Przypomnijmy też, że lata pięćdziesiąte i sześć-
dziesiąte XX wieku to czas pogłębionej refl eksji nad problemami jednostki. 
Długotrwałe przenikanie elementów zachodnioeuropejskiego wzorca antropo-
logicznego na grunt kultury irańskiej spowodowało narodziny outsidera, który 
nie odnajdował się ani w patriarchalnej strukturze społecznej, ani w ramach 
wzorca religijnego, ani – tym bardziej – w rzeczywistości autorytarnych rządów 
Mohammada Rezy. Zauważmy przy tym, że w przypadku irańskiej inteligencji 
działał ten sam mechanizm, który obserwowaliśmy u rosyjskiego „zbędnego 
człowieka”: rozpacz egzystencjalna i poczucie zagubienia stanowiło zagrożenie 
przede wszystkim dla przedstawicieli tych formacji irańskiej inteligencji, któ-
rzy w największym stopniu przyswoili sobie idee humanizmu i liberalizmu jako 
konstytutywne dla jednostki. Grupy kulturotwórcze, które odwoływały się do 
islamu bądź komunizmu – w różnych jego postaciach – miały w swoich sze-
regach zdecydowanie mniej członków, którzy artykułowali poczucie bezsensu 
istnienia, szukali ucieczki w nałogach bądź w samobójczej śmierci. Odebranie 
inteligencji możliwości udziału w sprawach państwa skutkowało pogłębioną 
refl eksją intelektualistów na temat praw rządzących rozwojem historycznym 

1391  Anna Krasnowolska pisze: „Sytuacja po detronizacji Rezy-szacha pod pewnymi względami 
przypominała tę z czasów pierwszej wojny światowej. Wobec słabego rządu, słabego młodego szacha 
i biernej armii wojska alianckie podzieliły kraj na strefy okupacyjne w przybliżeniu pokrywające się ze 
strefami wpływów z początku wieku”; por. A. Krasnowolska, Panowanie Mohammada Rezy Pahlawiego 
(1941–1979), s. 838. Szerzej na temat sytuacji Iranu po pierwszej wojnie światowej zob. G. Lenczowski, 
Russia and the West in Iran, 1918–1948, Ithaca 1949.
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narodów. W epoce Pahlawich irańska inteligencja sięgnęła do myśli Kanta i He-
gla, następnie do Schopenhauera i Sartre’a1392.

Spośród nurtów lewicowych najpotężniejszym była Partia Tude (Hezb-e Tude-je 
Iran). Została ona powołana do życia wkrótce po abdykacji Rezy Szacha w 1941 
roku i zwolnieniu z więzienia 27 członków z tzw. grupy 53 marksistów, aresz-
towanych w 1937 roku. Na czele partii stanął kadżarski książę Sulejman Eskan-
dari, znany z aktywnego udziału w życiu politycznym Iranu: brał w rewolucji 
konstytucyjnej, miał swój wkład w założenie Partii Demokratycznej (Ferqe-je De-
mokrat) oraz przewodniczył Partii Socjalistycznej w latach 1921–1926. Od same-
go początku Hezb-e Tude-je Iran miała mieć synkretyczny charakter, jeśli chodzi 
o dobór członków oraz podłoże ideowe. Założyciele pragnęli przyciągnąć do 
ruchu demokratów, socjalistów, komunistów, marksistów, a jednocześnie unika-
li w programie sformułowań, które mogłyby wywołać nieprzychylną reakcję ze 
strony szyickiego duchowieństwa. Nacisk na sekularyzację kultury został wy-
raźnie zmniejszony. W przemówieniu na I Kongresie Partii Tude Iradż Eskanda-
ri określił cel partii jako zjednoczenie wyzyskiwanych mas, do których zaliczał 
robotników, chłopów, rzemieślników i kupców, z postępowymi intelektualista-
mi o poglądach socjalistyczno-komunistycznych, w walce z szeroko rozumia-
nym wyzyskiem ze strony klas posiadających. Kreślił w ten sposób wizję spo-
łeczeństwa, które składa się z dwóch, antagonistycznych względem siebie grup.

Pod koniec lutego 1942 roku partia opublikowała swój program, który rów-
nież wykazywał daleko idący synkretyzm celów przy braku wyraźnie wyartyku-
łowanej idei przewodniej; chyba że uznamy za nią „eliminowanie pozostałości 
dyktatury Rezy Szacha”1393. W tekście programowym znalazły się takie postula-
ty, jak obrona konstytucji, wolności obywatelskich i praw człowieka oraz walka 
z faszyzmem i barbarzyństwem. Ideolodzy partii czerpali inspirację z socjali-
stycznych, komunistycznych i marksistowskich ruchów Rosji i Europy Zachod-
niej, jednak świadomie dokonywali przekładu kulturowego zapożyczonych idei. 
Bozorg Alawi pisał: 

Prawdziwy komunista musi zawsze adaptować marksizm do lokalnych warunków. Jeśli irański 
komunista przyjmie w całości program Niemieckiej Partii Komunistycznej czy jakiejkolwiek partii 
komunistycznej w uprzemysłowionym kraju, to niewątpliwie nie uda mu się dotrzeć do sze-
rokich mas. Taki człowiek pogwałci podstawowe zasady dialektycznej logiki i marksistowskiej 
fi lozofi i. W rezultacie, nie będzie uważany za prawdziwego komunistę. Wprost przeciwnie, 
powinien zostać opisany jako polityczny prowokator1394.

Badacze nie zajęli jednoznacznego stanowiska w kwestii odpowiedzi na pyta-
nie, czy partia Tude była kontynuacją wcześniejszych ruchów komunistycznych, 

1392  Por. F. Vahdat, God and Juggernaut: Iran’s intellectual encounter with Modernity, New York 2002.
1393  E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 283.
1394  B. Alawi, Pandżoh-e se nafar (Pięćdziesięciu trzech członków), Teheran 1322 (1944), s. 189.
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czy też diametralnie się od nich różniła1395. Niewątpliwie na różnicach w spo-
sobie organizacji partii, programu i eksponowania czy pomijania niektórych 
wcześniejszych postulatów, a także przeformułowania celów zaważył kontekst 
historyczny oraz fakt, że centrum aktywności ruchów lewicowych przesunęło 
się z Tabrizu do Teheranu. Z obserwacji Abrahamiana wynika, że 

Podczas gdy założycielami Tude byli wykształceni na uniwersytetach intelektualiści, którzy 
poznali marksizm poprzez lewicowe ruchy Europy Zachodniej, liderzy komunistyczni byli 
aktywistami i samoukami, którzy osiągnęli ten sam cel (poznali marksizm – M.A.) poprzez 
leninizm rosyjskiej partii bolszewickiej1396. 

Możemy jednak wnioskować, że ze względu na różny poziom wykształcenia 
między formacją z lat dwudziestych a tą z czterdziestych i źródła, z których 
zaczerpnęły one swoje idee, zaznaczyły się wyraźne rozbieżności w sposo-
bie działania, osiągania celów oraz w poziomie refl eksji nad podejmowanymi 
działaniami – teoretycy starli się z praktykami i podczas gdy pierwsi dążyli do 
przemyślenia zagadnienia, drudzy pragnęli rozwiązać je poprzez niezwłoczne 
działanie. W świetle tego ukrytego potencjalnego rozłamu w szeregach partii 
zagadką pozostaje fakt jej prężności organizacyjnej i nieustannie wzrastającej 
liczebności. Można go wytłumaczyć jedynie położeniem przez organizatorów 
ruchu nacisku na aspekt organizacyjny kosztem stworzenia spójnej platformy 
ideowej.

Zawarte w programie partii postulaty składały się na wizję rzeczywistości 
niezwykle atrakcyjną dla szerokich rzesz społeczeństwa, znajdujących się na niż-
szych szczeblach hierarchii; program robotnikom gwarantował ośmiogodzinny 
dzień pracy oraz szereg świadczeń socjalnych, chłopom – upragnioną przez 
nich ziemię, kobietom – prawa polityczne, kupcom i rzemieślnikom – ochronę 
przed konkurencją ze strony zagranicznych fi rm. Poza walką o prawa kobiet, 
która jeszcze na dobre się nie zaczęła, pozostałe postulaty był hasłami-wytry-
chami, które już od czasów ruchu konstytucyjnego przemawiały do odbiorców, 
ponieważ trafi ały w ich podstawowe potrzeby. Wśród postulatów znalazły się 
też hasła żywotne już pod koniec XIX wieku: wyzwolenie Iranu spod wpły-
wów „imperialistycznych”, z jedną tylko różnicą: obecnie tym mianem określa-
no przede wszystkim Stany Zjednoczone, respektowanie treści konstytucji oraz 
rozdział władzy wykonawczej i sądowniczej. W świetle postulatu o walce z de-
spotyzmem i obaleniu szacha pojawiła się atrakcyjna dla mas oraz złagodzona 
dla warstwy wykształconej wersja rozprawienia się z krzywdzicielami pod po-
stacią propozycji powołania specjalnego sądu, który wymierzy sprawiedliwość 

1395  Niektórzy, jak G. Lenczowski, twierdzą, że Tude była jawną formą wcześniejszej tajnej organi-
zacji, podczas gdy Abrahamian zdecydowanie temu zaprzecza. Por. E. Abrahamian, Iran Between Two 
Revolutions, s. 283.

1396  Tamże.
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urzędnikom państwowym, którzy pogwałcili prawa człowieka w ciągu panowa-
nia Rezy Szacha. Prawa człowieka jako postulat również nie zostały zdefi niowane 
dokładnie; element oznaczany jako hoquq-e baszari korespondował z elementami 
oznaczającymi różne systemy znaczeń, co pozwala stwierdzić, że inaczej defi -
niowały go wykształcone, liberalne elity, inaczej szyickie duchowieństwo, a jesz-
cze inaczej założyciele i szeregowi członkowie partii Tude. W dyskusjach nad 
programem powołano organizację, która miała zajmować się prawami kobiet 
i młodzieży – w ten sposób tworzony przez irański komunizm system modelu-
jący obejmował coraz to nowe grupy społeczne.

Przedmiotem dyskusji przed nadchodzącymi wyborami do madżlesu stała 
się też konstytucja jako narzędzie wprowadzenia głównych zmian, w związku 
z czym, m.in. na łamach organu partii, gazety „Rahbar” (Przywódca), partia 
nawoływała do udziału w wyborach. Zaprezentowany stosunek do konstytu-
cjonalizmu świadczy jedynie o atrakcyjności parlamentu i jego postanowień 
jako narzędzia szerzenia obrazu świata partii i modelowania rzeczywistości. 
Przywódcy partii, jak już wspomnieliśmy, unikali używania nazwy „komuni-
ści” w stosunku do reprezentowanego przez siebie nurtu. Częściowo było to 
uzasadnione potrzebą zjednania sobie szyickiego duchowieństwa, które było 
bardzo negatywnie nastawione do komunizmu poprzez skojarzenie go z rosyj-
skimi korzeniami i ateizmem, częściowo też komunizm w jego rosyjskiej wersji 
był wymierzony w nurty liberalne, a zatem unikanie etykietki komunisty w Ira-
nie pozwalało pozyskać dla partii ludzi o umiarkowanych poglądach. Z drugiej 
strony elementy komunizmu w partii Tude zostały zaadaptowane do specyfi ki 
kulturowej Iranu, stąd najwłaściwszą nazwą nurtu byłby „irański komunizm” – 
różny od swojego europejskiego czy rosyjskiego prekursora. Wydawca gazety 
„Rahbar” pisał: 

Czy partia Tude jest komunistyczna? Nasi wrogowie, szczególnie Sejjed Zija, przyklejają nam 
tę etykietkę, aby przestraszyć kapitalistów i bogatych kupców. Partia Tude jest w pełni oddana 
konstytucji. Dlaczego? Ponieważ wierzymy, że komunizm jest ideologią odpowiednią dla wa-
runków, które nie istnieją w Iranie. Partia komunistyczna nie znajdzie odzewu mas w naszym 
środowisku. Wiemy, że naszym najważniejszym zadaniem jest zjednoczyć większość przeciw-
ko wyzyskującej oligarchii i wzmocnić siły demokracji. Dlatego popieramy konstytucję1397. 

W jednym z najważniejszych dokumentów, stanowiących część systemu mo-
delującego, Podstawy organizacji partii (Osul-e taszkilat-e hezb) Ardaszira Owane-
ssiana znajdujemy nowy znak: demokratyczny centralizm. Była to hybryda niosą-
ca w sobie sprzeczność dwóch elementów: utrzymania silnego centrum przy 
jednoczesnej demokratyzacji sposobu podejmowania decyzji. Autor wyjaśniał, 
że pierwiastek demokratyczny zaznaczy się na niższych szczeblach organizacji: 
każdy delegat w konferencji na prowincji, która będzie się zbierać raz do roku, 

1397  Cyt. za: E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 285.
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by przedyskutować wszystkie ważne kwestie i zgłosić nowe postulaty, będzie re-
prezentował dziesięciu członków. W trakcie tychże zgromadzeń zostaną wyło-
nieni delegaci do konferencji na szczeblu ogólnopaństwowym, reprezentujący 
150 osób każdy. Kongres partii, również organizowany raz do roku, stanie przed 
zadaniem oceny dotychczasowych działań, modyfi kacji programu, wytyczenia 
dalszej strategii działań. Każdy z jego uczestników ma prawo do dyskutowania 
poruszanych kwestii i zgłaszania postulatów w imieniu reprezentowanej grupy, 
jednak musi podporządkować się polityce partii i wynikającym z tego faktu spo-
sobom działania. Jak trafnie podsumowuje Owanessian, „W ten sposób wpro-
wadzenie postanowień w życie będzie scentralizowane, lecz ich formułowanie 
– demokratyczne”1398. Gheissari trafnie zauważył, że młodzi członkowie partii 

...doświadczyli zarówno modernizacji, jak i autokratyzmu okresu panowania Rezy Szacha i ten 
rodzaj socjalizmu, który oferowała im partia Tude, bardzo przypominał starą praktykę podpo-
rządkowania się władzy, teraz po prostu przedstawionej jako dyscyplina partyjna i „demokra-
tyczny centralizm”1399. 

Sądzimy, że połączenie idei demokracji, która zakłada wolność jednostki 
z ideą centralizacji, która, z kolei, implikuje podporządkowanie poszczególnych 
elementów celom większej całości, stanowi przejaw fuzji elementów pocho-
dzących z dwóch przestrzeni semiotycznych: zachodnioeuropejskiej, nace-
chowanej antropocentryzmem, oraz rosyjskiej – z charakterystycznym dla niej 
systemocentryzmem. Patrymonialna struktura społeczna oraz doświadczenie 
autorytarnych rządów sprawiały, że idea centralizacji była rozpoznawana jako 
„własna”. Z kolei prawo do wygłaszania opinii i wolność słowa stanowią spuś-
ciznę ideową ruchów liberalno-demokratycznych z przełomu wieków XIX 
i XX. Przywołanie owych idei w programie partii komunistycznej pozwala nam 
wnioskować, że mamy do czynienia ze zjawiskiem palingenezy – powracającego 
„wyzwania”, które polega w tym przypadku na realizacji w praktyce postula-
tów demokracji w powiązaniu z humanizmem i liberalizmem. Wśród członków 
partii owo „wyzwanie” nie zostało w pełni rozpoznane co najmniej z dwóch 
powodów: w Rosji pojęcie „demokratyczny” miało odmienne znaczenie niż na 
Zachodzie, przywódcy partii skupiali się na działaniach praktycznych.

W artykule Jak zmienić system: przez rewolucję czy parlament? Mutasawi przeko-
nywał, że Iran nie jest gotowy do rewolucji z wielu względów: sytuacji między-
narodowej, groźby faszyzmu, braku narzędzia konsolidacji mas. Na poziomie 
społecznym i politycznym argumentacja Mutasawiego wydaje się w pełni uza-
sadniona. Niemniej jednak przesunięcie nacisku na działania ewolucyjne, za po-
średnictwem parlamentu i poszerzania wpływów partii, zamiast rewolucyjnych, 

1398  A. Owanessian, Osul-e taszkilat-e hezb (Podstawy organizacji partii), Teheran 1321 (1943). Cyt. za: 
E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 286.

1399  A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 66.
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nie wynikało wyłącznie z trzeźwej oceny sytuacji. Analiza semiosfery pokazu-
je, że żadna z subsemiosfer, aktywnych w centrum, nie była na tyle spójna, by 
doprowadzić do wybuchu wskutek przeładowania informacyjnego: koncepcja 
władzy i poszukiwanie irańskiej tożsamości objęły tylko część społeczeństwa, 
Tude nie mogła zaprezentować spójnego systemu wartości i towarzyszących 
im symboli. Szyickie duchowieństwo – jedyna wpływowa grupa społeczna, 
ze spójnym systemem modelującym i odpowiednimi narzędziami – chwilowo 
było zepchnięte na margines życia politycznego, podzielone i próbowało okre-
ślić własną postawę wobec zachodzących przemian. Do konsolidacji różnych 
grup duchowieństwa doprowadziło dopiero pojawienie się Chomeiniego, któ-
ry reaktywował oparty na wartościach islamu system modelujący, pozwalający 
większości społeczeństwa nie tylko rozpoznać „co się dzieje”, ale także upo-
rządkować elementy rzeczywistości w taki sposób, by wyraźnie wskazać na te, 
które muszą zostać usunięte. Pomimo faktu, że zarówno partia Tude, jak i Cho-
meini używali słów „sprawiedliwość”, „krzywdziciele i pokrzywdzeni”, to jedy-
nie w ramach systemu modelującego stworzonego przez islam społeczeństwo 
potrafi ło powiązać słowo ze znaną sobie treścią. Wspólną platformą działań 
dla duchowieństwa i nurtów komunistycznych była walka z despotyzmem i im-
perializmem, przede wszystkim w jego amerykańskiej wersji. Nie było jednak 
punktów stycznych między modżtahedami i ulemami a komunistami na poziomie 
głębokiej struktury kultury. Fakt ten warunkował czasowość sojuszu i impli-
kował bezlitosną walkę w celu wyeliminowania konkurenta do kształtowania 
semiosfery.

Innym znaczącym nurtem, którego członkowie wzięli udział w kształtowa-
niu kultury Iranu między rokiem 1941 a 1979, był Front Narodowy (Dżebhe-je 
Melli)1400, popierający działania Mosaddeqa. Głównym celem ruchu było od-
zyskanie suwerenności narodowej zarówno w wymiarze zewnętrznym – po-
przez zabezpieczenie niezależności politycznej i przejęcia kontroli nad natu-
ralnymi surowcami Iranu – jak i wewnętrznym – za pomocą rządów prawa1401. 
Platformą jednoczącą członków organizacji była idea patriotyzmu rozumiana 
jako obrona Iranu przed wyzyskiem obcych państw. Wielu jej członków, m.in. 
Rezazade Szafaq, Karim Sandżabi, Mehdi Bazargan Amir Alai Szams ad-Din, 
Kazem Hasebi, zdobyło wyższe wykształcenie na uniwersytetach zachodnich, 
w Paryżu i Berlinie. Nie byli oni przeciwnikami westernizacji rozumianej jako 
adaptacja osiągnięć europejskiej techniki i nauki, sprzeciwiali się natomiast 
obecności obcych doradców w Iranie i eksploatacji naturalnych bogactw kraju. 
Antyzachodni charakter miała trzecia grupa: Fedain-e Eslam (Wyznawcy Islamu), 

1400  W jego skład wchodziło kilka mniejszych partii, m.in. Partia Iranu (Hezb-e Iran), Partia Robot-
ników (Hezb-e Zahmatkeszan), Narodowa Partia Iranu (Hezb-e Mellat-e Iran). Szerzej zob. A. Gheissari, 
Iranian Intellectuals..., s. 68.

1401  Por. H.E. Chehabi, Iranian Politics..., s. 12.
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skupiona wokół ajatollaha Abu al-Qasema Kaszaniego i fi nansowana przez 
kupców bazarowych1402. Front Narodowy podjął dyskusję nad treścią patriotyzmu, 
demokracji i postępu, kontynuując idee nurtów liberalnych z okresu maszrute. Jak 
trafnie zauważyła Groot, 

Działalność partii Tude może być przeciwstawiona roli Frontu Narodowego, który stał się główną 
siłą polityczną pod koniec lat czterdziestych. Podczas gdy Tude skupiała się na konkretnych 
grupach odbiorców (intelektualiści, robotnicy, wykształcone kobiety), dopasowując idee i po-
litykę do ich poglądów i potrzeb, Front Narodowy wykorzystywał ogólne hasła o patriotyzmie, 
demokracji i postępie1403.

Okres rządów Mohammada Rezy Pahlawiego, sytuacja gospodarcza oraz 
społeczno-polityczna Iranu skłoniły poszczególne formacje irańskiej elity in-
telektualnej do ponownego podjęcia namysłu nad relacją tradycji i moderni-
zacji, starego i nowego, „rodzimego” i „obcego”. Przedmiotem sporów stały 
się zagadnienia dotyczące tożsamości Iranu. Chociaż szach ogłosił, że będzie 
kontynuował kierunek reform zapoczątkowany przez swojego ojca, wielu in-
telektualistów miało wątpliwości, czy wytyczony kurs jest właściwy. Wśród 
oponentów modernizacji utożsamionej z westernizacją i ślepym naśladowni-
ctwem wzorców zachodnich znalazł się Dżalal Al-e Ahmad. Jego publicystycz-
na praca Qarbzadegi (Okcydentoza) stała się katalizatorem konserwatywnych 
idei w przeddzień islamskiej rewolucji. Namysł nad charakterem i zadaniami 
elity intelektualnej, której był częścią, podjął w dziele o znamiennym tytule: 
O służbie i zdradzie intelektualistów (Dar chedmat wa chijanat-e rouszanfekran, 
1964–1967). Klasztorina zwróciła uwagę na złożoność drogi twórczej Al-e Ah-
mada, która wynikała z szerokiego pola zainteresowań myśliciela: był pisarzem, 
działaczem politycznym, uczonym, publicystą, krytykiem literackim i poetą1404. 
Urodził się w 1302 (1923) roku1405 w Teheranie, w bardzo religijnej rodzinie. 
W swojej autobiografi i1406 napisał: „Wychowałem się w rodzinie (szyicko-mu-
zułmańskiej) duchownych. Mój ojciec, starszy brat i mąż jednej z sióstr umarli 
jako duchowni. Teraz syn brata i mąż innej siostry są duchownymi. A to jest 

1402  Szerzej zob. F. Kazemi, Religion and Politics in Iran. The Fedain-e Islam, „Folia Orientalia” 1981–
1984, t. 22, s. 191–205. Życiorys i idee Kaszaniego: Abu al-Hasan Ehteszami, Bazigaran-e sijasat (Dzia-
łacze polityczni), Teheran 1328 (1949), s. 51–63.

1403  J. de Groot, Religion, Culture and Politics..., s. 220.
1404  В.Б. Кляшторина, Иран 60–80-х годов. От культурного плюрализма к исламизации культурных 

ценностей, Москва 1990, s. 15.
1405  W nawiasach podaję europejskie odpowiedniki perskich dat (według hidżry słonecznej. W tym 

kalendarzu czas jest liczony od 622 r. n.e., kiedy w Medynie prorok Mohammad założył pierwszą gminę 
muzułmańską; por. hasło: Islamic Calendar, J.L. Esposito (red.), The Oxford Encyclopedia of  The Modern 
Islamic World, t. 2, s. 300–301). W dalszej części tekstu zachowuję ten sposób datowania lub podaję tylko 
rok według kalendarza gregoriańskiego.

1406  Autobiografi czny szkic napisany w r. 1346 (1967), ale opublikowany dopiero po śmierci Al-e 
Ahmada (zm. 1970) Masalan szarh-e ahwalat (Próba autobiografi i).
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dopiero początek całej historii. (...) Cała rodzina jest religijna, poza nielicznymi 
wyjątkami”1407. Dzieciństwo upływało mu w dobrobycie, charakterystycznym 
dla wyższych klas duchownych, dopóki Ministerstwo Sprawiedliwości, zarzą-
dzane przez ministra Mohammada Rezy Szacha, Dawara, nie zmodyfi kowało 
kodeksu prawnego. Ojciec Al-e Ahmada nie zgodził się na kontrolę państwa 
i zrezygnował z prowadzenia sklepu1408. Kształcenie przyszłego autora Qarb-
zadegi1409 rozpoczęło się w tradycyjnej szkole religijnej. Zgodnie z programem 
uczył się persko-arabskiego alfabetu, czytał Koran, poznawał podstawy mate-
matyki. Następnie uczęszczał do madrasy Marwi – jednej z najlepszych wów-
czas teologicznych szkół średnich w Teheranie. Ojciec pragnął, aby syn przejął 
rodzinny sklep na bazarze i zajął się karierą kupca, dlatego też nie planował 
posyłania go na studia. Bez wiedzy rodzica Al-e Ahmad zapisał się na studia 
wieczorowe w Dar al-Fonun, który wówczas miał poziom szkoły średniej, jednej 
z najlepszych w Teheranie1410. Studia przerwała wojna, której doświadczenia 
zmieniły sposób odbioru rzeczywistości: 

W 1943 roku, będąc młodzieńcem, zostałem wyrwany z rodzinnego domu, religijnego śro-
dowiska, ogolono mnie do gołej skóry i rzucono w wir wojny... Wojna nie przyniosła nam ani 
morderstw, ani zniszczeń, ani bombardowań, lecz głód, choroby – dżumę i tyfus – i przytła-
czającą obecność armii aliantów na naszej ziemi1411. 

Po wojnie Al-e Ahmad ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwer-
sytetu Teherańskiego i został nauczycielem języka arabskiego i retoryki w szko-
le. Był to dla niego okres gwałtownego rozwoju ideowego i czas kwestionowa-
nia światopoglądu ukształtowanego pod wpływem ojca, brata i dziadka; czytał 
wówczas dzieła marksistów, wstąpił do komunistycznej partii Tude, zaczął rów-
nież zapoznawać się z pismami Ahmada Kasrawiego. Roy Mottahedeh twierdzi, 
że poglądy Kasrawiego w decydujący sposób ukierunkowały ewolucję ideową 
przyszłego autora Qarbzadegi: 

Wydaje się, że wpływ Kasrawiego na zawsze przekreślił możliwość, by Al-e Ahmad został 
człowiekiem religijnym w konwencjonalnym znaczeniu. Jego zainteresowanie Kasrawim do-
prowadziło go do czytania radykalnych czasopism, które pojawiały się znikąd na ziemi niczyjej 
Iranu czasów wojny. Żył teraz w środowisku chłonnym dla radykalnych idei1412. 

1407  Por. R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet..., s. 287. Przekład cytowanego fragmentu i kolej-
nych w tekście pracy – M. Abassy.

1408  Por. R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet..., s. 288.
1409  W tej kontrowersyjnej książce, będącej ostrą krytyką westernizacji, autor porównał wpływ za-

chodnich idei do zakaźnej choroby, która toczy organizm człowieka (Iranu). Przyczyny braku „odpor-
ności” i szerzenia się „infekcji” upatrywał w oderwaniu od tradycji i próbach rozwiązywania proble-
mów Iranu za pomocą narzędzi sprawdzonych na Zachodzie; por. Al-e Ahmad Dż., Qarbzadegi (Okcy-
dentoza), Teheran 1341 (1963).

1410  R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet..., s. 288.
1411  Cyt. za: В.Б. Кляшторина, Иран 60–80-х годов..., s. 16.
1412  R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet..., s. 288.
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W latach czterdziestych Al-e Ahmad na krótko rezygnuje z działalności po-
litycznej i poświęca się pracy literackiej; pisze opowiadania i artykuły (zbiór 
pt. Did-o-bazdid – Spotkania oraz Az randżi ke mibarim – Dlaczego cierpimy); 
zajmuje się też pracą tłumacza (przekłady dzieł A. Camusa, F. Dostojewskiego, 
J.P. Sartre’a). Jednak na początku lat pięćdziesiątych wraca na arenę działalności 
politycznej, stając się członkiem Frontu Narodowego Mosaddeqa. Niepowodze-
nie planu premiera, oprócz skutków ekonomicznych i społeczno-politycznych, 
spowodowało radykalizację polityki szacha i wymusiło na elicie intelektualnej 
wycofanie się ze sceny politycznej. Al-e Ahmad pisał: 

Polemika, która toczyła się w tamtych latach... według mnie sprzyjała rozwojowi idei, myśli 
i krytyki dopóki klęska Mosaddeqa nie legła ciężkim brzemieniem na naszych barkach i nie 
położyła się cieniem na całym naszym życiu... Milczenie, które nagle zapanowało, zmusiło 
nas do zagłębienia się w siebie, oddania się poczuciu smutku, a następnie poszukiwaniom 
przyczyn tego, co się zdarzyło1413.

Al-e Ahmad był człowiekiem niezwykle wrażliwym i ten fakt pozwolił mu 
dostrzec oraz opisać wszystkie najistotniejsze problemy ówczesnego Iranu. Za-
liczył do nich problem edukacji (m.in. w powieści Modir-e madrase – Dyrektor 
szkoły, 1958) zagadnienie ludu wiejskiego i ogólnie: wiejskości Iranu (Nefrin-e 
zamin – Przekleństwo ziemi, Owrazan – Owrazan, 1956)) i najważniejsza kwe-
stia: niszczący wpływ Zachodu na Iran – Qarbzadegi. To tylko niektóre z podej-
mowanych tematów. Pisał też powieści z podtekstem politycznym (Sargozaszt-e 
kanduha – Historia uli, 1954) Nun wa al-qalam – Chleb i pióro, 1961), relacje 
z podróży (Hessi dar miqat – Pielgrzymka do Mekki, 1967). Palące kwestie po-
ruszał zarówno w utworach prozatorskich, jak i publicystycznych. Zwróćmy 
uwagę na jeden, charakterystyczny incydent, który znamionował stosunek Al-e 
Ahmada do kultury zachodniej i zapowiadał jej kontestację: w latach pięćdzie-
siątych powstawały szkice etnografi czne do przyszłej monografi i publicysty, 
gdy Al-e Ahmad dowiedział się, że Uniwersytet Teherański przygotowuje je do 
publikacji za granicą, zdecydowanie sprzeciwił się temu pomysłowi: 

Przekonałem się, że uniwersytet przygotowuje treści do publikacji za granicą i dostosowuje 
nasze materiały do zachodnich kryteriów i terminologii. To zupełnie nie mieściło się w moich 
zamiarach. Chciałem tylko jednego – znowu poznać siebie samego i w pełni uczciwie i poważ-
nie badać ojczyste środowisko, szczerze wypowiadać własne, nie zawsze pochlebne, opinie1414.

Pierwszy wariant Qarbzadegi pojawił się w 1961 roku1415 i od razu wzbudził 
duże zainteresowanie szyickiego duchowieństwa i intelektualistów, krytycznie 

1413  Cyt. za: В.Б. Кляшторина, Иран 60–80-х годов..., s. 17. 
1414  Tamże. 
1415  Początkowo tekst został przygotowany jako raport na temat bieżących problemów kultury, któ-

re omawiano na spotkaniu rady (Szoura-je Hadaf-e Farhang-e Iran), sponsorowanej przez Ministerstwo 
Kultury w latach 1961–1962. Ze względu na krytyczny ton raportu Al-Ahmada nie został on włączony 
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nastawionych do westernizacji. Al-a Ahmad wykorzystał metaforę choroby, 
by unaocznić Irańczykom istotę i skutki bezrefl eksyjnego przyjęcia idei, które 
mają destrukcyjny charakter dla całej kultury. Książka rozpoczyna się od opisu 
choroby; kolejne rozdziały to: wczesne objawy, prawdziwa przyczyna choroby, 
pierwsze źródła zakażenia, walka przeciwieństw, w jaki sposób przezwyciężyć 
chorobę. Qarbzadegi przynosi nie tylko diagnozę „wirusa”, który zaatakował 
irańskie społeczeństwo, lecz także przedstawia metody jego zwalczenia. Obok 
metaforycznego opisu funkcjonowania elementów zachodniej kultury w irań-
skim społeczeństwie tekst zawiera również historyczny rys epoki kolonializmu, 
omówienie kontaktów Wschodu z Zachodem, charakterystykę społeczeństwa 
i aparatu administracyjnego w państwie wraz jego wadami, opis systemu edu-
kacji i kultury. Przedstawiony w książce obraz kultury jest uproszczony i sche-
matyczny. Kluczowym słowem w wizji „chorej” kultury jest qarbzadegi – okcy-
dentoza, która niszczy organizm od środka, początkowo nie dając wyraźnych 
zewnętrznych objawów: 

Okcydentoza jest nieco podobna do rozprzestrzeniania się epidemii cholery lub, jeśli wolicie, 
do klęski żywiołowej: suszy albo mrozów... Zauważyliście, jak zaczyna gnić ziarno? Od środ-
ka. Jego otoczka pozostaje zdrowa i nietknięta, ale tylko otoczka. (...) Naszym zadaniem jest 
zidentyfi kować symptomy choroby i, jeśli to możliwe, znaleźć sposób leczenia1416. 

Diagnozowanie przyczyn „choroby” prowadzi autora do nakreślenia binar-
nej wizji świata, w którym na jednym biegunie znajdują się rozwinięte i uprze-
mysłowione kraje Europy Zachodniej i USA, zaś na drugim – zacofane i bied-
ne kraje Wschodu: „W świecie coraz wyraźniej na przeciwległych biegunach 
lokują się bogactwo i bieda, siła i bezsilność, rozkwit i zniszczenie, kultura 
i zacofanie”1417. Kolonializm przyniósł zniszczenie gospodarki krajów koloni-
zowanych, zahamował naturalną transformację ich społeczeństw i systemów 
politycznych, zrodził kompleks niższości i nasilił fatalizm: 

Po jednej stronie, w świecie postępu (panuje) rytm doskonalenia, po drugiej, w umierającym 
świecie (czuć) puls depresji. (...) Z jednej strony – świat dziczejący z powodu dobrobytu, 
z drugiej – nasz świat, który jeszcze nie znalazł sposobu pożytecznego funkcjonowania dla 
swoich rozproszonych inicjatyw. I każdy z tych światów podąża swoją drogą. Jedni produkują, 
sprzedają i eksportują maszyny, drudzy – wykorzystują, zużywają, badają dokumentację. Jedni 
to twórcy, drudzy – konsumenci. W tym właśnie kryje się sedno naszej zależności od Zacho-
du. Nie chodzi o to, żeby pozbyć się maszyn, odrzucić je. Mowa tu o charakterze naszego 
zderzenia się z maszyną i z technologią1418. 

do programu spotkania, jednak maszynopis został rozpowszechniony wśród członków, co zapoczątko-
wało popularność tekstu; por. A. Gheissari, Iranian Intellectuals..., s. 88.

1416  Dż. Al-e Ahmad, Qarbzadegi, s. 5.
1417  Tamże, s. 7.
1418  Tamże, s. 23.
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Wymuszona w toku rozwoju historycznego i wskutek obcej supremacji po-
zycja użytkownika, mimowolna rezygnacja z tworzenia maszyn zrodziła nie-
śmiałość, nieuzasadnioną pokorę wobec twórców technologii i spowodowała 
przekształcenie kultury i ludzi w przedmioty, „maszyny”, które Zachód wyko-
rzystuje zgodnie z własnymi potrzebami. Według Al-e Ahmada dużą winę za 
ten stan rzeczy ponosi inteligencja, które uległa fascynacji Zachodem i starała 
się go naśladować, zamiast próbować zrozumieć treści zachodniej fi lozofi i i na-
uki i zestawić je z własnymi, by zorientować się, które z nich można wyko-
rzystać, a które należy odrzucić. Autor podkreśla, że najpierw trzeba zbadać 
rodzimą kulturę, historię, język i z pozycji dogłębnej znajomości własnej toż-
samości mierzyć się z tym, co obce i – być może – niebezpieczne. Przypomina, 
że historia spotkań perskiej kultury z zachodnią jest w gruncie rzeczy historią 
najazdów na ziemie irańskie dzikich plemion koczowników, Aleksandra Ma-
cedońskiego, plemion arabskich. Zwraca uwagę na kulturotwórczy charakter 
dwóch ostatnich podbojów, a zwłaszcza islamu, któremu przypisuje funkcję 
jednoczącą. W roli liderów narodu autor widzi szyickie duchowieństwo, nieza-
leżne od państwa, lecz posiadające decydujący głos w sprawach politycznych; 
stwierdza wręcz, że podporządkowanie duchownych dynastii Safawidów i uczy-
nienie z nich narzędzia polityki państwa doprowadziło do upadku muzułmań-
skiej nauki, fi lozofi i i całej kultury: 

Wtedy, gdy na Zachodzie powstawały liczne szkoły i laboratoria, my tworzyliśmy różne taj-
ne sekty i ukrywaliśmy się za zagadkami kabalistyki. Od czasów, gdy idee szyizmu zaczęto 
wykorzystywać dla umocnienia władzy dynastii Safawidów – właśnie wtedy przekształcili-
śmy się z odważnych jeźdźców islamskiej konnicy w ogarniętych niemocą strażników mogił, 
w żebraków zbierających jałmużnę, opłakujących cierpienia zmarłych szahidów. Od dnia, gdy 
straciliśmy możliwość (dokonywania) bohaterskich czynów i ograniczyliśmy się do opiewania 
wielkości szahidów, staliśmy się strażnikami cmentarzy1419. 

Al-e Ahmad zwraca się też ku bardziej współczesnym wydarzeniom, rewo-
lucji konstytucyjnej i czasom rządów Mohammada Rezy, oceniając ich wpływ 
na losy Iranu zdecydowanie negatywnie: „Jeśli w przededniu maszrute groźna 
infekcja dostała się do naszych uszu, to teraz zagnieździła się ona w naszych 
duszach”1420.

Nosicielem okcydentozy jest inteligent. Al-e Ahmad kreśli niezwykle krytyczny 
portret inteligenta-okcydentalisty: to człowiek nieposiadający wyróżniających 
go cech, stworzony sztucznie jako produkt kształcenia na modłę zachodnią, 
nieprzywiązany do żadnej idei lub wartości, otoczony przez przedmioty mate-
rialne obcego pochodzenia, zajęty wyłącznie troską o swój zewnętrzny wygląd: 

1419  Tamże.
1420  Tamże, s. 36.
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„buty, ubranie, samochód i dom”1421. Kluczowym słowem charakteryzującym 
obcego jest wykorzenienie: nie zna on rodzimej kultury, nie ceni rodziny, nie po-
siada przyjaciół: 

Zarażony okcydentozą człowiek jest pozbawiony wiary, interesuje go tylko „skąd wieje wiatr” 
i zadowala się tym jak jest. Takiemu człowiekowi jest wszystko jedno, byleby tylko jego sprawy 
szły dobrze. Nie ma ani zasad, ani przekonań, ani przywiązania – do Boga, czy do ludzko-
ści. (...) Wszędzie jest tylko widzem, tylko postronnym obserwatorem, jak gdyby przyszedł 
obejrzeć mecz piłki nożnej. Nigdy nie ujrzycie, żeby był czymś głęboko poruszony. Nigdy 
się niczemu nie oddaje – ani łzom z powodu śmierci przyjaciela, ani szczerej modlitwie, ani 
rozmyślaniom. W ogóle nie ma potrzeby bycia samemu z sobą1422. 

Okcydentalista nie wyuczył się żadnego konkretnego zawodu, dlatego można 
go wykorzystać w każdej roli. Niebezpieczeństwo dla kultury tkwi w fakcie, że 
nie posiadając żadnej indywidualnej cechy, ów człowiek pełni ważne funkcje 
polityczne i decyduje o losach Iranu: „Zapytacie, jakim sposobem taki człowiek 
dostał się na szczyt władzy? Odpowiem wam – z woli maszyn, z woli wielkich 
mocarstw...”1423. Przeciwstawienie maszyny – organizmowi, cywilizacji technicz-
nej – kulturze, opartej na tradycji, rodzi retrospektywną utopię: Al-e Ahmad 
proponuje sięgnąć do korzeni kultury, do islamu i rozpocząć jej odrodzenie od 
powrotu szyickiego duchowieństwa na utracone przezeń miejsce duchowych 
i politycznych przywódców narodu. Na podstawie analizy treści Qarbzadegi 
oraz kolejnego tekstu publicystycznego, O służbie i zdradzie inteligencji, możemy 
wywnioskować, że granica między „okcydentozą” a zdrowym jądrem kultury 
przebiega wzdłuż podziału elity na prozachodnią inteligencję i szyickie ducho-
wieństwo. Z szeregów inteligencji wykluczają duchownego następujące cechy: 
pozostaje w obszarze podporządkowania Bogu, jest obrońcą tradycji, dlatego 
kwestionuje wszelki postęp i hamuje każdego rodzaju zmiany1424. Al-e Ahmad 
nie zaprzecza, że duchowieństwo jako całość prezentuje sprzeczne postawy: 
głosi pogląd, że należy odciąć się od rzeczywistości, lecz jednocześnie pragnie 
w nią ingerować poprzez edżtehad i fatwę1425. Uważa jednak, że ulemowie strzegą 
tradycji i w czasach zagrożenia tożsamości kultury to właśnie duchowieństwo 
broni jej swoistości, stanowiąc „siłę sprzeciwu w obronie tradycji przed atakiem 
kolonializmu, którego pierwszym krokiem była grabież (...)”1426. W ten sposób 
duchowni tworzą opozycję, wyrażają niezgodę na wyzysk. Fischer potwierdził 
obserwację Al-e Ahmada: „Mułłowie pragną bronić za wszelką cenę spójności, 

1421  Tamże, s. 35.
1422  Tamże.
1423  Tamże, s. 34.
1424  Por. Dż. Al-e Ahmad, Dar chedmat wa chijanat-e rouszanfekran, s. 251–252.
1425  Orzeczenie, wydawane przez szyickiego duchownego o zgodności bądź niezgodności działań 

z prawem szariatu; por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, s. 228.
1426  Dż. Al-e Ahmad, Dar chedmat wa chijanat-e rouszanfekran, s. 255.
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racjonalności i integralności kultury pod zaborem”1427. Niewątpliwie ogromnym 
atutem szyickiego duchowieństwa, przemawiającym za przynależnością do in-
teligencji, jest rola wychowawcza społeczeństwa i przywództwo w codziennych 
sprawach: „Do obowiązków duchownych należy nadzór, kontrola wychowania 
i religijnego kształcenia ludzi oraz ich spraw powszednich, których jeszcze nie 
obejmuje orf i qanun”1428. Ponadto są oni niezależni od państwa, a społeczeństwo 
uznaje ich autorytet jako tych, którzy pośredniczą między codzienną, widzialną 
rzeczywistością a światem ukrytym1429.

Islam jest dla Al-e Ahmada lekarstwem na paraliż kultury – okcydentozę. 
W poszukiwaniu wzorów organizacji społeczeństwa myśliciel sięga do tradycyj-
nego układu irańskiej wsi, kładąc nacisk na konieczność zabezpieczenia intere-
sów wspólnoty wiejskiej przy równoczesnym rozbudzaniu ducha solidarności: 

Biorąc pod uwagę istniejące tradycje i obecny stan rzeczy, każdą wieś należy zachować w takiej 
postaci, w jakiej ona jest, a ustanowiony porządek powinien być taki, żeby ani rząd, ani właś-
ciciel nie mieli prawa pod żadnym pozorem odebrać chłopu jego rocznego dochodu. Część 
(należną) państwu i właścicielowi powinno się przeznaczyć na lokalne potrzeby szkolnictwa, 
ochronę zdrowia, system nawadniający, zaopatrzenie w energię elektryczną i maszyny. Tylko 
w ten sposób możemy stworzyć fundusz społeczny w każdej wsi i wykorzystać go zgodnie 
z potrzebami, aby krok po kroku umocnić w społeczeństwie ideę współpracy1430. 

Tradycyjnej wsi, kojarzonej z porządkiem, czystością obyczajów i ducho-
wą siłą kultury Al-e Ahmad przeciwstawił miasto – symbol zepsucia, destruk-
cji i obcych wpływów. Nakreślona w Okcydentozie wizja przeciętnego miasta 
nasuwa skojarzenia ze złośliwym nowotworem, który rozrasta się nieustannie 
kosztem zdrowej tkanki i z dnia na dzień potrzebuje coraz więcej zasobów, 
by się wykarmić, nie dając nic w zamian: „z każdym dniem domaga się coraz 
więcej produktów spożywczych, wytworzonych na Zachodzie i coraz bardziej 
odosabnia się w swoim rozkładzie i oderwaniu od korzeni”1431. Miasto wywiera 
niszczący wpływ na dusze swoich mieszkańców; kina i teatry służą zabijaniu 
czasu, niczego nie uczą i nie pobudzają do rozmyślań o sensie życia. Postulatom 
odwrotu od Zachodu towarzyszą koncepcje zwrotu ku krajom Wschodu; Al-e 
Ahmad łączy chorobę kultury z faktem, że irańskie społeczeństwo kształci się 
na uczelniach europejskich, i przekonuje, że należy uczyć się sposobów opa-
nowania narzędzi, dzięki którym Zachód podporządkował sobie tak ogromne 
obszary Azji, u narodów, które oparły się naciskowi okcydentalizacji: 

Uważam, że nadszedł czas, abyśmy przestali wysyłać studentów do Europy i Ameryki, biorąc 
pod uwagę negatywne skutki, które obserwujemy. Nadszedł czas, by stworzyć plan na najbliż-

1427  M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, s. 3.
1428  Dż. Al-e Ahmad, Dar chedmat wa chijanat-e rouszanfekran, s. 252.
1429  Tamże.
1430  Tamże, s. 84.
1431  Tamże, s. 85.
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sze 20 lat i posyłać uczących się tylko do Indii i Japonii, a nie gdziekolwiek indziej. Wymieniam 
te dwa kraje, ponieważ tylko one pokazały całemu światu, jak wykorzystać nowe technologie 
i obchodzić się z maszyną, jak radzić sobie z tymi trudnościami rozwoju, przed którymi teraz 
my stoimy1432.

Zwrot w stronę islamu w jego średniowiecznej wersji ma, według autora, 
służyć odtworzeniu niezafałszowanej struktury poznawczej, która pozwoli 
rozpoznać, co umacnia irańską kulturę, a co ją osłabia. Brak takiej struktury 
sprawia, że działania na szkodę irańskiego narodu mogą być przedstawione 
jako korzystne i nie budzą sprzeciwu. Do tego typu, pozornie korzystnych dla 
narodu, posunięć ofi cjalnej władzy Al-e Ahmad zalicza fi nansowanie ochrony 
granic Iranu i przedsięwziętą reformę rolną: „ochrona granic, to ochrona inte-
resów obcych kompanii. Co zaś się tyczy jedności narodowej, to widzieliśmy, 
że całą masę uzbrojonych ludzi utrzymuje się tylko dla podniesienia prestiżu 
państwa”1433. Pluralizm polityczny przejawiający się w istnieniu różnych nurtów 
ideowych jest dla niego wyłącznie naiwną próbą naśladowania zachodniej de-
mokracji, podczas gdy w rzeczywistości stwarza obcym państwom możliwość 
prowadzenia własnych rozgrywek politycznych przy pomocy Irańczyków sku-
pionych w różnych partiach; przyczynia się też bezpośrednio do dezintegracji 
kultury. Islam jako struktura spójna i totalna nie tylko stwarza możliwość upo-
rządkowania różnych elementów według jednego klucza, lecz także stanowi 
narzędzie do zapanowania nad społeczeństwem, które potrzebuje wychowania 
na ugruntowanych zasadach moralnych: 

Naród, którym przez wieki rządzono za pomocą jednego tylko systemu; systemu samowładz-
twa, i który tak długo cierpiał z powodu ucisku, przywykł do ostrożności, skrytości i izolo-
wania się. (...) Jeśli zdarzy się, że damy takiemu narodowi możliwość wyjawienia jego woli 
politycznej za pomocą tajnego głosowania, to stanie się jasne, że nie jest on w stanie iść do urn 
i głosować. Przecież nie nauczyliśmy go nawet odróżniać Hasana od Hosejna, nie nauczyliśmy 
go wypełniania karty wyborczej i wrzucania jej do urny. Jakże można nazywać takie wybory 
powszechnymi? Dopóki będziemy zadowalać się zewnętrznymi przejawami zachodniej de-
mokracji, wszelkie rozmowy o zachodnich wartościach w naszym kraju będą udziałem zebrań 
sytych i głupich ludzi, mających zamiłowanie do czczej gadaniny1434.

W Qarbazadegi Al-e Ahmad omawia wszystkie problemy Iranu i diagnozu-
je ich przyczyny na poziomie jednostki, społeczeństwa i państwa. Nakreślony 
obraz kultury w dobie jej kryzysu umieszcza na szerszym tle zmagań dwóch 
wrogich pierwiastków: mechanistycznej cywilizacji Zachodu i organicznej cy-
wilizacji Wschodu, której częścią jest Iran. Proponuje również remedium, po 
które sięga daleko w przeszłość: islam. Rolę „lekarzy” społeczeństwa wynisz-
czanego okcydentozą przeznacza szyickiemu duchowieństwu. W jego podejściu 

1432  Tamże, s. 99.
1433  Tamże, s. 90.
1434  Tamże, s. 93.
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do islamu i szyickiego duchowieństwa nie zauważamy idealizacji tych dwóch 
elementów. Autor Qarbzadegi odczytuje islam jako element, który przetrwał dwa 
stulecia napływu idei zachodnich i jest rozpoznawany przez większość społe-
czeństwa jako swojski. Kojarzy go z poczuciem wspólnotowości i ciągłością 
kultury. Pod wieloma względami rola, jaką Al-e Ahmad przypisuje islamowi, 
przypomina tę, która przypisywali prawosławiu rosyjscy myśliciele: Dostojew-
ski, Tołstoj, Leontjew w drugiej połowie XIX wieku. Irański myśliciel postrzega 
islam jako fundament kultury, element integrujący jej rozproszone części, narzę-
dzie moralnego i duchowego odrodzenia kultury; sam jednak jest człowiekiem 
poszukującym przewodniej idei dla swojego życia. Jak zauważył Mottahedeh, 

...(Al-e Ahmad) nigdy nie był w pełni oddany religii; uznawał jednak, że religia była jedynym 
elementem w życiu Irańczyków, który mógł wzbudzić pełne oddanie większości Irańczyków. 
(...) Ponadto, mimo wzrastającego podziwu dla mułłów, również nieustannie krytykował to, 
co uznawał za ich brak elastyczności i przesądy1435. 

Pomimo że uczciwość nie pozwalała mu nazywać siebie religijnym, prag-
nął zbliżyć się do ulemów, których cenił, by zrozumieć, dlaczego czuje się tak 
swojsko, gdy wypowiada się jako muzułmanin-szyita1436. W jego zawierzeniu is-
lamowi krył się element irracjonalny, którego korzeni można doszukiwać się we 
wczesnych latach dziecięcych. Towarzyszyło mu racjonalne uzasadnienie siły 
islamu, wypływające z namysłu nad wydarzeniami historycznymi epoki moder-
nizacji, gdy świecka inteligencja odnosiła zwycięstwo polityczne dzięki sojuszo-
wi z duchowieństwem: protest tytoniowy, rewolucja konstytucyjna, walka Mo-
saddeqa o nacjonalizację ropy naftowej i wystąpienie duchowieństwa w 1963 
roku w proteście przeciwko „białej rewolucji”. Al-e Ahmad był świadom tej 
wewnętrznej dwoistości nie tyle własnego intelektu, ile całej osobowości: 

W czasie wywiadu z kilkoma studentami uniwersytetu zapytano go, czy wierzy w teorię ewo-
lucjonizmu czy kreacjonizmu. Odpowiedział: „Z tych dwóch (...) bardziej podoba mi się hi-
storia o stworzeniu. Dlaczego? Ponieważ to jest poezja. I źródło poezji. Sami wiecie najlepiej. 
Wybierzcie wersję, która wam się podoba... Ja jestem z rodu Adama, który został ulepiony 
z gliny, a Bóg tchnął w niego oddech, by mógł stanąć na własnych nogach i stać prosto”1437. 

Komentarz Al-e Ahmada pozwala nam wywnioskować, że główną rolę 
w jego opisie rzeczywistości odgrywa semantyczny kod kulturowy, sposób 
„myślenia obrazami”. Prowokuje on emocjonalność i warunkuje duże zaanga-
żowanie w rozwiązywane problemy, aż do utożsamienia się z nimi. W świetle 
wysnutego wniosku nie zaskakuje nas fakt, że język perski i szyizm Al-e Ahmad 
uznał za dwa główne fi lary swojej tożsamości i Iranu.

1435  R. Mottahedeh, The Mantle of  the Prophet..., s. 300.
1436  Tamże.
1437  Tamże, s. 301.
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Idee Al-e Ahmada były bardzo popularne w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych XX wieku, stanowiły platformę jednoczącą niektóre lewicowe 
formacje inteligencji i szyickie duchowieństwo1438. Synkretyzm często sprzecz-
nych idei prowadził do dowolnej interpretacji szyizmu, przypominającą tę, któ-
rą proponowali dla religii rosyjscy nihiliści, poczynając od Bakunina. Ajatollah 
Mahmud Taleqani pisał, że socjalizm i religia są kompatybilne, ponieważ zamia-
rem Boga nie był podział ludzkości na wyzyskujących i wyzyskiwanych1439. Był 
jednym z architektów sojuszu między duchowieństwem i intelektualistami dzię-
ki ścisłej współpracy z profesorem Uniwersytetu Teherańskiego Mehdim Ba-
zarganem. W swoich kazaniach wykorzystywał retorykę Al-e Ahmada, a wśród 
jego zwolenników znajdowali się studenci-marksiści1440. Najbardziej oddanym 
bezpośrednim kontynuatorem idei Al-e Ahmada był Ali Szariati; wykształco-
ny na Zachodzie dał się poznać jako zagorzały zwolennik idei „powrotu do 
własnych korzeni”. Odrzucał on koncepcję Mohammada Rezy, przekonując, że 
prawdziwe korzenie irańskiego narodu tkwią w islamie, nie zaś w przedislam-
skiej przeszłości, która jest koncepcją stworzoną sztucznie przez wąską grupę 
ludzi. Pisał: 

Jestem przeciwko rasizmowi, faszyzmowi i reakcyjnym powrotom. Ponadto islamska cywi-
lizacja zadziałała jak nożyce i całkowicie odcięła nas od naszej przedislamskiej przeszłości. 
Specjaliści, tacy jak archeologowie i historycy starożytności, być może dużo wiedzą o Sasani-
dach i Achemenidach, a nawet o wcześniejszych cywilizacjach, lecz zwykli ludzie nie wiedzą 
nic o takich rzeczach. Nie odnajdują swoich korzeni w w tych cywilizacjach... Nie pamiętają 
nic z tej odległej przeszłości i nie zależy im na dowiadywaniu się czegokolwiek o przedislam-
skich cywilizacjach... W rezultacie dla nas powrót do naszych korzeni nie znaczy ponownego 
odkrycia przedislamskiego Iranu, lecz powrót do naszych islamskich, wyjątkowych korzeni 
szyickich1441.

Pomimo dużego zróżnicowania grupy kulturotwórczej, nie tyle składającej 
się z formacji ideologicznych, ile reprezentowanej przez poszczególnych myśli-
cieli, których koncepcje były podchwytywane i rozwijane, w latach sześćdziesią-
tych XX wieku z pewnością można wyróżnić główną determinantę kulturową: 
jest nią islam. Rekonfi guracja elementów kultury, która dokonała się wskutek 
odgórnej modernizacji Rezy Szacha i Mohammada Rezy Pahlawiego poprzez 
wprowadzenie do kultury idei westernizacji, napotkała duży opór tradycyj-
nej struktury. Alternatywna wizja kultury zaproponowana przez Rezę Szacha 
i rozwijana przez Mohammada Rezę nie była atrakcyjna dla irańskiego społe-

1438  Szerzej na temat aliansu inteligencji i duchowieństwa po r. 1963 zob. H. Dabashi, Theology of  Di-
scontent. The Ideological Foundation of  the Islamic Revolution in Iran, New York 1993; por. także M. Boroujerdi, 
„Gharbzadegi”. The Dominant Intellectual Discourse of  Pre- and Post-Revolutionary Iran [w:] Iran. Political Culture 
in the Islamic Republic, S.K. Farsoun, M. Mashkayekhi (red.), London–New York 1992.

1439  Por. R. Mottahedh, The Mantle of  the Prophet..., s. 325.
1440  Tamże.
1441  Cyt. za: tamże, s. 331.
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czeństwa; odbierano ją jako obcą i narzuconą. Warto zauważyć, że szach nie 
tworzył jej dla Irańczyków, lecz aby zyskać uznanie w oczach Zachodu; demon-
strowanej dumie z posiadania imperialnej przeszłości towarzyszył nieustannie 
kompleks niższości wobec Europy i USA. Działania, które szach podejmował, 
dyskredytowały go w oczach Irańczyków. Polityka Pahlawich wobec szyickiego 
duchowieństwa zaszkodziła wizerunkowi ofi cjalnej władzy, ponieważ godzi-
ła w religijne uczucia ogromnej części społeczeństwa, które darzyło ulemów 
szacunkiem i uznawało ich autorytet. Po abdykacji Rezy Szacha  Pahlawiego 
duchowieństwo częściowo odzyskało swoje wpływy, jednak po roku 1963 po-
nownie stało się przedmiotem ataku1442. Wycofując się ze sceny politycznej, 

...zyskało nową siłę, ponieważ nie zostało zdyskredytowane z powodu niedopuszczalnego wy-
korzystywania swojej władzy. Prężność ulemów, ich zdolność do stawiania oporu, zachowanie 
spójności grupy i niezależności były związane z faktem, że (...) w Iranie osłabianie ulemów 
odbywało się równocześnie z sekularyzacją1443. 

W ten sposób duchowieństwo stawało się w naturalny sposób konkurencją 
dla szacha. Jak zauważył Arjomand, faktyczne rozdzielenie władzy świeckiej 
i religijnej stworzyło tej drugiej możliwość całkowitego wyeliminowania tej 
pierwszej1444. Na modernizację-westernizację jako koncepcję kultury szachów 
z dynastii Pahlawich społeczeństwo odpowiedziało hasłem zaproponowanym 
przez Ruhollaha Musawiego Chomeiniego: „Szach musi odejść!”.

1442  Przyczyną był sprzeciw większości duchownych wobec planu reformy rolnej znanej pod nazwą 
„białej rewolucji” (Enqelab-e sefi d), a później – „rewolucji szacha i narodu” (Enqelab-e szach-o-mel-
lat). Szerzej zob. S. Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran. Clergy-State Relationship in the Pahlavi 
Period, Albany 1980. 

1443  H. Chehabi, Iranian Politics and Religious Modernism..., s. 18.
1444  A. Arjomand, The Shadow of  God and the Hidden Imam. Religion, Political Order and Social Change in 

Shi’ite Iran from the Beginnings to 1890, Chicago–London 1984, s. 264.



Rozdział IV. Porewolucyjny ład świata Irańczyków. 
Nowy metatekst kultury

3.4.1. Ruhollah Musawi Chomeini jako spadkobierca
tradycyjnego systemu modelującego
W latach siedemdziesiątych XX wieku scena polityczna została zdominowana 
przez ruch oporu, który miał korzenie religijne i odwoływał się do religijnej 
symboliki znaków i słów. Żadne z wcześniejszych wystąpień opozycji wobec 
szacha nie obejmowało tak szerokiego spektrum warstw społecznych i nie 
miało takiej siły oddziaływania. Pod względem charakteru społecznego przy-
wództwa i haseł, które podejmowały problem despotyzmu, wysuwały żąda-
nia usunięcia przedstawicieli obcych państw, zlikwidowania niesprawiedliwych 
rządów oraz zaprowadzenia sprawiedliwości społecznej, ruch przypominał ten 
z czasów rewolucji konstytucyjnej: na jego czele stało szyickie duchowieństwo, 
był skierowany do niższych warstw społecznych, apelował do emocji tłumu 
poprzez używanie słów-kluczy: zolm – adalat i aktywizowanie „paradygmatu 
Kerbeli”. Fakt ponownego pojawienia się szyickiego duchowieństwa na scenie 
społeczno-politycznej nie powinien nas dziwić w świetle semiotycznego me-
chanizmu kultury, który przewiduje aktywizację kodów pamięci w dogodnym 
momencie historycznym. Ulemowie, w poprzedniej epoce zepchnięci z bezpre-
cedensową skutecznością na margines szeroko rozumianego życia kulturalne-
go, powracali, by wziąć w swoje ręce ster kierowania państwem. Pytanie, które 
należy sobie postawić brzmi: jakie konkretnie warunki historyczne stworzyły 
szyickiemu duchowieństwu okazję, by mogło ono ponownie zająć główne miej-
sce w modelowaniu semiosfery, i jakie pojęcia zostały przez nich wykorzystane, 
by osiągnąć swój cel. Warto przy tym pamiętać, że wykorzystanie religijnych 
haseł i symboli w aktywizowaniu tłumów przeciwko szachowi nie jest rów-
noznaczne z religijnością społeczeństwa. Na przykładzie rosyjskich ruchów 
rewolucyjnych i tendencji nihilistycznych obserwowaliśmy, jak potężnym narzę-
dziem mobilizacji mas były hasła sprawiedliwości, miłości bliźniego, zbawienia 
i raju; mogły one apelować do uczuć religijnych, w tradycyjnym rozumieniu 
religii – i Boga – jako autorytetu i wartości autotelicznej, lecz mogły również 
zostać odczytane subiektywnie, przez pryzmat struktury poznawczej, która nie 
miała nic wspólnego z taką religijnością. Powtórzmy to istotne dla zrozumienia 
charakteru dalszych przemian stwierdzenie: w badaniu funkcji religii w konfi gu-
racji kulturowej należy mieć na uwadze rozróżnienie między religią jako drogą 
ku Transcendencji a religią wykorzystaną w roli popularnego hasła, mające-



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej478

go porwać do działania tłumy. W tym drugim przypadku istotne są cele, jakie 
przyświecają tym, którzy odwołują się do konkretnych wartości. Fundamenta-
liści, głoszący konieczność powrotu do źródeł islamu, nie przeciwstawiają jego 
czystej, pierwotnej wersji późniejszej, wypaczonej formie, lecz za przeciwwagę 
i punkt odniesienia przyjmują Zachód jako pewien sposób życia i rozumienia 
świata. Już sam ten fakt pozwala wątpić w czysto religijny, a więc mający na celu 
połączenie człowieka z Absolutem i umożliwienie mu autotranscendencji, cha-
rakter działań. Wykorzystany w taki sposób system symboli traci rolę narzędzia 
poznawczego, sposobu porządkowania rzeczywistości, stając się narzędziem 
manipulacji. Anarkułowa zauważyła, że „»Integryści i fundamentaliści« próbują 
przedstawić zasady pierwotnego islamu jako realnej alternatywy dla »zachodnie-
go« postępu”1445. Dogmat Koranu, oparty na paradygmacie binarnym i dzielący 
świat na „wiernych” i „niewiernych”, wzywa muzułmanów do walki o „czystość 
wiary” i nie pozwala na przyjęcie zasady równości wszystkich ludzi. A zatem 
w samym islamie jest zapieczętowana dychotomia obrazu świata. W przypadku 
Iranu na uwagę zasługuje zwłaszcza alians komunistów i szyickich modżahedinów 
we wspólnej walce przeciwko „szachowi i kolonializmowi”; sojusz nie tylko 
świeckich, lecz programowo ateistycznych nurtów z religijnymi. Podobnie też 
jak w przypadku rozróżnienia Cerkwi-wspólnoty wiernych a Cerkwi-instytucji 
w Rosji, w Iranie należy mieć na uwadze różnicę między negacją religii a kry-
tyką szyickiego duchowieństwa. A zatem wykorzystanie elementów religijnych 
w hasłach nurtu aktywizującego społeczeństwo nie jest równoznaczne z religij-
nością tegoż społeczeństwa; jest natomiast zależne od kontekstu historycznego 
oraz celu, jaki przyświeca temu, kto go używa; wiąże się z poziomem wykształ-
cenia społeczeństwa i stopniem jego znajomości z innymi, niż tradycyjny, sy-
stemami modelującymi. Atutem szyickiego duchowieństwa z pewnością było 
dobre rozumienie mentalności zwykłych ludzi, z którymi stykali się na co dzień. 
Jak relacjonuje Groot, z dyskusji, którą przeprowadziła z grupą młodych lu-
dzi w miasteczku na południowym wschodzie Iranu, wynika, że ludzie używali 
narracji, którą znali z przekazów religijnych, by wyrażać własne oczekiwania, 
nadzieje i tęsknoty: 

Dyskutowaliśmy na temat narastających protestów politycznych, który to temat wypełniał na-
główki gazet, i zapytałam ich, czy chcą bardziej „religijnej” formy rządów. W miarę jak odpo-
wiadali, stawało się jasne, że ich stosunek do religii był czymś w rodzaju parasolki lub walizki, 
pod którą... lub w której znajdowały się różne nadzieje na lepsze życie, rząd i społeczeństwo, 
w którym możliwości i szanse są w większym stopniu dostępne. Opowiadali historie religij-
ne przedstawiające kontrast między „zepsutą/tyrańską” a „dobrą” władzą, która raczej służy 
i przynosi ludziom korzyści zamiast ich uciskać; dostarczające wartości, na podstawie których 
sądzili reżym szacha. Dążyli do większej kontroli nad własnym życiem i zwiększenia szans na 
powodzenie, chcieli „wolności” politycznej i niezależności od tego, co postrzegali jako nie-
pożądane wpływy amerykańskie. W ich przypadku język religijny wyrażał współczesne prob-

1445  Д. Анаркулова, Иран. Уроки революции 1978–1979 гг., Душанбе 1998, s. 8–9.
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lemy albo odzwierciedlał wpływ rodziny czy wykształcenia, nie zaś ich oddanie tradycji. To 
byli młodzi mężczyźnie, którzy ukończyli miejscowe szkoły szkoły albo kursy w koledżach, 
lecz chociaż w sensie geografi cznym byli odizolowani i może mniej wyrafi nowani kulturalnie 
niż ich rówieśnicy z Teheranu, na pewno nie można ich uznać za naiwnych tradycjonalistów 
z głuchej prowincji. Chcieli poprawić swój angielski i marzyli, żeby zostać inżynierami lub 
dyrektorami, a jednocześnie używali religijnych pojęć, aby wyrazić swoje poglądy społeczne 
i polityczne w rozmowie z gościem z zagranicy1446. 

Z przytoczonego cytatu jasno wynika, że język religii był przez tych pro-
stych ludzi używany nieświadomie, jako jedyny dostępny system poznawczy 
i komunikacyjny, umożliwiający identyfi kowanie problemów. Z drugiej strony, 
świadome jego użycie przez liderów religijnych stwarzało ogromne możliwości 
pokierowania energią tłumów.

Religijna opozycja wobec szacha przybrała na sile pod koniec października 
1977 roku, gdy w zagadkowych okolicznościach zmarł syn Chomeiniego, znany 
z krytycznego stosunku do „białej rewolucji” Mohammada Rezy. Sam Chome-
ini w latach 1962–1964 wielokrotnie bywał aresztowany, a w końcu – wydalony 
z Iranu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że bezpośrednim powodem skazania 
na banicję przyszłego lidera rewolucji islamskiej nie był jego sprzeciw wobec 
reformy ziemskiej, lecz krytyka udziału amerykańskich doradców i ingerencji 
USA w przeprowadzaniu podziału ziemi1447. Poglądy Chomeiniego znalazły od-
zwierciedlenie w jego licznych pismach oraz wystąpieniach i przemówieniach. 
Ajatollah przypisywał bardzo duże znaczenie formie bezpośredniego oddzia-
ływania na masy za pomocą słów, tonu głosu i gestów. Analiza treści wystąpień 
oraz wspomnień świadków pozwala zgodzić się z oceną Anarkułowej, która 
pisze: 

Twardy i zdecydowany ton jego wystąpień budził w religijnych masach bezgraniczną wiarę. 
Chomeini był świadom siły swoich przekonań, wyrażanych w przemówień i publicznych wy-
stąpieniach. Dlatego (...) podkreślał znaczenie wystąpień i nieustannie nakłaniał duchownych, 
aby szli między ludzi i propagowali idee islamskie1448. 

Dwa główne postulaty Chomeiniego to sprawiedliwy podział dóbr oraz 
uwolnienie Iranu spod obcych wpływów. Właśnie prostota przekonań zjednała 
mu duże rzesze zwolenników. Problem zależności kolonialnej towarzyszył irań-
skiemu społeczeństwu od początków XIX wieku, a zatem hasło o zrzuceniu 
obcego jarzma musiało budzić natychmiastowy odzew w postaci resentymen-
tu. Siły oddziaływania idei sprawiedliwości (adalat) przeciwstawionej przemocy 
(zolm) nie ma potrzeby objaśniać; bez względu na semantykę, znajdowała ona 
odzew u wszystkich, którzy czuli się sfrustrowani, pokrzywdzeni, pozbawieni 

1446  J. de Groot, Religion, Culture and Politics..., s. 5.
1447  Por. Д. Анаркулова, Иран. Уроки революции..., s. 11.
1448  Tamże, s. 11–12.
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należnego im miejsca w strukturze społecznej. Mamy tutaj do czynienia z sytu-
acją podobną do tej, która zaistniała w Rosji w latach sześćdziesiątych–osiem-
dziesiątych XIX wieku: pojawili się „proletariusze” w znaczeniu, jakie przypisu-
je im Toynbee – ludzie pełni żalu i pragnienia odwetu oraz chęci wzięcia tego, 
co, jak zakładali, słusznie im się należy. Polityka Pahlawich sprzyjała narodzi-
nom wąskiej grupy ludzi uprzywilejowanych, którzy przyjęli westernizację we 
wszystkich jej aspektach i skorzystali na niej; pozostali tworzyli grupę zmargi-
nalizowaną, wyczekującą powrotu na należne im miejsce. Koncepcje społeczne 
i polityczne Chomeiniego nie zostały przedstawione w postaci jasno sformuło-
wanych programów politycznych; „Newsweek” pisał: 

Zagadkowość Chomeiniego rodzi strach i nadzieję. Sceptycy w kraju i za granicą widzą w nim 
antyamerykanistę, ksenofoba-antysemitę, który izoluje swój kraj od świata zewnętrznego, po-
zbawiając tenże świat irańskiej ropy, i skieruje Iran na drogę anarchii lub komunizmu. Chome-
iniego postrzegają jako fanatyka, który będzie rządził, opierając się na strachu, będzie prześla-
dował mniejszości religijne i każe kamienować winnych cudzołóstwa oraz odrąbywać im ręce. 
Jego zwolennicy spodziewają się, że Chomeini oczyści Iran z korupcji i obcych wpływów, 
odbuduje islamską moralność1449.

Chomeini był w stanie stanąć na czele rewolucji i doprowadzić ją do zwy-
cięskiego końca z dwóch powodów: miał charyzmatyczną osobowość, co sytu-
owało go wśród utrwalonych kulturowo wzorców jako idealnego rządzącego, 
oraz trafi ł na podatny grunt społeczny. Na korzyść Chomeiniego działało rów-
nież wiele cech samego szyizmu; m.in. millenaryzm i oczekiwanie na przyjście 
Mahdiego. Rzeczywistość państwa policyjnego, atmosfera terroru wzmagały 
apokaliptyczne wizje kresu dziejów i tęsknotę za kresem czasów i nastaniem 
sprawiedliwego świata. Chomeini nie ogłosił się wprost powracającym ima-
mem, lecz zachęcił swoich zwolenników do przyjęcia tego określenia, stymulu-
jąc i wykorzystując kolejną cechę islamu, jaką jest mesjanizm. Historyk Agajew 
opisuje powrót Chomeiniego do Iranu, zwracając uwagę na towarzyszącą temu 
wydarzeniu podniosłą atmosferę: 

Duża część 35-milionowej populacji Iranu czekała na jego przybycie tak, jak gdyby na ziemię 
zstępował szyicki mesjasz – Dwunasty Imam Mahdi, który zniknął w tajemniczy sposób pod 
koniec IX wieku i, zgodnie z przekazem, pozostaje w ukryciu, by powrócić w dzień Sądu 
Ostatecznego i ustanowić na ziemi wieczne królestwo prawdy i sprawiedliwości. Sam pasażer 
boeinga – Ruhollah Musawi Chomeini, bynajmniej nie pretendował do takiej odpowiedzialnej 
roli, uważając siebie jedynie za pomocnika, następcę Dwunastego Imama, powołanego, by 
przygotować naród na ten dzień, który zostanie uświęcony pojawieniem się Mahdiego1450. 

Panujące wyobrażenia Imama były prymitywne, a symbolika religijna prze-
platała się z przesądami i oczekiwaniami natury materialnej: 

1449  Cyt. za: Д. Анаркулова, Иран. Уроки революции..., s. 13.
1450  С. Агаев, Иран – рождение республики, Москва 1984, s. 27.
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Twarz Chomeiniego rzekomo była widziana na księżycu w prowincjonalnych miasteczkach, 
a od tych, którzy zostali zaszczyceni wizją, oczekiwano, że złożą ofi arę z jagnięcia. Jak to się 
zwykle dzieje, oczekiwania natury materialnej zostały wplecione w tęsknoty mesjanistyczne. 
Spodziewano się, że kiedy Mahdi przyjdzie, członkowie rodziny Pahlawich i wszyscy Rockefel-
lerzy zostaną powstrzymani od rabowania uciśnionych, a każda rodzina otrzyma mercedesa1451.

Chociaż pojawiły się sprzeciwy, by utożsamić Chomeiniego z Mahdim, pro-
pozycja, by traktować go jako tymczasowego zastępcę Imama, nie budziła opo-
rów: 

Wybuchła zagorzała dyskusja, czy Chomeini jest, czy nie jest Imamem Wieku i Panem Cza-
sów. (...). Wielu z tych, którzy udzielali odpowiedzi przeczącej, było gotowych zaakceptować 
go jako prekursora: sam Chomeini nie był Panem Czasów, gdyż Pan Czasów oswobodziłby 
cały świat, a Chomeini miał wyzwolić tylko Iran1452. 

Jest tu pewne podobieństwo do komunizmu, który miał się rozprzestrzenić 
na cały świat w bliżej nieokreślonej przyszłości, lecz jego budowę rozpoczynano 
w jednym kraju – ZSRR, który przyjął na siebie zadanie ochrony idei przed 
zewnętrznym wrogiem i nadanie jej instytucjonalnego kształtu tak, by była 
zdolna do ekspansji. Chomeini miał wyzwolić Iran poprzez przywrócenie 
zasad religijnych jako fundamentalnych dla kultury, a przychodzący po nim 
Mahdi ofi arował wolność całemu światu (muzułmańskiemu) – również w bli-
żej nieokreślonej przyszłości. W obydwu przypadkach wyznawców oddanych 
„sprawie” oczekiwała szczęśliwa przyszłość. Arjomand komentuje: „Chomeini 
wykorzystał charyzmatyczny tytuł Imama z jego subtelną konotacją millenary-
styczną w swoich staraniach, by obalić szacha, zniszczyć nową, zwesternizowa-
ną klasę średnią i zaprowadzić w Iranie teokrację”1453. Według opinii Władimira 
Anatoljewicza:

Istotą politycznej koncepcji R.M. Chomeiniego była apologia nowej roli islamu. Islam według 
Chomeiniego powinien zmienić priorytety i przestać być tylko religią, a stać się symbolem pro-
testu i walki o ideały „islamskiej rewolucji”. Wiara, według Chomeiniego, powinna być aktyw-
na, mobilizując jednostki do działań i przekształcenia własnego „ja” i otaczającego świata1454. 

Zmiana charakteru kultury odbywała się według schematu towarzyszące-
go rewolucjom: wezwania do walki zbrojnej, wskazania przeciwnika, którego 
należy wyeliminować, oraz obietnicy szczęśliwej przyszłości. Mobilizacja mas 
odbywała się poprzez hasła wywołujące konkretne obrazy. Sorel trafnie opisał 
mechanizm, którego używali wszyscy rewolucyjni przywódcy, bez względu na 
swoją orientację ideologiczną: 

1451  S. Arjomand, The Turban for the Crown..., s. 108.
1452  Tamże, s. 101.
1453  Tamże.
1454  Cyt. za: С. Москович, Век толп. Исторический трактат по психологии масс, Москва 1996, 

s. 103.
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Rewolucyjna mobilizacja mas nie mogłaby zostać osiągnięta żadnym sposobem przez wyko-
rzystanie zwykłego języka; należało zrobić użytek z treści wyobrażenia, które opierając się na 
samej tylko intuicji, i zanim dojdzie do jakiejkolwiek analizy, jest zdolne do pobudzenia jako 
niepodzielna całość, sentymentu mas; które odpowiada różnym przejawom wojny podjętej 
przez socjalizm przeciwko nowoczesnemu społeczeństwu. Ten problem został doskonale 
rozwiązany przez rozważanie całego socjalizmu w dramatyzmie strajku generalnego. I właś-
nie dlatego nie ma już miejsca na pogodzenie sprzeczności w niejasnych wypowiedziach pro-
fesorów; wszystko jest wyraźnie nakreślone i zaplanowane, a więc tylko jedna interpretacja 
socjalizmu jest możliwa1455. 

Arjomand komentuje: „Zamieńcie słowo »socjalizm« słowem »islam«, 
a »strajk generalny« »rewolucją przeciw tyranii« i zrozumiecie skąd płynęła 
efektywność masowego wystąpienia Irańczyków, które trwało pięć miesięcy 
i położyło kres monarchii, liczącej sobie dwa i pół tysiąca lat”1456. Jest to nieco 
przerysowany obraz wpływów szyickiego duchowieństwa i reprezentowanego 
przezeń systemu modelującego na bieg wydarzeń, gdyż na upadek dynastii 
monarchii złożyło się wiele przyczyn. Niemniej jednak wpływ myślenia obra-
zami wymykający się logicznej interpretacji miał decydujące znaczenie za-
równo w rewolucji islamskiej, jak i w rosyjskiej rewolucji październikowej. 
W obydwu przypadkach podstawowe pytanie dotyczy przyczyn gwałtowności 
takich wystąpień. Analiza rewolucji jako wybuchu semiosfery wskutek walki 
subsemiosfer i narastania informacyjności systemu przynosi odpowiedzi na 
wiele z postawionych wcześniej pytań. Anarkułowa charakteryzuje islam i Cho-
meiniego w kontekście głoszonych przez lidera Islamskiej Republiki Iranu idei 
następująco: 

Islam to religia bojowników o wolność, sprawiedliwość i pobożne życie; to religia tych, którzy 
pragną wolności i niezależności, religia przeciwników wyzysku. (...) Chomeini nie jest mułłą-
-fanatykiem. Nie jest również idealnym przywódcą mas czy człowiekiem, który potrafi  spraw-
nie zjednoczyć różne intelektualne kierunki, jak wyobrażają sobie niektórzy jego zwolennicy. 
Najwłaściwiej będzie nazwać go tradycyjnym uczonym, duchowym przywódcą irańskiego na-
rodu, który wszelkimi siłami stara się dostosować swoje myślenie do zmieniających się oko-
liczności1457. 

Jak trafnie zauważyła Anarkułowa, 

Religijno-polityczna taktyka Chomeiniego sprowadzała się do tego, że wezwał on ulemów do 
aktywnego zajęcia się bieżącymi sprawami społeczeństwa, nie do spędzania czasu wyłącznie 
na modlitwie i oczekiwaniu na Dwunastego Imama, z przyjściem którego ma nastać na ziemi 
sprawiedliwość1458. 

1455  G. Sorel, Refl ections on Violence, New York 1950, s. 122–123.
1456  S. Arjomand, The Turban for the Crown..., s. 123.
1457  Д. Анаркулова, Иран. Уроки революции..., s. 11.
1458  Tamże, s. 14.
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Chomeini dążył do instytucjonalizacji religii w taki sposób, by zaczęła ona 
spełniać funkcje polityczne. Pierwotnie islam porządkował relacje społeczne 
w kontekście podporządkowania się woli Boga, zgodnie z etymologią słowa 
eslam. Oczekiwanie na przyjście Mahdiego, które zarazem miało być kresem 
wszelkiej niesprawiedliwości, nadawało ukierunkowanie i sens życiu ummy i po-
jedynczego człowieka. Chomeini przesunął nacisk na kwestie ziemskie, nadal 
posługując się symboliką religijną. Podstawą światopoglądu i przekonań Cho-
meiniego jest niezachwiana wiara w przekaz Koranu jako tekstu natchnionego 
przez Boga. Przekonanie to dziedziczy on po poprzednich pokoleniach szy-
ickiego duchowieństwa i jest ono zgodne z rolą, jaką przypisuje się tekstom 
w kulturach tekstu. Z wiary, że posiada się źródło zawierające całą wiedzę, wyni-
kało kolejne przeświadczenie Chomeiniego, że cywilizacja islamska jest lepsza 
od innych: 

Islam zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące człowieka i społeczeństwa. Owe 
odpowiedzi pochodzą od Wszechmogącego i zostały przekazane ludziom przez jego proro-
ków i posłańców. Można wyłącznie zachwycać się wspaniałością jego nakazów, które obejmu-
ją wszystkie strony ludzkiego bytowania, od momentu poczęcia aż do chwili pogrzebania go. 
Nie ma pytań, których islam nie rozstrzygałby1459.

Idee Chomeiniego były atrakcyjne dla kupców bazarowych, którzy w latach 
sześćdziesiątych stanowili dynamicznie rozwijającą się grupę, o dużym potencja-
le gospodarczym, niewykorzystanym, gdyż rząd nie wypracował długofalowej 
polityki w tym zakresie; ponadto bazar musiał konkurować z rozwijającymi się 
szybko supermarketami. Wokół religijnych haseł skupiali się też imigranci, któ-
rzy przybywali ze wsi do dużych miast w poszukiwaniu pracy, oraz lud – średnia 
klasa otrzymała ziemię, lecz szach uznał, że nie dysponują oni atrakcyjnym po-
tencjałem ekonomicznym, dlatego nie włączył ich do swoich reformatorskich 
planów: „Irańskie, małe i nieproduktywne gospodarstwa rolne są ekstrawagan-
cją, na którą kraj nie może sobie już dłużej pozwolić”1460. Kupcy i rzemieślnicy, 
imigranci i lud jako grupy zmarginalizowane przez politykę państwa stanowili 
chłonnych odbiorców idei o rychłym obaleniu tyranii i sprawiedliwym podziale 
dóbr. Jak zauważył Arjomand, „Paradoksalnie, tylko pracująca klasa przemysło-
wa poparła szacha”1461. Nie była to jednak grupa kulturotwórcza, nie poddawa-
ła ona refl eksji paradygmatów kulturowych i nie przekształcała ich.

Wykorzystane w trakcie rewolucji islamskiej hasła o powrocie do złote-
go wieku islamu, rządów proroka Mohammada i pierwszego szyickiego ima-
ma Alego jednocześnie wskazują na źródło symboli, z którego szyickie du-
chowieństwo czerpało, by dać społeczeństwu system poznawczy i wskazać 

1459  Tamże.
1460  F. Halliday, Iran: Dictatorship and Development, London 1979, s. 114.
1461  S. Arjomand, The Turban for the Crown..., s. 104.
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na kierunek interpretacji rzeczywistości. Nową rzeczywistość budowano 
na podstawie paradygmatu binarnego: swój – obcy, na fundamencie opozycji 
wobec zewnętrznego wroga: początkowo była to ostra krytyka rządów szacha, 
przedstawianego przez ulemów jako uzurpator prawa do ludzkiego, życia, 
które należy wyłącznie do Boga: „Szkalowanie szacha i jego panowania były 
ważniejsze niż gloryfi kacja Chomeiniego. Na każde hasło za Chomeinim 
były dwa lub więcej przeciwko szachowi”1462. Reaktywacja struktury binarnej 
w tym przypadku służyła tworzeniu kultury totalitarnej, całkowicie zamkniętej 
na wpływy zewnętrzne, opartej na strachu i poczuciu zagrożenia. Absolutna 
władza szacha została zastąpiona przez autorytet religijny. Sfera polityczna była 
tylko jednym z aspektów kultury, który uległ transformacji. Przejęcie instytucji 
życia społeczno-politycznego przez grupę religijną implikowało gwałtowne 
i całkowite przeformułowanie sfery symbolicznej.

Wraz ze zmianą funkcji islamu nastąpiła zmiana konfi guracji tego elementu 
w systemie kultury. Na podobieństwo radzieckich konstrukcji utopijnych, które 
zakładały budowanie „raju na ziemi”, upolityczniony szyizm również zawie-
rał w swoich hasłach podobną obietnicę. Odmienny stosunek do religii, która 
w ZSRR została nazwana „opium dla ludu”, a w Islamskiej Republice Iranu 
stała się fundamentem nowego porządku, jest kwestią drugorzędną i wynika 
z pozycji elit duchownych w momencie pierwszego zderzenia z modernizacją. 
Przypomnijmy, że w Rosji Piotr I podporządkował sobie prawosławne ducho-
wieństwo, dzięki czemu główną rolę w kształtowaniu systemów modelujących, 
obok państwa, zyskała opozycyjna wobec ofi cjalnej władzy inteligencja, wy-
chowana na ideach epoki europejskiego Oświecenia, Natomiast w Iranie du-
chowieństwo nie tylko zachowało, lecz także umocniło swoją pozycję w sferze 
społecznej i sięgnęło po władzę polityczną. Poglądy na władzę Chomeini za-
warł w cyklu 12 wykładów, wygłoszonych w latach 1963–1964, pod wspólnym 
tytułem: Hokumat-e eslami (Rząd islamski). Ich tematyka obejmowała problem 
stosunku do Zachodu, roli szyickiego duchowieństwa oraz istoty islamu. Kon-
cepcja welajat-e faqih, która stała się podstawą likwidacji władzy świeckiej po 
rewolucji islamskiej, pod względem doktrynalnym została sformułowana już 
w pismach mułły Ahmada Naraqiego1463.

W latach 1962–1989 Chomeini napisał i/lub wygłosił ponad 610 rozporzą-
dzeń, kazań, wywiadów i pism politycznych1464. Analiza tekstów jego wystąpień 

1462  M. Bazargan, Enqelab-e Iran dar do harakat (Irańska rewolucja w toku), Teheran 1363 (1984),
s. 37–38.

1463  Por. H. Chehabi, Iranian Politics and Religious Modernism..., s. 28.
1464  W Iranie zostały one opublikowane w 17 tomach pod wspólnym tytułem Safi he-ha-je nur. 

Madżmu’e-je rachnawardha-je emam Chomeini (Karty światła. Zbiór posłań imama Chomeiniego); osobno tomy 
cytatów i posłań: Zan (Kobiety) i Szachsijatha (Wybitne postacie), Szahid wa szahadat (Męczennik i męczeństwo), 
Dżang wa dżihad (Wojna i wojna za wiarę), Enqelab-e eslam (Rewolucja islamska), Zedd-e enqelab (Przeciwko rewo-
lucji), Mardom, ommat, mellat (Lud, wspólnota, naród), Tarich-e Iran (Historia Iranu), Azadi (Wolność), Goruhha-je 
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z lat 1962–1968 dokonana pod kątem semantyki słów-kluczy pozwala stwier-
dzić, że językowy obraz świata przywódcy rewolucji islamskiej pokrywał się w du-
żej mierze z tym wyobrażeniem rzeczywistości, które wyłoniło się z tekstów 
szejcha Fazlallaha Nuriego. Można również potraktować go jako zapowiedź 
zamknięcia się systemu kultury, co faktycznie nastąpiło po roku 1979. W po-
przednim rozdziale pisaliśmy o islamie jako determinancie kulturowej schyłko-
wego kresu panowania Mohammada Rezy. W trakcie analizy treści wystąpień 
Chomeiniego mamy możliwość sprecyzowania jego semantyki, co wydaje się 
szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że pojęcie islam, stanowiąc 
„zawołanie bojowe” epoki, będzie przyciągało inne słowa, warunkując ich se-
mantykę; zdeterminuje również takie wyobrażenie rzeczywistości, w którym 
śmierć zajmie w hierarchii wartości o wiele wyższą pozycję niż życie. Wyprze-
dzając nieco tok naszych rozważań, zauważmy, że apoteoza śmierci nie jest 
w tym przypadku oznaką śmierci kultury i utraty jej sił życiowych, lecz skutkiem 
przekonania, że spełnienie sensu ludzkiego życia ma miejsce poza granicami 
materialnego bytowania – w raju. 

W wystąpieniach Chomeiniego zwracają naszą uwagę następujące kwestie: 
wspomniane wyżej wezwanie do męczeńskiej śmierci jako świadectwa wiary – 
szahadatu, prezentowanie islamu jako religii ludzi biednych i pokrzywdzonych, 
eksponowanie islamu jako narzędzia zaprowadzenia sprawiedliwości. W po-
równaniu z koncepcją islamu Fazlallaha Nuriego są to elementy nowe, związane 
z kontekstem społeczno-politycznym lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
wieku XX. Na Chomeiniego jako spadkobiercę tradycyjnego systemu modelu-
jącego wskazują: teza o spójności i kompletności islamu, eksponowanie Koranu 
jako świętej księgi i źródła Prawdy, promowanie idei przywództwa szyickiego 
duchowieństwa – zarówno w sferze społecznej, jak i politycznej. Chomeini, 
podobnie jak Nuri, tworzy wizję rzeczywistości zachodniej, którą przeciwstawia 
światu opartemu na fundamencie islamu. Zachód, w obydwu przypadkach, jest 
śmiertelnym wrogiem, którego muzułmanie muszą pokonać. W przemówieniu, 
wygłoszonym jako pierwsze z cyklu wykładów na temat muzułmańskiej ety-
ki polityki i prawa w meczecie szejcha Ansariego w Nadżafi e, Chomeini pod-
kreślał, że islam jest kompletny; stanowi swoisty program życia pojedyncze-
go człowieka, przynosi odpowiedź na pytania dotyczące struktury społecznej 
i politycznej, obejmuje sprawy doczesne i wieczne: „Islam to program życia, 
program przewodnictwa”1465. W mowie z 10 kwietnia 1964 roku, którą wygłosił 
dla studentów Uniwersytetu Teherańskiego, uczniów madrasy i mieszkańców 
u siebie w domu, przypominał, że islam powiązany jest z ideą jedności: 

sijasi (Grupy polityczne), Este’mar (Kolonializm), Nehzatha-je azadibachsz (Nurty oswobodzicielskie), Mostaz’afi n 
wa mostakbarin (Wyzyskiwani i wyzyskujący). Por. E. Abrahamian, Khomeinism. Essays of  the Islamic Republic, 
London 1993, s. 12.

1465  М.Р. Хомейни, Речь семнадцатая, произнесена 14 ноября 1965 года [w:] Д. Жуков, Небо над 
Ираном ясное..., s. 81.



Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej486

Nie smućcie się z powodu uwięzienia ajatollaha Taleqaniego i inżyniera (Mehdiego Bazar-
gana – M.A.). Nie osiągniemy sukcesu bez takich incydentów. Ostateczny cel, o którym nie 
powinniśmy zapominać, jest o wiele ważniejszy niż uwolnienie grupy ludzi. Ten cel to islam, 
niezależność kraju, ukaranie izraelskich agentów, zjednoczenie krajów islamskich. (...) rób-
cie wszystko, by sztandar islamu powiewał nad uniwersytetami, propagujcie religię, budujcie 
meczety, spotykajcie się na wspólnych modlitwach, angażujcie wszystkich. Najważniejsze to 
religijne zjednoczenie1466. 

Chomeini wzywa religijnych liderów, by propagując islam, również podkre-
ślali jego jednoczącą funkcję: „Prorok islamu pragnął stworzyć ideologiczną 
jedność świata. Pragnął sprowadzić wszystkie kraje świata, wszystkie zamiesz-
kane obszary ziemi pod wspólny sztandar monoteizmu”1467. Realizacja jedno-
czących funkcji islamu pokazana jest jako wypełnianie zaleceń proroka. Islam 
i Koran wymagają szczególnej troski w czasach, gdy stają się obiektami prze-
śladowań i usuwa się je z życia społeczeństwa, o co Chomeini oskarża reżym 
Mohammada Rezy1468. Wezwaniu do ochrony symboli wiary towarzyszą słowa 
islam, prorocy i szahadat: 

Naszym władcą (...) jest Bóg. Czego mamy się bać? Jesteśmy wyznawcami Świętego Proroka, 
jesteśmy wyznawcami Błogosławionego Alego, kierującego wiernymi, jesteśmy wyznawcami 
Błogosławionego Hosejna. Przygotujcie się na więzienie, przygotujcie się na trudności, które 
czekają na was w walce o islam i niezależność. Okażcie męstwo w obliczu tortur – zesłań, 
golenia głów, zrywania turbanów1469. 

Przywołany symbol Proroka, który walczył za wiarę z wrogami, zostaje ak-
tywowany, by pokazać muzułmanom wzorzec osobowy, za którym powinni 
podążać w sytuacji, gdy sami zdominowani są przez potęgi kolonialne: „O na-
rody muzułmańskie! O, przywódcy muzułmańskich narodów! O szachu Iranu! 
Spójrzcie na siebie i spójrzcie na nas. Czy mają nas deptać buty Amerykanów 
tylko dlatego, że jesteśmy słabym narodem? Dlatego, że nie mamy dolarów?”1470. 
Poczucie krzywdy i oblężenia jest stymulowane w większości przemówień; to-
warzyszy mu kreślenie obrazu osaczenia. W każdym wystąpieniu, w którym ów 
obraz się pojawia, Chomeini przywołuje też symbole islamu – proroka Alego, 
Hosejna; powtarza, że islam jest religią ciemiężonych, i wzywa do walki w imię 
sprawiedliwości i Boga. Pobudzane uczucia – strachu i wściekłości są kanalizo-
wane poprzez wskazanie źródła tych uczuć: to szach Iranu, którego Chomeini 
portretuje nie tylko jako marionetkę w rękach państw kolonialnych, lecz tak-

1466  М.Р. Хомейни, Речь тринадцатая, произнесена 10 апреля 1964 года [w:] Д. Жуков, Небо над 
Ираном ясное..., s. 74.

1467  М.Р. Хомейни, Речь семнадцатая, произнесена 14 ноября 1965 года, s. 82.
1468  М.Р. Хомейни, Речь одиннадцатая, произнесенная 2 мая 1963 года в кумской мечети Азам [w:] 

Д. Жуков, Небо над Ираном ясное..., s. 72.
1469  М.Р. Хомейни, Из речи восьмой, произнесенной 20 марта 1963 года [w:] Д. Жуков, Небо над 

Ираном ясное..., s. 70–71.
1470  Tamże, s. 70.
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że jako człowieka niespełna rozumu, który u kresu swoich dni pragnie wziąć 
odwet na irańskim narodzie za niepowodzenie swoich planów. W przededniu 
rewolucji propaganda przeciwko szachowi przybrała na sile; w 1968 roku Cho-
meini mówił do grupy irańskich studentów w Paryżu: 

Właśnie się dowiedziałem, że szach zamierza dokonać masowego rozlewu krwi podczas 
strajku planowanego na pojutrze – zdarzenia, za pomocą którego muzułmanie pragną uczcić 
pamięć poległych1471. Mówiłem i powtarzam, że ten człowiek jest niespełna rozumu. Teraz 
najwyraźniej zwariował i, dożywając swoich ostatnich dni, pragnie wziąć odwet na narodzie 
Iranu. Już popełnił wszelkie możliwe przestępstwa, lecz teraz, kiedy naród się zbuntował 
i żąda jego abdykacji, i on czuje, że będzie musiał odejść, w swoim szaleństwie chce wymor-
dować ludzi. Kiedyś powiedział: „Jeśli będę musiał odejść, najpierw zrównam Iran z ziemią. 
Tak, przed odejściem zrównam Iran z ziemią”1472. Teraz najwyraźniej zamierza spełnić swoją 
groźbę1473. 

Pobudzając uczucia strachu, nienawiści i resentymentu, Chomeini przypo-
mina, że w świetle muzułmańskich źródeł historycznych pokrzywdzeni i uci-
skani zawsze odnosili zwycięstwo: „Jeśli zajrzycie do historii uciskających i uci-
skanych całego świata, to zobaczycie, że uciskani zawsze byli górą. Mu’awwija, 
pomimo całej swojej władzy, bogactwa i potęgi został starty z powierzchni 
ziemi, i dziś, w Syrii, centrum jego królestwa, nie znajdziecie nawet śladu jego 
mogiły”1474. Abrahamian zwrócił uwagę na sposób wykorzystania słów uciskani 
i sprawiedliwość, sugerujący zbieżność myśli Chomeiniego z ideologią irańskich 
nurtów komunistycznych: „Uciskani wszystkich krajów, łączcie się!”1475. Zawie-
ra ono wezwanie do walki z politycznymi reżymami, wygłaszane z pozycji czło-
wieka wierzącego: „Nasz naród, narody muzułmańskie i uciskani całego świata 
czują swoją wyższość dlatego, że nasi wrogowie są wrogami Wielkiego Allaha, 
Świętego Koranu i islamu”1476. Przytoczone słowa skłaniają nas do refl eksji nad 
podstawą sojuszu zwolenników Chomeiniego i członków partii Tude oraz in-

1471  Mowa o zdarzeniu z 8 września 1978 r., nazwanego później „czarnym piątkiem” – demonstracji 
na placu Żale w Teheranie, w której wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. Dokładna liczba zabitych 
i rannych nie jest znana: według ofi cjalnych danych zginęło 86 osób, 200 zostało rannych; według 
niezależnych źródeł było przynajmniej 2 tys. zabitych. Chomeini, wskazując w przemówieniu z 14 paź-
dziernika 1978 r. na „pojutrze”, odnosi się do planów świętowania pamięci poległych 40 dni po śmierci 
– zgodnie z tradycją muzułmańską; por. A. Krasnowolska, Iran współczesny (XIX–XX wiek)..., s. 878.

1472  W swoich memuarach syn imama Chomeiniego, Ahmed, wspomina, że szach jeszcze w 1964 r. 
groził, że „jeśli przyjdzie mu porzucić Iran, nie zawaha się zamordować dwadzieścia milionów ludzi, by 
uratować koronę i tron”; por. Д. Жуков, Небо над Ираном ясное..., s. 154.

1473  М.Р. Хомейни, Речь тридцать третья, произнесенная в Нофль ле Шато (Франция) перед группой 
студентов и иранцев, проживавших в Париже, в связи с затеваемым шахом побоищем на сороковой день муче-
нической гибели убитых 8 сентября [w:] Д. Жуков, Небо над Ираном ясное..., s. 105.

1474  М.Р. Хомейни, Речь двадцать третья, произнесенная 31 декабря 1971 года в неджевской мечети 
[w:] Д. Жуков, Небо над Ираном ясное..., s. 86.

1475  E. Abrahamian, Khomeinism..., s. 32.
1476  М.Р. Хомейни, Религиозное и политическое завещание [w:] Д. Жуков, Небо над Ираном ясное..., 

s. 113.
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nych lewicowych ruchów irańskiej inteligencji. Uznanie islamu za determinantę 
kulturową wyklucza stworzenie wspólnej platformy ideowej z nurtami ateizują-
cymi czy programowo ateistycznymi. Popularność Chomeiniego i głoszonych 
przezeń idei niewątpliwie wynikała z faktu, że nie forsował on elementów, które 
byłyby wyraźnie sprzeczne ze światopoglądem wpływowych, chociaż ofi cjalnie 
zakazanych, ugrupowań politycznych. Talent przyszłego wodza rewolucji wy-
rażał się w umiejętności dostrzeżenia i wykorzystania elementów jednoczących 
i populistycznych haseł, aby obalić szacha. Wspomnieliśmy wyżej, że przed ro-
kiem 1979 na dwa hasła przeciwko szachowi przypadało jedno na rzecz islamu. 
Na podstawie analizy faktów z życia Chomeiniego oraz treści jego wystąpień 
mamy podstawy przypuszczać, że było to działanie jak najbardziej przemyślane: 
zbudowanie państwa na fundamencie islamu oraz zjednoczenie narodu wokół 
islamu jako wartości nie było możliwe bez obalenia szacha. Dopiero realizacja 
celu przejęcia władzy umożliwiła eksponowanie islamu kosztem innych, często 
z nim sprzecznych, elementów, które już istniały w irańskiej kulturze. O potę-
dze islamu jako determinanty kulturowej oraz systemu modelującego świadczy 
fakt, że Islamska Republika Iranu została zbudowana, chociaż kultura przyswo-
iła sobie niektóre idee świeckie, zaś poparcie dla tendencji niereligijnych było 
w wieku XX demonstrowane kilkakrotnie: w czasie maszrute poprzez spisanie 
konstytucji i zawarcie w dokumencie idei liberalnych oraz demokratycznych, 
w latach 1941–1953, a zwłaszcza poprzez hasła nacjonalistycznego ruchu pod 
przywództwem Mosaddeqa. Niektórzy badacze traktują zwycięstwo idei Cho-
meiniego jako paradoks i dążą do jego wyjaśnienia1477. Sądzimy jednak, że nie 
mamy do czynienia z paradoksem, lecz z naturalną logiką rozwoju kultury na 
poziomie jej głębokiej struktury. Przejawy procesów społeczno-politycznych 
w postaci czasowych sojuszy nurtów o różnej platformie ideowej, zmiany struk-
tury społecznej czy politycznej na poziomie instytucjonalnym mogą wprowa-
dzać nas w błąd, gdyż na ich podstawie nie jesteśmy w stanie ocenić spójno-
ści systemów modelujących poszczególnych semiosfer. Obserwacja trwałości 
determinant kulturowych pozwala na konkluzję, że szyickie duchowieństwo, 
chociaż przejściowo traciło realne wpływy polityczne, nigdy nie straciło poten-
cjalnej siły oddziaływania na kulturę i wykorzystało ją w sprzyjającym momen-
cie. Po zwycięstwie rewolucji wśród duchowieństwa powstał rozłam, którego 
nie ma potrzeby tutaj szczegółowo omawiać, gdyż słowo-klucz, warunkujące 
spójny językowy obraz świata i wyobrażenie o nim, pozostało niezmienne: to 
islam jako poddanie się woli Boga, naród jako wspólnota muzułmańska oraz zbawie-
nie – oczekiwanie na przyjście Mahdiego jako ostateczny cel kultury.

1477  Por. E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 531.
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Chomeini nie tylko był spadkobiercą tradycyjnego sytemu modelującego, 
lecz także, do pewnego stopnia, uosabiał go1478. Skromny styl życia, któremu 
hołdował, oraz bezkompromisowość wobec opresyjnego rządu szacha przywo-
dziła porównanie z postacią imama Alego i zjednywała duchownemu zwolen-
ników, zwłaszcza wśród najuboższych warstw społecznych. Nie bez znaczenia 
był również fakt podkreślania wspólnotowości, jedności muzułmanów – dla 
ubogich imigrantów ze wsi, mieszkających w miastach, stawała się ona substy-
tutem więzi rodzinnych i dawała poczucie przynależności. Warto też przypo-
mnieć, że wykorzenienie, połączone z ubóstwem, często wiąże się z poczuciem 
braku celowości życia. Wskazanie celu i kryjącej się za jego realizacją możli-
wości dobrobytu, określanej mianem społecznej sprawiedliwości, czyniło owe 
masy użytecznym narzędziem rewolucji. Chomeini zdołał wykorzystać wszyst-
kie niezaspokojone tęsknoty ludzi, co świadczy o jego dobrej znajomości spo-
łeczeństwa1479.

Działalność Chomeiniego jest rozpatrywana przez badaczy przede wszyst-
kim w kontekście politycznym, co jest zrozumiałe ze względu na fakt, że sta-
nął on na czele zwycięskiej rewolucji, która zmieniła oblicze świata i na długie 
dziesięciolecia zdeterminowała los wielu Irańczyków. Takie podejście nie daje 
jednak pełnego obrazu przewrotu, który się dokonał; nie pozwala też zrozu-
mieć w pełni motywacji architektów teokratycznego państwa islamskiego. Cho-
ciaż bez wątpienia celem rewolucji było przejęcie władzy, u jej podstaw tkwiło 
pragnienie realizacji ideału poprzez wypełnianie zadań, które islam przypisuje 
ulemom. Podstawowym z nich jest szerzenie wiedzy na temat Bożych praw, 
o czym Chomeini wielokrotnie przypominał duchownym: 

Brzemię wiedzy to duży ciężar, który niesiecie na swoich barkach. To nie tylko obowiązek 
nauczenia się kilku pojęć i ich znaczeń; spoczywa na was też obowiązek przechowania islamu 
i jego przesłania. Powierzono wam Boże objawienie i (dlatego) powinniście oczyszczać swoje 
dusze, nabywając wiedzę. Przekazując wiedzę innym, musicie troszczyć się o duszę. Nigdy nie 
zapominajcie o swoim obowiązku, pozostawajcie w przyjaźni i dobrze traktujcie się nawza-
jem, odrzućcie to, co was różni, bądźcie jak bracia i w duchu czystości i jedności pracujcie dla 
dobra islamu. Wszyscy jesteście uczonymi, wszyscy jesteście liśćmi jednego drzewa, wszyscy 
pochodzicie z jednego korzenia (...)1480. 

Z przytoczonych słów, a myśl taka pojawia się w tekstach Chomeiniego wie-
lokrotnie, wynika, że wiedza stanowi środek doskonalenia człowieka i otacza-
jącej go rzeczywistości, nie jest natomiast traktowana jako narzędzie władzy 
i panowania nad innymi. 

1478  „Chomeini jest dla islamskiej rewolucji tym, czym był Lenin dla bolszewickiej, Mao dla chiń-
skiej, a Castro dla kubańskiej”. E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 531.

1479  Szerokie wykorzystanie populistycznych haseł oraz idei, które były atrakcyjne dla różnych grup 
społecznych, zob. E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 532–535.

1480  М.Р. Хомейни, Речь двадцать третья..., s. 86.
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Przez dziesięć lat przewodzenia Islamskiej Republice Iranu jako welajat-e 
faqih Chomeini zdołał utrzymać jedność różnych frakcji politycznych w łonie 
szyickiego duchowieństwa, posługując się osobistym autorytetem wyrastają-
cym z charyzmatycznej osobowości. Jednak już u początków swej drogi jako 
przywódca polityczny muzułmańskiego państwa był świadom, jakie problemy 
czekają Islamską Republikę Iranu. Dał wyraz przeczuciom w Testamencie reli-
gijnym i politycznym (Wasi’jatname-je sijasi, 1982), który miał zostać odczytany 
po jego śmierci, a był skierowany do wszystkich muzułmanów1481. Tekst jest 
również wyrazem niepokoju o trwałość idei, które mają stanowić fundament 
Iranu. Ponownie znajdujemy tu odwołanie do dwóch symboli islamu: Kora-
nu i rodu proroka, przypomnienie historii prześladowań Świętej Księgi i wier-
nych wyznawców. Zaistniała rewolucja przedstawiana jest jako dzieło Boga, co 
przypomina nam uwagi szejcha Nuriego na temat sił, które doprowadziły do 
zwołania madżlesu: „Wyłącznie udział Najwyższego mógł przebudzić narody, 
a szczególnie muzułmański naród Iranu i wyprowadzić je z ucisku szacha ku 
światłu islamu”1482. Konstatacja, że ludzie nie tworzą historii, a jedynie realizują 
Boży zamysł, skłania ku badaniu tradycji, życia imamów, a przede wszystkim 
przestrzeganiu rytuałów: modlitw, postów. Głoszone przez Chomeiniego w la-
tach 1962–1968 idee, weszły w fazę realizacji w 1979 roku, stając się fundamen-
tem nowego metatekstu kultury. Jego główne fi lary stanowiły następujące tezy: 
islamska rewolucja, która spowodowała przepędzenie z Iranu despotycznego 
szacha i tyranów, zwyciężyła dzięki Bożej pomocy1483; islam i władza islamska 
są zjawiskami boskimi i podążanie za nimi stanowi gwarancję szczęścia czło-
wieka i jego potomków w świecie doczesnym i pozagrobowym; islam posiada 
moc położenia kresu tyranii i niesprawiedliwości, pomaga zlikwidować wszelkie 
wady, które przeszkadzają człowiekowi w osiągnięciu doskonałości. Nieroz-
dzielność sfery doczesnej i wiecznej ludzkiego życia warunkuje jedność autory-
tetu społecznego i politycznego ulemów oraz konieczność łączenia prywatnej 
sfery życia jednostki z publiczną.

Modernizacja w znaczeniu postępu technicznego nie stanowi przedmiotu 
kontestacji ulemów: 

...jeśli przez „zjawiska cywilizacji” i „wszystkiego nowego” będziemy rozumieć nowe odkry-
cia, wynalazki i rozwój przemysłu, z rozwojem cywilizacji i ludzkości włącznie, to islam i inne 
religie monoteistyczne nigdy przeciwko nim nie występowały i nie będą występować. Wprost 
przeciwnie, islam i Koran potwierdzają znaczenie nauki i przemysłu1484. 

1481  R.M. Chomeini, Was’ijatname-je sijasi (Testament religijny i polityczny), Moskwa 1992, s. 9.
1482  Tamże, s. 8.
1483  Tamże, s. 12.
1484  Tamże, s. 15.
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Modernizacja spotyka się natomiast ze zdecydowanym sprzeciwem ulemów 
jako zbiór idei sprzecznych z islamskimi wartościami: 

Jednak, jeśli przez pojęcie cywilizacji, odnowienie i zmiany rozumie się (jak to przedstawia-
ją niektórzy zawodowi intelektualiści) wolność odrzucania wszystkiego, zepsucie, prostytucję 
i nawet homoseksualizm i temu podobne, to przeciwko czemuś takiemu występują wszystkie 
religie, uczeni i ludzie trzeźwo myślący1485. 

Przywołany cytat świadczy o błędnym zrozumieniu istoty idei, które wnio-
sły do irańskiej kultury nurty liberalno-demokratyczne. Utożsamienie cywiliza-
cji zachodniej wyłącznie z patologicznymi zjawiskami jest przejawem funda-
mentalizmu, o którym piszemy szerzej w następnym rozdziale.

3.4.2. Rewolucja kulturalna i tworzenie nowego 
metatekstu kultury. Idea szahadatu
Pod koniec wieku XIX miało miejsce przenikanie idei edukacji świeckiej do 
sfery zarezerwowanej dotąd wyłącznie dla szyickiego duchowieństwa; za pa-
nowania Rezy Szacha Pahlawiego również przeprowadzano reformy mające na 
celu sekularyzację systemu kształcenia. Jednak skala przemian, która zaznaczyła 
się w początkowym okresie budowania państwa islamskiego, była bezprece-
densowa. Chomeini potępił wszelkie aspekty westernizacji, a gwałtowność jego 
krytyki jeszcze przed rewolucją nie pozostawiała wątpliwości, że nowy porewo-
lucyjny Iran będzie diametralnie różny od państwa, które próbował zbudować 
Reza Pahlawi, a później jego syn, Mohammad. Zamknięcie semiosfery wyma-
gało zdecydowanego wyeliminowania wszelkich elementów kultury zachod-
niej. System edukacji jawił się jako obiecujące narzędzie realizacji celu. Zmiany 
w sferze kultury były przeprowadzane jednocześnie w dwóch płaszczyznach: 
instytucjonalnej i ideowej; porządkowano system znaków i usuwano z niego ele-
menty uznane za obce dla islamskiej kultury, a jednocześnie prowadzono reedu-
kację społeczeństwa. Największy nacisk położono na wychowanie najmłod-
szych obywateli Islamskiej Republiki Iranu. Chomeini wielokrotnie podkreślał 
ogromne znaczenie systemu edukacji dla właściwego wychowania społeczeń-
stwa. W 1979 roku mówił: „Zastąpimy wszystkie więzienia szkołami”1486, „Jed-
nym z najważniejszych problemów jest gruntowna zmiana programów, szcze-
gólnie tych, związanych z systemem edukacji”1487. Walka o przejęcie instytucji 
zajmujących się kształceniem przybrała na sile, gdy wiosną 1980 roku zamknię-
to uniwersytety. Drastyczne posunięcie wynikało z faktu, że to właśnie na uni-

1485  Tamże.
1486  H. Godazgar, The Impact of  Religious Factors on Educational Change in Iran. Islam in Policy and Islam 

in Practice, New York 2008, s. 101.
1487  Tamże.
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wersytetach rodziła się i rozwijała opozycyjna myśl wobec zmian, zderzały się 
różne ugrupowania ideowe, które podjęły dyskusję nad kształtem nowej rze-
czywistości. Jedną z nich stanowili tzw. islamiści, którzy bezkrytycznie popierali 
wizję Chomeiniego: zbudowanie republiki islamskiej pod przewodnictwem szy-
ickiego duchowieństwa. Studenci, którzy reprezentowali ten pogląd, utworzyli 
Islamskie Stowarzyszenie Studentów i zaczęli wspierać kierunek przemian wytyczo-
ny przez Chomeiniego (tzw. linia Imama – chatt-e Imam)1488. W ostatnim sformu-
łowaniu została przywołana zasada duchowego przywództwa ukrytego Imama. 
Różnego rodzaju ugrupowania lewicowe, które czerpały podbudowę ideową 
i wzorce organizacyjne ze Związku Radzieckiego, Chin, Kuby i reprezentowa-
ły różne odmiany marksizmu, leninizmu, socjalizmu, niekiedy w połączeniu 
z elementami islamskimi, tworzyły drugą grupę studentów na uniwersytetach. 
Trzecia to tzw. neoislamiści, dla których ideałem ustroju politycznego byłaby 
Islamska Republika Demokratyczna1489. Zamknięcie uniwersytetów zdecydo-
wanie utrudniło działania studentom przeciwnym fundamentalistycznemu kie-
runkowi przemian. Przez zwolenników chatt-e Imam trzyletni okres, gdy wyższe 
uczelnie nie działały, został wykorzystany, by zmienić skład kadry wykładow-
ców, zrewidować treść podręczników, opracować nowe kryteria rekrutacji na-
uczycieli akademickich oraz studentów, a także – by powołać do istnienia liczne 
organy kontrolujące poprawne wprowadzanie nowych zasad. Rewolucja kultu-
ralna została wymierzona przede wszystkim w wykształconą elitę epoki Pahla-
wich1490. Została ona zastąpiona ludźmi oddanymi idei republiki islamskiej, któ-
rzy zajęli się przede wszystkim indoktrynacją i dbaniem o przestrzeganie „zasad 
czystości moralnej”. Zdobywanie wiedzy zostało zmarginalizowane na rzecz 
kształtowania określonego światopoglądu i pożądanych postaw; samodzielność 
myślenia i dokonywania wyborów poświęcono w imię wykształcenia umiejęt-
ności bezkrytycznego podążania za przywódcą. Biorąc pod uwagę dwa, roz-
łączne sposoby uczenia się kultury, zauważamy, że system edukacji Islamskiej 
Republiki Iranu stanowił przekreślenie osiągnięć Rezy Szacha i Mohammada 
Szacha Pahlawiego w dziedzinie zaszczepienia w Iranie zasad kultury gramatyki, 
jednocześnie jednak nie był powrotem do reguł kultury tekstu i odbudowania 
więzi typu uczeń – mistrz, opartej na wyborze i zaufaniu. Cel, jaki stawia sobie 
nauczyciel w świetle religii i w świetle ideologii, różni się diametralnie; w pierw-
szym przypadku jest to rozwój moralny; w drugim – na poziomie deklaracji jest 
mowa o „rozwoju moralnym”, jednak rzeczywistym celem jest kontrola. Koń-
cowy efekt procesu nauczania miał wyrażać się w stworzeniu spójnego, przej-
rzystego i zamkniętego systemu wartości odzwierciedlonego w życiu osobistym 

1488  Tamże, s. 102.
1489  Tamże.
1490  „W ciągu blisko trzech lat, kiedy uniwersytety pozostawały zamknięte, ich przedrewolucyjna ka-

dra została wymieniona na nową – muzułmańską. (...) Pracę straciła ponad połowa kadry profesorskiej 
irańskich uczelni – ok. 8 tys. osób”. A. Krasnowolska, Iran współczesny (XIX–XX wiek), s. 892.
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i społecznym jednostki poprzez odpowiednie zachowania. Chomeini dążył do 
wykreowania takiej sytuacji, w której człowiek utożsami się z systemem i będzie 
postrzegał siebie jako jego twórcę i nieodłączny element: „Sugerowali, że po-
nieważ islamska ideologia ma korzenie w kulturze ludu, system edukacji, który 
obejmuje islamskie wartości i ideologię, będzie w stanie zaspokoić potrzeby 
ludu”1491. Podobnie jak w przypadku porewolucyjnej Rosji w 1917 roku, gdy Le-
nin odwołał się do idei państwa robotników i chłopów, włączając w ten sposób 
w kulturę ogromną część społeczeństwa, Chomeini w 1979 nie tylko włączył 
w bieg wydarzeń dotychczas odsunięte daleko od centrum kultury masy, lecz 
także sprawił, że poczuły się one twórcami nowej, sprawiedliwej rzeczywisto-
ści. Lenin nie głosił hasła „rewolucji wartości”, jednak taka rewolucja dokonała 
się zarówno w Rosji, jak i w Iranie; polegała ona na całkowitym zniszczeniu 
symboli kojarzonych z wartościami poprzedniej epoki oraz wyeliminowaniu 
ich nosicieli. W obydwu przypadkach mamy również do czynienia z zapałem 
„oczyszczania gruntu”, chociaż leniniści-marksiści są programowo ateistyczni, 
a islamiści powołują się na religię. Mechanizm działania jest ten sam, a wszyst-
kie nadzieje i oczekiwania lud kieruje w stronę człowieka uosabiającego ideę 
rewolucji: Lenina w Rosji i Chomeiniego w Iranie. Niewątpliwie mamy tutaj do 
czynienia ze zjawiskiem stereotypowej personifi kacji polityki1492. Sądzimy jed-
nak, że interpretację fenomenu Lenina-wodza rewolucji i Chomeiniego-wodza 
rewolucji należy poszerzyć, sięgając do dwóch typów wzorów przechowanych 
w pamięci każdej z kultur: obrazu władcy i władzy oraz długiej historii oczeki-
wania na zbawcę. 

Nowe zasady edukacji i treści podręczników zostały wpisane w islamską 
fi lozofi ę człowieka, która zakłada dualizm ludzkiej natury1493. Obecność wolnej 
woli jest niewystarczająca, by dokonać właściwego wyboru, dlatego też edu-
kacja powinna stać się narzędziem rozróżniania tego, co właściwe, od rzeczy 
niewłaściwych. Społeczeństwo postrzegane jest jako zbiór jednostek, dlatego 
też moralna doskonałość jednostki przekłada się na rozwój duchowy społe-
czeństwa. Powiązanie rozwoju jednostki z pożądanym ustrojem społecznym 
w realiach islamskiej republiki prowadziło do ograniczenia wolnej woli człowie-
ka i uniemożliwienia mu wybrania niewłaściwego sposobu zachowania. Treści 

1491  Tamże, s. 110.
1492  Stereotypowa personifi kacja polityki polega na utożsamieniu państwa i jego polityki z jednym 

człowiekiem, liderem; por. M. Karwat, Stereotypowa personifi kacja polityki, „Studia Polityczne” 1996, nr 5, 
s. 89–90.

1493  „W języku Koranu, duchowy aspekt nosi nazwę nafs-e lawwame, i dąży on do prawdy, piękna, 
sprawiedliwości, doskonałości, życzliwości itp.; umożliwia on istocie ludzkiej osiągnięcie najwyższego 
stopnia jej rozwoju. Druga część człowieka, według Koranu, nazywa się nafs-e ammare i dąży ona do czy-
nów niemoralnych, popycha do grzechu i przestępstw, niegodziwości itp., i ona z kolei spycha człowie-
ka na najniższy możliwy poziom. Tak klasyfi kacja duszy została odzwierciedlona w perskiej literaturze 
mistycznej, wyrażona przez sławnych poetów, takich jak Rumi, Hafi z i Sa’adi, a nawet w fi lozofi i islam-
skiej w ujęciu Awicenny i Sohrawardiego”. H. Godazgar, The Impact of  Religious Factors..., s. 108–109.
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szkolnych podręczników, nadzór nad jednostką, przedstawienie jednego, słusz-
nego stylu życia i postępowania oraz wskazanie na istnienie wrogów rewolucji 
islamskiej były elementami, które sprzyjały tworzeniu sztywnej granicy między 
swoim a obcym, islamskim a zachodnim. Godazgar zwrócił uwagę na wezwanie do 
oczyszczania (tazkije) i zaangażowania (ta’ahod), obecne w programach kształ-
cenia i wychowywania społeczeństwa: 

Termin „oczyszczenie”, poza moralnym i tradycyjnym oczyszczaniem, które dotyczy osobi-
stego życia jednostki, został też użyty w kontekście politycznym jako czystka, usunięcie kontr-
rewolucjonistów z organizacji państwowych. (...) Instytucje edukacyjne zostały oczyszczone 
z pracowników administracji, nauczycieli i studentów, którym przyklejono etykietkę „kontr-
rewolucjonistów”, „agentów obcych państw i imperialistów”, „wrogów islamu”. Dlatego też, 
czerpiąc inspirację z Koranu, Chomeini ogłosił: „Wychowanie i oczyszczanie jest wstępem do 
nauczania (Tarbijat wa tazkije mogaddam bar ta’lim ast)”1494. 

Zasady wspólnoty zostały odzwierciedlone w przestrzeni społeczno-poli-
tycznej republiki islamskiej w formie postulatu o odpowiedzialności każdego 
muzułmanina nie tylko za własne czyny, lecz również za postępowanie bliźnich.

Nierozwiązany w poprzednich okresach rozwoju kultury problem tożsamo-
ści narodowej i treści słowa mellat na tle doulat powrócił ponownie po 1979 roku. 
Wspomnieliśmy wcześniej o hasłach wskazujących na lud jako budowniczych 
systemu. Na tej podstawie wnioskujemy, że mellat zostało utożsamione z doulat, 
a zatem jeden z ważnych paradygmatów, obecny w kulturze od czasów Malkom-
-chana, został zlikwidowany. Tożsamość mellat w czasach Islamskiej Republiki 
Iranu była budowana na fundamencie ideologii islamskiej oraz w opozycji do 
Zachodu. Nie ulega wątpliwości, że po roku 1979 determinantę kulturową stano-
wił islam; tworzył on głęboką strukturę kultury, stanowił źródło paradygmatów 
dla pozostałych jej elementów: koncepcji człowieka, społeczeństwa, państwa 
i sposobu defi niowania sensu ludzkiego życia i ostatecznego celu kultury. Had-
dad Adel podsumował najważniejsze elementy Iranu po 1979 roku następująco: 

Iran jest w podręcznikach określany jako „Iran islamski (iran-e eslami)”. (...) Starożytnego Iranu 
nie opisuje się już w podręcznikach jako utraconego raju Irańczyków. Chociaż sugeruje się, 
że niektóre elementy przedislamskiego Iranu były pozytywne, podkreśla się jego społeczne, 
intelektualne i moralne zepsucie. (...) Władza królewska (szahinszahi) nie jest już postrzegana 
jako dar niebios (...). Zamiast tego, podkreśla się zarówno rolę Islamu w rozwijaniu irańskiego 
społeczeństwa, jak też wpływ irańskiego społeczeństwa i Irańczyków na rozkwit islamskiej 
kultury i cywilizacji. (...) Naród irański (mellat-e iran) jest przedstawiany jako członek islamskiej 
społeczności narodów (ommat-e islam)1495. 

W budowanej ideologii nacjonalistycznej islam został utożsamiony z Iranem 
i, analogicznie, zagrożenie dla islamu postrzegano jako równoznaczne z zagro-

1494  H. Godazgar, The Impact of  Religious Factors..., s. 112.
1495  Tamże, s. 118.
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żeniem dla ojczyzny. Nie była to tendencja nowa, jednak po rewolucji islamskiej 
przesunęła się ona do centrum nowego, powszechnie obowiązującego wyob-
rażenia rzeczywistości. W wieku XIX, w czasie protestu przeciwko koncesji 
tytoniowej przyznanej Brytyjczykom, wyłoniła się opozycja Iranu/islamu – pań-
stwa1496 i często była ona reaktywowana w czasie maszrute. Omówienie głównych 
pól semantycznych słów doulat i mellat w czasie panowania Pahlawich pozwoliło 
nam zaobserwować, że w walce o przeforsowanie swojej wizji rzeczywistości 
brał udział Reza Szach Pahlawi, a później Mohammad Reza oraz szyickie du-
chowieństwo. Utożsamienie doulat z modernizacją-westernizacją spowodowa-
ło nasilenie się nurtu reakcyjnego, opartego na pojęciu mellat, które czerpało 
znaczenie z semantyki słowa islam. Rewolucja islamska przyniosła likwidację 
dualizmu doulat – mellat, jednocząc ich treści w ramach islamu; nieprzystające 
elementy zostały usunięte. Sądzimy, że właśnie fakt, iż islam stał się determi-
nantą kulturową Iranu po roku 1979, sprawił, że zaistniała rewolucja otrzymała 
miano „islamskiej”. Jej istota sprowadzała się do rekonstrukcji językowego obrazu 
świata na fundamencie wartości religijnych; zmianom w sferze wyobrażeń towa-
rzyszyła transformacja struktury społecznej i politycznej. Anarkułowa określiła 
rewolucję jako „narodową i społeczno-polityczną, skierowaną przeciwko spo-
łecznej niesprawiedliwości, nierówności, uciskowi i przemocy, a także przeciw-
ko poniżeniu narodu wskutek polityki westernizacji dworu szacha”1497. Chociaż 
lewica aktywnie włączyła się do walki z szachem, faktycznym liderem ruchu 
było szyickie duchowieństwo. Stało się tak nie tylko z powodu większego au-
torytetu społecznego ulemów, lecz również ze względu na rodzimość szyizmu; 
komunizm był ruchem niejednolitym i stosunkowo nowym w Iranie. W Rosji 
jego reprezentanci mogli zwyciężyć poprzez zaabsorbowanie symboliki religij-
nej dla własnych potrzeb ideologicznych; w Iranie sfera religijna niepodzielnie 
była rządzona przez ulemów.

Totalna islamizacja, która zapanowała w irańskiej kulturze z początkiem lat 
osiemdziesiątych XX wieku, przyniosła zmianę wartości. Otwartość na idee 
humanizmu, liberalizmu, zachodnioeuropejskiej demokracji została zastąpiona 
koncentracją uwagi na szyickim islamie. Nosiciele kodów kultury, które przeni-
kały do Iranu od połowy wieku XIX i przez XX do rewolucji islamskiej, zostali 
wyeliminowani bez żadnych wyjątków. W poezji rewolucyjnej lat siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych, której twórcami są młodzi poeci, pełni entuzjazmu 
i wiary w głoszone przez Chomeiniego ideały budowniczy nowego świata, po-
jawiają się tendencje umacniania wartości islamskich za pomocą poezji. Źród-
łem symboli i tematów wykorzystywanych jako tworzywo poetyckich obrazów 
stają się religijne historie o życiu i śmierci szyickich świętych. Zwróćmy uwagę 

1496  Szerzej zob. J. Groot, Religion, Culture and Politics..., s. 135.
1497  Д. Анаркулова, Иран. Уроки революции..., s. 7.
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na fakt w zdecydowany sposób odróżniający wydźwięk poezji okresu po rewo-
lucji islamskiej od tego, który towarzyszył wierszom tworzonym w okresie ma-
szrute: motyw śmierci jest obecny w poezji obydwu okresów, lecz podczas gdy 
Eszqi i Aref  pragnęli umrzeć za ojczyznę, młodzi twórcy lat osiemdziesiątych 
pragną oddać życie za wiarę. Jest to jeden z głównych motywów poezji, który 
może zostać odczytany jako wyrażenie idei szahadatu oraz jako odzwierciedlenie 
i próba odreagowania wydarzeń, które miały miejsce w rzeczywistości.

W literaturze, a zwłaszcza w poezji pojawiają się tematy dotyczące takich 
wydarzeń jak wojna iracko-irańska. Służą one odreagowaniu traumatycznych 
przeżyć na poziomie jednostkowym i społecznym. Już pod koniec lat osiem-
dziesiątych XX wieku teksty zostają nasycone symboliką religijną szahadatu. Mę-
czeństwo i śmierć jako świadectwo wiary porównuje się do oddania życia na 
barykadach rewolucji. Zotow pisze: 

Temat wojny jak gdyby zalewa i podporządkowuje sobie wszystkie tematy religijne, polityczne 
i liryczne. W wierszach dominuje nienawiść do wrogów i wysławianie czynów szahidów. Żoł-
nierz, krwawiący na polu bitwy (jest przedstawiany jako) wierzący, który dokonuje rytualnego 
obmycia przed modlitwą, a śmierć od kuli – jako pokłon w czasie modłów. Tematowi szaha-
datu poświęcone są prawie wszystkie wiersze lat osiemdziesiątych, czy to napisane w tonie 
religijno-patriotycznym, czy fi lozofi cznym1498. 

Klasztorina przytacza strofy popularnego wiersza: 

Rewolucja Hosejna w historii/ To wielka i twórcza rewolucja/ Rocznica powstania Aszura/ 
To nie powód do rozpaczania, a wezwanie i okrzyk bojowy./ Nie opłakujcie go, gdyż/ Łzy 
to zawsze oznaka żalu/ A noc śmierci Hosejna, o ludzie/ To czerwona data narodzin wol-
ności1499. 

Poeci, którzy za czasów panowania Mohammada Rezy wzywali do walki 
o wolność i zrzucenie brzemienia despotyzmu, jak Husznag Ebtehadż, Sija-
wusz Kesrai, Mohammad Ali Sepanlu, Ali Musawi Garmorudi, teraz oddali swe 
poetyckie talenty na służbę rewolucji islamskiej. Chociaż idea męczeństwa nie 
była nowa w perskiej literaturze i kulturze w ogóle, w pierwszych latach trwania 
Islamskiej Republiki Iranu stała się „bojowym zawołaniem” epoki, przyciągając 
do siebie i warunkując semantykę takich słów jak wierność i miłość. Odzwiercied-
liły one specyfi cznie rozumiany patriotyzm. Literaturoznawca Kiazimow pisze: 

Szahadat nie był rozpatrywany jako odosobnione zjawisko, lecz łączył się z innymi ważnymi 
koncepcjami, na przykład dżihadu, odnosił się do takich pojęć jak miłość, wierność. Charak-
terystyczny jest pod tym względem wers Szahrijara: „szahadat bartarin me’radż1500-e eszq ast” 

1498  В. Зотов, Идеология исламского режима [w:] Иранска революция 1978–1979. Причины и уроки, 
Москва 1989, s. 381.

1499  В. Кляшторина, „Шаги тихой воды”: две волны... 
1500  Słowo me’radż ma konotację religijną i oznacza wstępowanie, wzniesienie do nieba (szab-e me’radż – 

noc wzniesienia Mohammada do nieba), por. Персидско-русский словарь, Ю. Рубинчик (red.), Москва 
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(szahadat jest najwyższym wzniesieniem miłości). W jednym wersie Szahrijar zdołał poruszyć 
polityczne, fi lozofi czne i religijne znaczenie szahadatu. Jako „najwyższy me’radż” symbolizuje 
on pierwiastek religijny, zaś miłość jest pojmowana nie jako uczucie osobiste, lecz w szerszym 
kontekście – jako miłość do Boga, ojczyzny, rewolucji i, być może, co najbardziej zaskakujące, 
jako miłość do szahadatu1501. 

Miłość śmierci jako afi rmacja życia wymyka się racjonalistycznemu wytłu-
maczeniu; znajduje uzasadnienie tylko w uczuciu religijnym, w przekonaniu, 
że rzeczywistość materialna jest etapem do czegoś większego niż człowiek jest 
w stanie pojąć rozumem. Wskazuje również na brak poszanowania jednost-
ki jako odrębnego, indywidualnego bytu. W konsekwencji – człowiek zysku-
je znaczenie dopiero wówczas, gdy oddaje się na służbę czemuś większemu. 
Owo „większe” może mieć konotację religijną lub może być jej pozbawione. 
Sądzimy jednak, że istnieje subtelna granica między przyjmowaniem śmierci 
jako nieuniknionej, nierozerwalnie związanej z życiem, a jej poszukiwaniem. 
Ta druga postawa – pragnienia i poszukiwania śmierci – jest charakterystyczna 
raczej dla systemów ideologicznych niż religijnych; w przypadku, gdy mamy 
z nią do czynienia, zyskujemy przesłanki, by przypuszczać, że nastąpiło prze-
kierowanie energii religijnej na cele świeckie, że człowiek, zamiast doskonalić 
się duchowo i dążyć do zjednoczenia z Bogiem, zostaje pożarty przez ideologię 
w szatach religii. Sygnalizowany problem wymaga pogłębionych studiów, wy-
kraczających poza ramy niniejszego opracowania. Zwróciliśmy nań uwagę, po-
nieważ pragnienie śmierci w imię ideałów w okresie przewrotów rewolucyjnych 
zdecydowanie się nasilało, zarówno w kulturze irańskiej, jak i rosyjskiej. Poezja 
okresu republiki islamskiej stworzyła nowy, potężny paradygmat, który sięgał 
do pamięci kultury: męczeńskiej śmierci proroków, a jednocześnie przynosił 
odpowiedź na pytanie o sens życia – zawierał się on w byciu świadkiem wiary – 
szahidem. Poezja tworzy obraz szahida, odnajdujemy go w wierszach: Chamase-je 
szahid (Epos o szahidzie) Mehrdada Awesta, Sze’r-e szahadat (Poezja szahadatu) 
Mahmuda Szohrahiego, Świadek (Szahid) Mahmuda Kaszaniego, Qazal-e szahid 
(Gazal o szahidzie) Bahmana Salehiego. Jest to człowiek nieustraszony, bohater 
gotowy na śmierć. Ali Musawi Garmorudi przedstawia śmierć jako personifi -
kację kobiety-rewolucji: „Ach, pomalowane henną dłonie! Wspomnijcie moją 
wierną kobietę/ Która wiecznie śpi w krwawej ślubnej komnacie/ I każdego 
ranka/ Zorza/ Jej warkocze/ Na plecy słońcu/ Zarzuca/ I głos ołowianej se-
rii/ To jej stała pieśń/ Która męczeństwu/ Mówi: »Brawo!«”1502. U Heratiego 
śmierć została przedstawiona jako moment przejścia ze świata materialnego 
do życia wiecznego (Sarbaz (Żołnierz), Sarw-e kuczek (Maleńki cyprys), Farda 
(Jutro)). W wierszach poety znajduje odzwierciedlenie oczekiwanie na koniec 

1970, t. 2, s. 531.
1501  М. Кязимов, Персидская поэзия конца XX века, Баку 2005, s. 44.
1502  M.A. Garmorudi, Dastczin. Gozide-je haft madżmu’e-je sze’r (Antologia), Teheran 1368 (1989), s. 101.
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krwawej walki i nadejście szczęśliwej przyszłości, obiecanej przez wodza rewo-
lucji; w poetyckich strofach nadzieja na lepsze jutro przekłada się na metaforę 
wiosny (Nijaz-e machw szodan – Potrzeba zniknięcia). Jak wygląda śmierć świad-
ka – szahida? Odpowiedź na postawione pytanie znajdujemy w wierszu Qejsara 
Aminpura Zdarzenie (Ettefaq): „Upadł/ Jak listek/ Gdy pożółknie/ Opada/ 
Upadł/ Jak śmierć/ Ta przejawia się w/ Chłodzie/ Ale on był zielony (młody 
– M.A.) i ciepły, kiedy/ Upadł”1503.

Spoglądając na tzw. islamski czynnik rewolucji z perspektywy społeczno-po-
litycznej, przeprowadzamy linię oddzielającą islam – religię od islamu – ideolo-
gii, wyrażającego się w hasłach i sloganach. W perspektywie kulturowej rozróż-
nienie takie nie ma większego znaczenia; religia stanowiąca głęboką strukturę 
kultury przejawia się w systemach: społecznym i politycznym. Dobór haseł jest 
dyktowany celami prowadzonej walki, co mieliśmy okazję zaobserwować na 
przykładzie działalności szejcha Fazlallaha Nuriego. Podejmując zagadnienie 
islamizacji kultury czy istoty islamu jako centrum znaczeniowego dla innych 
słów oraz ich treści, warto pamiętać, że mamy do czynienia ze strukturą wy-
obrażeniową, nie zaś realną. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją w dużej 
mierze utopijną, dla której każdy kontakt z realną rzeczywistością jest zagro-
żeniem. Z tego właśnie względu wartością staje się podporządkowanie i po-
słuszeństwo, zamiast poznania. Wszelkie tendencje wolnomyślicielskie zostają 
stłumione w zarodku, gdyż stanowią poważne zagrożenie dla rzeczywistości-
-ideału przeciwstawionego rzeczywistości-realności. Warto przy tym zauważyć, 
że prezentowana „realna” rzeczywistość również jest wyobrażeniem uwzględ-
niającym elementy wzmacniające ideał: istnienie wroga, konieczność nieustan-
nego oczyszczania przestrzeni fi zycznej i duchowej. Za paradoks należy uznać 
fakt, że owa tendencja do manichejskiego postrzegania rzeczywistości jest cha-
rakterystyczna również dla kultur o paradygmacie ternarnym, w momencie, gdy 
zderzają się one ze zjawiskami islamskiego fundamentalizmu czy integryzmu1504.

Czy rewolucja kulturalna, jako narzędzie rewolucji islamskiej, była projek-
tem antymodernizacyjnym? Ponownie stajemy przed pytaniem o treść poję-
cia postęp. Jeśli modernizację utożsamimy z westernizacją: ideą nieustannego 
rozwoju człowieka i jego możliwości w duchu racjonalizmu, sekularyzacji 
i przekraczania wszelkich granic, to nie możemy zaprzeczyć, że wizja kultu-
ry zaproponowana przez Chomeiniego była antymodernizacyjna. Techniczne 
i gospodarcze osiągnięcia Zachodu były postrzegane jako użyteczne narzędzia, 
pomocne w osiąganiu celów wynikających z islamu. Postęp w zachodnioeuropej-
skim rozumieniu był ruchem ku wyzwalaniu człowieka spod władzy wszelkich 
autorytetów, zaś zjawiska określane mianem modernizacji: rozwój przemysłu, 

1503  Q. Aminpur, Gazine-je esz’er (Wybór wierszy), Teheran 1378 (1999), s. 37.
1504  Szerzej zob. W. Beeman, The „Great Satan” vs the „Mad Mullahs”. How the United States and Iran 

Demonize Each Other, London 2005.
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transformacja struktury społeczno-politycznej, poprawa materialnych warun-
ków życia służyły jako narzędzia zabezpieczające nieskrępowany rozwój jed-
nostki i jej samorealizację. A zatem modernizacja na Zachodzie jest realizacją idei 
postępu, narzędziem wspomagającym jej urzeczywistnienie. W perspektywie re-
wolucji islamskiej postęp byłby ponownym odkryciem praw Bożych na poziomie 
jednostki i wspólnoty, celem zaś – taka ich realizacja, aby przygotować naród 
muzułmański na przyjście Mahdiego. Według Marksa „Koran i oparte na nim 
prawodawstwo w świadomości społecznej muzułmanów sprowadzały »geogra-
fi ę i etnografi ę różnych narodowości do prostej i wygodnej formuły podziału 
na dwie nacje: prawowiernych i nieprawowiernych«”1505. Do stwierdzenia Mar-
ksa należy dodać uwagę, której programowo ateistyczny twórca ideologii mar-
ksizmu nie mógł sformułować: podział przestrzeni zachodzi nie tylko w planie 
horyzontalnym: na muzułmanów i niemuzułmanów, lecz także – w wertykal-
nym: na tych, którzy zostaną zbawieni, oraz na tych, których udziałem stanie 
się potępienie. Islam stanowi przeszkodę na drodze do jednoczenia narodów na 
fundamencie wspólnego terytorium czy języka. Nie poświęca też uwagi zagad-
nieniom, które wyłoniły się w trakcie dyskusji nad treściami narodu i narodowości 
w epoce nowożytnej z tego względu, że formułowany cel kultury wykracza poza 
ramy ziemskiej rzeczywistości i obejmuje obydwa światy: doczesny i wieczny. 
Brak rozdziału religii i państwa, sfery świętej i świeckiej skutkuje totalnością 
światopoglądu; sprzyja zachowaniu spójności kultury, a jednocześnie sprawia, 
że nie jest ona dialogiczna.

Nurty ideowe, które wzięły udział w rewolucji islamskiej, zjednoczyły się 
przeciwko westernizacji-kolonializmowi-amerykanizacji. W przededniu rewo-
lucji szyickie duchowieństwo tworzyło trzy grupy, które można określić jako 
zachowawcza/konserwatywna, postępowa/modernizacyjna i reakcyjna/fun-
damentalistyczna. Przedstawiciele pierwszej grupy, wśród których można wy-
mienić ajatollaha Szariatmandariego, stali na stanowisku, że duchowieństwo nie 
powinno ingerować w politykę państwa. Ich przeciwnicy, skupieni wokół Alego 
Szariatiego, w grupie postępowej/modernizacyjnej uznawali udział duchowień-
stwa w polityce za nieodzowny i za pośrednictwem inteligencji dążyli do wywie-
rania wpływu na poczynania szacha. Kontynuatorzy linii ideowej Szariatiego sku-
pili się w Organizacji bojowników irańskiego ludu (Sazman-e modżahedin-e chalq-e 
iran) i próbowali realizować postulaty w praktyce w trakcie rewolucji islam-
skiej. Trzecia grupa dążyła do uzyskania kontroli nad wszystkimi sferami życia 
społecznego i politycznego. Interesujący jest fakt, że owa fundamentalistyczna 
grupa przed rewolucją islamską była najmniej liczna, natomiast po rewolucji 
zdobyła przewagę i to ona dyktowała warunki nowego kształtu rzeczywistości. 
Jej popularność można wytłumaczyć spójnością i prostotą prezentowanego wy-

1505  Cyt. za: Д. Анаркулова, Иран. Уроки революции..., s. 9.
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obrażenia rzeczywistości, które dawało nadzieję na stabilizację i jawiło się jako 
atrakcyjne w czasach kryzysu.

W świetle obserwacji sfery symbolicznej (systemu modelującego) kształ-
towanej i podtrzymywanej przez tradycyjne skrzydło szyickiego duchowień-
stwa uzasadniony jest wniosek, iż typ kultury, w której islam tworzy głęboką 
strukturę, rozwija się wyłącznie w atmosferze zagrożenia – prawdziwego lub 
wy imaginowanego. Brak zewnętrznego wroga powoduje stagnację. Koniecz-
ność posiadania antagonisty jest w dużym stopniu uwarunkowana wewnętrz-
nym bogactwem kultury, w której mnogość subsemiosfer o różnej prowenien-
cji sprawia, że łatwiej jest uporządkować strukturę, przeprowadzając wyraźną 
granicę między swoim a obcym. Uzasadniony jest również wniosek, iż istnienie 
wroga leży w interesie elity rządzącej – w tej konkretnej sytuacji szyickiego du-
chowieństwa – gdyż wówczas społeczeństwo bardziej potrzebuje duchowych 
przywódców. Na gruncie poczucia zagrożenia i płynącej zeń potrzeby ochro-
ny tożsamości kulturowej narodził się fundamentalizm. Można go postrzegać 
jako odpowiedź kultury na wyzwanie, które jest dla niej zbyt silne. Ostatecznie 
odpowiedzi udzieliła grupa najbardziej tradycyjna, odpowiadając na zachodnią 
koncepcję postępu i modernizacji własnymi postulatami rozwoju. Forsowana idea 
posiadania misji, wyjątkowości i wyższości cywilizacyjnej jest w tym przypad-
ku rewersem poczucia niższości. Uchwycenia istoty zjawiska fundamentalizmu 
nie ułatwia fakt, że pojęcie to często używane jest w znaczeniu pejoratywnym, 
jako narzędzie dyskredytowania krajów muzułmańskich w ogóle i kojarzenia 
ich z terroryzmem. W przypadku Iranu korzenie obserwowanego po roku 1979 
fundamentalizmu sięgają przełomu wieków XIX i XX; przeciwstawienia islamu 
konstytucjonalizmowi. Nuri był wówczas odosobniony na swoich pozycjach zde-
cydowanego przeciwnika idei zachodnich. Zaledwie siedemdziesiąt lat później, 
co z punktu widzenia procesów rozwoju kultury stanowi krótki okres, duali-
styczna, manichejska wręcz wizja Nuriego stała się obowiązującym paradygma-
tem kulturowym Islamskiej Republiki Iranu.

Współcześnie często postrzega się fundamentalizm religijny jako swoi-
sty ruch odnowy, który jest „antylaicki, antyuniwersalistyczny i, z wyjątkiem 
chrześcijańskich, antyzachodni”1506. Defi nicja encyklopedyczna proponowana 
przez politologa Marię Marczewską-Rytko podaje, iż fundamentalizm to „jed-
na z najważniejszych postaw intelektualnych i ideologicznych współczesnego 
świata”1507. Fundamentalizm wychodzi z propozycją światopoglądu, który jest 
odpowiedzią na kryzys wartości, przekładający się na kryzys kultury z powo-
du zaburzenia spójności jej struktury. W dużym uproszczeniu fundamentali-
zmem byłyby wszelkie ruchy, których cechą konstytutywną jest zorientowanie 

1506  J. Malinga, Globalizacja. Między zagubioną a odzyskaną tożsamością [w:] M. Pietraś (red.), Oblicza 
procesów globalizacji, Lublin 2002, s. 214.

1507  Encyklopedia politologii, Kraków 1999, t. 1, s. 105.
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na obronę lub przywrócenie tradycyjnych wartości i wynikającego z nich stylu 
życia. Proponujemy nie włączać do defi nicji fundamentalizmu słowa antymo-
dernizacyjny, gdyż – jak zostało to wykazane wcześniej – pojęcie modernizacji 
nie jest jednoznaczne, zaś większość krajów muzułmańskich, w tym także Iran, 
nie odrzuciła postępu technicznego i zdobyczy zachodniej nauki. Fundamenta-
lizm jest reakcją obronną spowodowaną poczuciem zagrożenia własnej tożsa-
mości kulturowej1508. Rewolucja kulturalna w Iranie posiadała cechy ruchu fun-
damentalistycznego, tworząc autorytarną strukturę wewnętrzną społeczeństwa 
i państwa, skupiając wartości wokół charyzmatycznego przywódcy, a także – 
poddając ostrej regulacji zachowania ludzi. Nowa, spójna perspektywa aksjolo-
giczna przywracała poczucie bezpieczeństwa i nadawała sens istnienia grupom 
wykorzenionym przez poprzedni reżym.

1508  A. Mrozek-Dumanowska, Współczesny ruch odnowy islamu. W poszukiwaniu własnej tożsamości kul-
turowej, Warszawa 2000, s. 19.
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PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA. 
PRÓBA PODSUMOWANIA





Rysując perspektywę porównawczą odpowiedzi rosyjskiej i irańskiej kultury na 
wyzwanie postępu i modernizacji, nie unikniemy powtórzeń niektórych wnio-
sków sformułowanych w poprzednich częściach pracy. Przywołanie wyrażo-
nych wcześniej opinii jest z naszej strony działaniem zamierzonym ze względu 
na ogrom i różnorodność materiału badawczego – ma ułatwić uporządkowanie 
konkluzji i doprowadzić do nakreślenia przejrzystych modeli kultury oraz ich 
transformacji na przestrzeni prawie dwóch stuleci.

Nawet mówiąc jednym językiem, ludzie nie zawsze potrafi ą się porozumieć, 
a przyczyną jest odmienność kultur; fakt, że te same słowa niosą różne tre-
ści, kształtowane przez swój historyczny rozwój oraz przez kontekst, w jakim 
są używane. Podejmując temat reakcji kultur rosyjskiej i irańskiej na zjawiska 
postępu i modernizacji, skoncentrowaliśmy się na dwóch słowach-kluczach 
o treści nieprzekładalnej na inne języki: wolność i naród. Stanowią one integralną 
część tzw. językowego obrazu świata, swoistej mapy rzeczywistości, która pozwala 
posiadającym ją członkom społeczności porozumiewać się między sobą. Akt 
komunikacji wiąże się z potrzebą przynależności do grupy, zaspokaja potrzeby 
poznawcze, zarazem jednak jego funkcje wykraczają daleko poza wymiar spo-
łeczny, przenosząc jednostkę w przestrzeń aksjologiczno-ontologiczną. Prze-
strzeń, w której zachodzi komunikowanie się ludzi i tworzenie paradygmatów 
kulturowych, w ślad za Łotmanem nazwaliśmy semiosferą. Jest ona kształto-
wana przez grupy ludzi, którzy świadomie używają języka, odzwierciedlając za 
jego pomocą i promując idee, istotne dla określenia i podtrzymania tożsamo-
ści kultury. Teksty tworzone przez taką grupę noszą nazwę tekstów modelują-
cych, co znaczy, że nie tylko odzwierciedlają one językowy obraz świata, lecz także 
kształtują go, a co najistotniejsze – wprowadzają do pamięci kultury nowe idee. 
Wspólny fundament aksjologiczny różnych grup ideowych warunkuje spójność 
semiosfery. Podkreślamy znaczenie wartości, gdyż samo istnienie różnych grup 
ideowo-społecznych i toczone przez nie spory nie stanowią przesłanek do wy-
ciągania wniosków na temat spójności semiosfery czy też stopnia jej dezinte-
gracji.

Zakładaliśmy, że badane kultury w momencie zderzenia ze zjawiskami po-
stępu i modernizacji wykazywały podobieństwo typologiczne i teza ta zosta-
ła potwierdzona trzema argumentami. Po pierwsze, charakteryzowały się one 
paradygmatem binarnym, z którego wynikał ostry podział na przestrzeń swoją 
i obcą i przejście do następnego etapu rozwojowego poprzez całkowitą nega-
cję poprzedniego – dowodem są rewolucje: październikowa w Rosji i islamska 
w Iranie, których następstwem było fi zyczne usunięcie poza granice semiosfery 
reprezentantów innych kodów kulturowych niż aktualnie obowiązujące. Drugi 
argument wynika ze specyfi ki uczenia się kultury: wiedza była przekazywana 
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w trakcie relacji mistrz – uczeń, a jej istotą było doskonalenie duchowe; odgór-
ne reformy w dziedzinie edukacji nie zdołały zmienić tego faktu, w związku 
z czym dziedziczenie tradycyjnych paradygmatów kultury odbywało się spraw-
niej niż przekazywanie nowych wzorców, przyswojonych przez elity intelektu-
alne w późniejszym okresie. I wreszcie: obydwie kultury były kulturami tekstu – 
większą wagę przywiązywano do prawdy już objawionej, uznając Świętą Księgę 
lub zbiór kanonicznych tekstów za jej jedyne wiarygodne źródło.

Powyższe podobieństwa typologiczne, stanowiące charakterystyczne cechy 
Rosji i Iranu, warunkowały treści i funkcje pozostałych elementów kultury: 
obrazu władcy i wyobrażenia władzy, koncepcji antropologicznej oraz wizji 
społeczeństwa. Refl eksja elity rosyjskiej i irańskiej na temat idei władzy, czło-
wieka i społeczeństwa rozpoczęła się w momencie zderzenia z kulturą zachod-
nią, która ukształtowała treści wspomnianych idei w odmienny sposób. Wła-
dza, społeczeństwo, jednostka to współzależne elementy kultury. Zmiana treści 
któregokolwiek z nich powoduje rekonfi gurację całego systemu. W kontekście 
zależności między władzą polityczną a społeczeństwem, władzą polityczną 
a jednostką oraz społeczeństwem a jednostką zaistniała konieczność namysłu 
nad semantyką słów wolność i naród. Transformacja treści pojęcia wolności i narodu 
pociągnęła za sobą zmianę miejsca i funkcji trzech podstawowych elementów 
kultury.

Określając zderzenie Rosji i Iranu z Zachodem mianem „wyzwania”, po-
stawiliśmy sobie pytanie o jego istotę1509. Wyrażała się ona w spotkaniu kultury 
zsekularyzowanej z religijną, antropocentryzmu z teocentryzmem. W krajach, 
gdzie nie dokonała się rewolucja przemysłowa, która dostarczyła jednostce na-
rzędzi do uniezależnienia się od autorytetu religii i państwa, pojęcie postępu było 
kojarzone zarówno z wyzwalaniem się jednostki spod władzy zewnętrznych 
determinant, jak również – z rozwojem technicznym, przenoszeniem bądź wy-
pracowywaniem praktycznych rozwiązań, które rosyjskim i irańskim elitom ko-
jarzyły się z narzędziami szeroko rozumianego postępu. Dopiero w wieku XX 
wypracowano defi nicję modernizacji; uwzględnia ona w niewielkim stopniu 
takie sfery kultury jak metafi zyka i religia. W Rosji i Iranie miały one istotne 
znaczenie, gdyż sekularyzacja nie stała się faktem dokonanym, dlatego też nie 
wprowadziliśmy ostrego rozróżnienia między pojęciem postępu i modernizacji – 
używamy ich zamiennie, mając na uwadze fakt, że rosyjscy i irańscy myśliciele 
i reformatorzy w badanym przez nas okresie skłaniali się ku określaniu pożąda-
nych i zachodzących zmian mianem postępu.

1509  Szerzej na temat kontaktów Rosji z Zachodem przed Piotrem I zob. K. Zernack, Polska i Ro-
sja...; В. Щукин, Русское западничество..., s. 22–32; na temat kontaktów Persji/Iranu z Europą zob. 
A. Milani, Lost Wisdom. Rethinking Modernity in Iran, Washington 2004. Por. także W.D. Mognolo, The 
Darker Side of  the Renaissance: Literacy, Territoriality and Colonialism, Ann Arbor 1995.



507

4.1. Dekabryzm w Rosji i maszrute w Iranie – ustalenie 
„warunków konfrontacji”

Na początku wieku XIX podstawową determinantą rosyjskiej kultury było im-
perium oparte na jedynowładztwie i patriarchalnej strukturze społecznej i poli-
tycznej. Prawosławne duchowieństwo nie stanowiło niezależnej siły politycznej 
zdolnej do sprzeciwu wobec działań carów, nie tworzyło też nowych paradyg-
matów kulturowych. Jego miejsce zajęła świecka inteligencja, która za czasów 
Piotra I tworzyła grupę zawodową, lecz w kolejnym stuleciu zaistniała jako 
opozycja wobec systemu – imperium przeciwstawiono jednostkę, postępowi w imię 
dalszego umacniania potęgi państwa – postęp jako wyzwalanie człowieka, zlikwi-
dowanie pańszczyzny i uczynienie poddanego obywatelem.

Wiek XIX w Rosji przyniósł państwu carów zwycięstwo nad wojskami Na-
poleona i umocnienie pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. Pod rządami 
Aleksandra I imperium, zgodnie z imperatywem nieustannego poszerzania 
swojego terytorium, rozpoczęło ekspansję na południe, zdobywając w zwy-
cięskich wojnach z Iranem nowe obszary – zaangażowało się w ten sposób 
w rywalizację o wpływy w Azji Środkowej z morską potęgą kolonialną: Wielką 
Brytanią.

Aleksander I wstąpił na tron rosyjski w 1801 roku jako prawowity wład-
ca. Wydarzeniu temu nie towarzyszył kryzys dynastyczny; wprost przeciwnie
– po krótkim, lecz ciężkim dla rosyjskich poddanych okresie panowania 
Pawła I (1796–1801)1510, po nowym carze spodziewano się liberalizacji polity-
ki wewnętrznej. Początkowo Aleksander I spełniał pokładane w nim nadzieje 
na reformy w państwie; „w manifestach, dekretach i rozmowach prywatnych 
dawał wyraz gorącemu pragnieniu zastąpienia samowoli prawem”1511, w 1801 
roku założył Tajny Komitet, którego członkowie mieli przygotować plan reform. 
Warto jednak zaznaczyć, że granicą liberalnych reform była pozycja samowład-
cy; ten problem wyłaniał się nieustannie i „przypominał kwadraturę koła: w jaki 
sposób ograniczyć samowładztwo, nie ograniczając władzy monarchy”1512. Re-
formatorów działających w ramach ofi cjalnych struktur spotykał los identyczny 
z tym, który stał się udziałem reformatorów irańskich: ambitne i zakrojone na 
szeroką skalę projekty reform nigdy nie weszły w fazę realizacji. Na począt-
ku XIX wieku paradygmat kulturowy imperium nie tylko nie uległ osłabieniu, 
lecz zyskał podbudowę ideową w takich dziełach jak Historia państwa rosyjskiego 
Mikołaja Karamzina czy poezji Fiodora Tiutczewa. Rosyjscy myśliciele sławili 

1510  Car został zamordowany; historyk Wasilij Kluczewski określał styl jego władzy jako „patolo-
giczny”. M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego..., s. 471.

1511  Tamże, s. 485.
1512  Tamże, s. 486.
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potęgę Rosji i rosyjskiego cara, przeciwstawiając ideę narodu utożsamionego 
z osobą panującego nowożytnej idei narodu jako ogółu obywateli.

Dekabryzm wprowadził do kultury nową determinantę: jednostkę-indywidual-
ność. Jej źródła tkwiły w ideach europejskiego Oświecenia: humanizmie i libe-
ralizmie. Przekonanie, że człowiek jest wartością najwyższą, źródłem i celem 
podejmowanych działań, implikowało walkę o swobody liberalne jako narzę-
dzie zabezpieczenia wolności jednostki. Na początkowym etapie działalności 
cel tajnych stowarzyszeń precyzowano jako samodoskonalenie jednostki, by 
w ten sposób sprzyjać powszechnemu dobru. Impuls do rekonfi guracji kultury 
szedł od zmiany postrzegania człowieka. Jej konsekwencją było domaganie się 
swobód obywatelskich oraz żądanie wolności dla chłopów pańszczyźnianych.

Koncepcje dekabrystów zostały zapisane w treściach dokumentów progra-
mowych oraz w literaturze nurtu (1815–1825). Obok konkretnych programów 
przemian, zawierają one słowa-klucze, wskazują na źródło wzorców oraz do-
wodzą podjętej próby dokonania „przekładu kultur”. Wynika z nich jasno, że 
zaproponowane koncepcje stały w sprzeczności z wartościami, zakodowanymi 
w treści imperium. Członkowie tajnych stowarzyszeń nie zdołali stworzyć in-
stytucji, dzięki którym mogliby rozpowszechnić nowe paradygmaty na szersze 
kręgi społeczne. Car Mikołaj I odpowiedział na zryw dekabrystów umocnie-
niem imperium poprzez powołanie do życia opresyjnych instytucji (III Oddział 
Tajnej Policji), zahamowanie możliwości szerzenia nowych idei, czemu służyła 
cenzura, wymazanie z pamięci kultury nazwisk członków tajnych związków, 
wcześniejszych uczestników wojny z Napoleonem.

Dekabryzm traktowany jako reakcja na idee płynące z zachodniej kultury jest 
przez nas rozpatrywany jako subsemiosfera, której determinantę stanowi wol-
ność/jednostka. Rozpatrujemy go na tle imperium, które stanowi twór polityczny, 
a zarazem determinantę kulturową. Sprzeciw wobec wartości istotnych dla im-
perium sytuował dekabrystów poza granicami tradycyjnego porządku państwo-
wego, zarazem jednak zaangażowanie w jego przekształcenie i szczera troska 
o losy rosyjskiego narodu skłania nas do postrzegania dekabryzmu jako części 
rosyjskiej kultury. Udzielając odpowiedzi na wyzwanie zachodniej kultury, de-
kabryści jednocześnie ustalili warunki konfrontacji, defi niowane przez nas jako 
rozpoznane problemy do rozwiązania. Najważniejszym z nich była sprzecz-
ność między budowaniem potęgi imperium a dążeniem do wolności jednostki. 
Warto nadmienić, że wyzwanie nie miało charakteru zewnętrznego, nie było 
rezultatem sytuacji międzynarodowej; zaistniało w rosyjskiej kulturze wskutek 
inicjatywy podjętej przez grupę ludzi wykształconych w duchu europejskim, 
zaznajomionych z ideami Europy Zachodniej i gotowych wziąć w swoje ręce 
sprawy państwa tak, aby skierować je na drogę postępu. Cel postępu widzieli 
w zabezpieczeniu wolności jednostki tak, aby mogła kształtować swój los. Nie 
było to zadanie wymuszone przez zewnętrzne naciski – jak w przypadku Iranu. 
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Wypływało ono z „wewnętrznego imperatywu” dekabrystów, ich głębokiego 
przekonania, że wolność jednostki, troska o wspólne dobro, walka z ciemięży-
cielami to ideały, za które warto umrzeć.

Stwierdziliśmy wyżej, że impulsem do zmiany istoty i funkcji państwa było 
pojawienie się nowej wartości: jednostki-indywidualności. Doprecyzujmy powyż-
szą uwagę: impuls, owszem, pojawił się, lecz rekonfi guracja nie miała miejsca. 
Wyzwanie rzucone przez dekabryzm paradygmatowi imperium okazało się zbyt 
słabe, by wywołać zmiany w sferze jego semantyki.

W perspektywie schematu centrum – peryferia kultury stwierdziliśmy, iż w cen-
trum znalazła się elita intelektualna, która przyswoiła sobie wzorce zachodnie 
i próbowała je adaptować do reform ustroju państwowego; na peryferiach znaj-
dował się lud, dla którego znanym paradygmatem było prawosławie, pojmowane 
jako cerkiewna obrzędowość i wzorzec dla codziennego bytowania. Znaczące 
różnice obserwujemy też w perspektywie statyki – dynamiki obydwu sfer: centrum 
rozwijało się prężnie, podczas gdy peryferia pozostawały bierne, w najlepszym 
wypadku oporne, w najgorszym – wrogie wobec wszelkich zmian.

W Iranie na początku XIX wieku podstawową determinantą był islam i jego 
pozycja nie została osłabiona aż do czasów przewrotu Rezy Szacha Pahla-
wiego. Szyickie duchowieństwo miało monopol na wychowanie i kształcenie 
społeczeństwa, było ekonomicznie niezależne od szacha, skupiało w swoich 
rękach kontrolę nad codziennymi sprawami społeczności muzułmańskiej oraz 
sądownictwem, kultywowało tradycję religijną. Rodząca się elita świecka nie 
była w stanie zagrozić jego pozycji aż do czasów rewolucji konstytucyjnej, gdy 
determinantą kulturową stał się konstytucjonalizm.

Na początku XIX wieku, po przegranych wojnach z Rosją1513 modernizacja 
oznaczała przede wszystkim rozwój techniczny, głównie dziedzin związanych 
z wojskiem. Prawdziwym wyzwaniem dla irańskich reformatorów okazał się 
ideowy aspekt modernizacji, nacechowany dużą ambiwalencją i wewnętrzną 
sprzecznością: 

Konfrontacja irańskiej inteligencji z modernizacją w drugiej połowie XIX wieku została okre-
ślona poprzez zapożyczenie dwóch, wzajemnie wykluczających się, lecz w pełni związanych 

1513  „Persia ceded Baku, Derbent, Shirvan, Karabach and part of  Talish and abandoned all preten-
sion to Georgia, Dagestan, Mingrelia, Imertia and Abchasia (...) the fertile provinces of  Erivan and 
Nakhchivan”. P. Sykes, A History of  Persia, London 1930, s. 320. Perski szach wielokrotnie zwracał 
się poprzez posłów do rosyjskiego cara Aleksandra I z prośbą o weryfi kację granic i zwrócenie ziem; 
17 grudnia 1815 roku perski poseł Mirza Abn al Hasan-chan w imieniu szacha prosił o anulowanie trak-
tatu z Gulistanu: „Szach jest przekonany – oświadczył poseł – że nie spotka się z odmową w sprawach tak 
błahych w porównaniu z wielkodusznością rosyjskiego imperatora, którego sława zaćmiła sławę Aleksan-
dra Macedońskiego i rozprzestrzeniła się na cały świat”. Б.П. Балаян, Международные отношения Ирана 
в 1813–1828, Ереван 1967, s. 30.
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z modernizacją, cech: jedna to przyjęcie elementu potencjalnie wyzwolicielskiego moderni-
zacji, a druga – „ciemniejsza” część modernizacji to ta związana z rządem i rządzeniem1514. 

Nie każdy przypadek zapożyczenia idei europejskich i połączenia ich z aktu-
alnymi problemami epoki został przez nas odczytany jako odpowiedź kultury 
na modernizację. W poszukiwaniu zjawisk typowych pomijaliśmy wydarzenia, 
które stanowiły wstrząs dla ustroju politycznego, jednak nie miały większego 
znaczenia dla trwałości paradygmatu kultury. Zapożyczenia i daleko idący syn-
kretyzm idei europejskich połączonych z nastrojami millenarystycznymi przeja-
wiły się w koncepcjach twórcy babizmu, który został przez rosyjskiego konsula 
F.A. Bakulina podsumowany w następujący sposób: „Zachodnioeuropejskie 
utopie o równości, braterstwie i sprawiedliwym podziale dóbr z domieszką 
pewnych perskich bredni tworzyły istotę nauki Baba”1515. Propozycja reforma-
torska Baba miała charakter totalny – obejmowała wszystkie dziedziny życia: 
zagadnienie ślubów, wielożeństwa i równych praw dla kobiet, handel i wymianę 
z cudzoziemcami, a nawet zniesienie dżihadu1516. Bab domagał się też zagwaran-
towania praw jednostki i własności, co miałoby ogromne znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego1517. Nie znalazła się w niej jednak refl eksja na temat postępu.

Próbę przeniesienia wyzwania Zachodu na rodzimy grunt podjął Mirza 
Malkom-chan, eksponując ideę humanizmu. Pod tym względem jego idee były 
podobne do dekabrystowskich: irański reformator uznał człowieka za źródło 
przemian, odkrywanie istoty człowieczeństwa jawiło się mu jako podstawowy 
obowiązek każdej istoty ludzkiej i pierwszy krok na drodze do przemian spo-
łecznych i politycznych. Eksponował też ideę prawa jako narzędzie zabezpie-
czenia wolności jednostki. Konieczność liczenia się ze zdaniem ulemów oraz 
oczekiwanie odgórnych reform sprawiły, że krytyka państwa i religii była wywa-
żona. Inaczej jednak niż w Rosji, żądanie wolności dla jednostki nie wysunęło 
się na pierwszy plan, przesłoniło je pragnienie odzyskania przez Iran niezależ-
ności. Na fundamencie dążeń do zrzucenia obcej supremacji rozwijała się idea 
narodu i koncepcja prawa.

Obok oświeceniowej wizji człowieka, promowanej przez Malkom-chana, 
pojawiła się koncepcja Fath Alego Achundzadego, który postrzegał człowie-

1514  N. Sza’ban, Rujarui-je awwalije-je rouszanfekri-je Iran ba modernite; jek rujkard-e dogane (Wczesne 
spotkanie inteligencji irańskiej z modernizacją: dwojakie podejście) [w:] „Goft-o-gu” 30. Faslname-je farhangi wa 
edżtema’i a („Dialog” O kulturze i społeczeństwie), Teheran 1379 (2000), s. 125.

1515  Cyt. za: Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 75.
1516  Tamże, s. 77.
1517  „Największe znaczenie miało ogłoszenie głównej burżuazyjnej zasady – gwarancji praw jed-

nostki i własności. Ta teza miała szczególne znaczenie dla Iranu, gdzie brak zabezpieczeń dla jednostki 
i własności, nadużycia szacha i miejscowych władz, bez względu na istnienie pewnych norm szariatu 
i prawa zwyczajowego, ograniczającego te nadużycia, były czynnikami, hamującymi rozwój inicjatywy 
prywatnej i przedsiębiorczości, a przez to i kapitalizmu w Iranie” (przekł. fragmentu – M.A.); por. 
Н.А. Кузнецова, Политическое и социально-экономическое положение Ирана..., s. 77.
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ka jako istotę rozumną i materialną. Negacja islamu i władzy szacha skutko-
wały w jego przypadku odrzuceniem fundamentalnych pierwiastków kultury. 
Achundzade nie zalecał ich reformowania, uważał, że jest to niemożliwe.

Różnorodność formacji ideowych, czasowe sojusze, a przede wszystkim wy-
korzystywanie pojęcia konstytucji w koncepcjach przemian praktycznie wszyst-
kich myślicieli-reformatorów świadczyły o dużej elastyczności mechanizmu 
kultury: obce idee były odczytywane jako własne i wpasowywane w znany para-
dygmat. Rewolucja konstytucyjna pozwoliła rozpoznać dwa kierunki przemian: 
ku sekularyzacji kultury lub ku utrzymaniu jej religijnego charakteru. Na tej 
podstawie sprecyzowaliśmy dwie dominanty kulturowe: konstytucjonalizm i islam. 
Pierwszy opierał się na semantyce słów konstytucja, wolność, równość, prawo (qa-
nun), naród. Dla drugiego charakterystyczne słowa to Koran, islam, imam, szariat, 
wspólnota muzułmańska. Tworzyły one dwa przeciwstawne zbiory elementów 
językowego obrazu świata. Treść, jaką ulemowie wkładali w pojęcie konstytucjonali-
zmu, gdy podejmowali dyskusję z elitą świecką, mieściła się w ramach paradyg-
matu ukształtowanego przez szyizm; przewidywał on dla szacha rolę obrońcy 
islamu, a dla ulemów – funkcję doradców, których rad należy słuchać. Kryte-
rium zgodności konstytucjonalizmu z islamem było uznanie pozycji mardża’e 
taqlid (wzoru do naśladowania) jako dominującego elementu w proponowanym 
systemie przedstawicielskim.

W myśli panislamistów, których prekursorem był sejjed Dżamal ad-Din 
Afqani, na pierwszy plan wysuwała się koncepcja jedności muzułmanów, którą 
odczytaliśmy jako mellat (naród) w znaczeniu wspólnoty muzułmańskiej (om-
mat). Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy islam jest czynnikiem sprzyjają-
cym postępowi, czy hamującym go, zasadniczo nie zmieniało jego charakteru 
jako determinanty kulturowej. Zaproponowana z tej perspektywy koncepcja 
postępu obejmowała przede wszystkim doskonalenie moralne jednostek i społe-
czeństwa oraz osiągnięcie gotowości do przyjęcia darów Boga.

Tekst Ustawy Zasadniczej z 1906 roku oraz Ustawa Uzupełniająca z 1907 po-
twierdzają zderzenie dwóch sprzecznych tendencji: dążenia do umocnienia is-
lamu i oparcia ustroju państwowego na podstawach religijnych z pragnieniem 
sekularyzacji. Nowe idee zostały wprowadzone do pamięci kultury w postaci 
tekstu konstytucji oraz instytucji parlamentu. Nie zostały jednak rozpowszech-
nione na całą semiosferę.

Zarówno w Rosji, jak i w Iranie grupą, która jako pierwsza udzieliła odpo-
wiedzi na wyzwanie modernizacji, była świecka inteligencja. Jednak ostateczny 
charakter odpowiedzi zależał od dominanty kulturowej – imperium w Rosji oraz 
islamu – w Iranie. W obydwu przypadkach tradycyjne elementy kultury uległy 
umocnieniu ze względu na fakt, że ich nosiciele uświadomili sobie zaistnienie 
alternatywnego paradygmatu. Postęp i modernizacja, defi niowane jako zbiór idei 
pochodzących spoza badanych kultury, wywołały reakcję w postaci ruchu ku 
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samoświadomości kultury i potwierdzaniu przez nią tożsamości. Już na tym 
wczesnym etapie zderzenia „rodzimego” z „obcym” nosiciele nowych idei 
zostali usunięci poza granice semiosfery: dekabryści znaleźli się na zesłaniu, 
Malkom-chan przebywał w Londynie, a duża grupa Irańczyków podążyła do 
Berlina.

Okres maszrute charakteryzował się dużo większą dynamiką przemian niż 
czasy dekabryzmu oraz brakiem wyraźnie zarysowanych granic między po-
szczególnymi tendencjami ideowymi. Despotyczny styl rządzenia Kadżarów 
w żadnym wypadku nie mógł równać się z siłą rosyjskiego samodzierżawia, dla-
tego też irańskie elity mogły, chociaż z pewnymi ograniczeniami, dyskutować 
nad treściami nowych słów i koncepcji reformatorskich na łamach czasopism.

Dekabryści przenieśli wyzwanie na rodzimy grunt i wywołali odpowiedź ze 
strony imperium; w Iranie dopiero Reza Szach odpowiedział na wyzwanie Za-
chodu własnym projektem modernizacji-westernizacji. Wyzwanie rzucone szy-
ickiemu duchowieństwu przez świecką inteligencję, w postaci mellat jako ogółu 
obywateli, równych sobie pod względem prawa, oraz doulat – państwa, które 
stoi na straży obywatelskich wolności jednostki, doczekało się odpowiedzi do-
piero w latach siedemdziesiątych XX wieku.

4.2. Wzrost ku samookreśleniu.
Rosja epoki Mikołaja I i Iran pod rządami
Rezy Szacha Pahlawiego

Wyzwanie ze strony imperium okazało się dla dekabryzmu zbyt silne i w rezul-
tacie doprowadziło do zniszczenia nurtu. Jednak wypracowana przez człon-
ków tajnych stowarzyszeń determinanta jednostka/wolność została przechowana 
w pamięci kultury i, zgodnie z zasadą palingenezy, powróciła w epoce Miko-
łaja I w koncepcjach dwóch formacji: liberalnej i radykalnej. Dowodem na jej 
powrót jest fakt, że osobowość stała się głównym przedmiotem refl eksji i spo-
rów pokolenia lat trzydziestych–pięćdziesiątych XIX wieku. Pytanie na temat 
sposobu pogodzenia wolności jednostki z interesem imperium uzyskało dwie 
przeciwstawne odpowiedzi. W ujęciu formacji liberalnej osiągnięcie konsen-
susu było możliwe poprzez dążenie do ustanowienia prawa i stopniową ewo-
lucję stosunków społecznych i politycznych. Nurt rewolucyjny stał na stano-
wisku, że zniszczenie autokratycznego państwa w toku rewolucji jest jedyną 
drogą do stworzenia nowego rodzaju stosunków politycznych. Impuls płynący 
od osobowości jako determinanty tym razem był skierowany ku elementom kon-
stytuującym tradycyjną strukturę społeczną: prawosławiu i wspólnotowości. Kwe-
stionując stosunki patriarchalne jako podstawę ustroju społecznego, nosiciele 
determinanty postawili pytanie o charakter relacji jednostki i społeczeństwa. 
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Idea osobowości, która istniała jako konstrukt teoretyczny, znalazła swoje odbicie 
w realnym zjawisku – postaci zbędnego człowieka, znamionującego rozpad więzi 
typu patriarchalnego i wspólnotowego. Tendencje do indywidualizacji wywoła-
ły reakcję w postaci wyartykułowania idei wspólnotowych ze wskazaniem na 
słowa, kluczowe dla identyfi kacji grupowej na poziomie obszcziny. Okcydenta-
listycznemu myśleniu w kategoriach „ja” słowianofi le przeciwstawili myślenie 
w kategoriach „my”. Centralnym elementem językowego obrazu świata, tworzone-
go przez słowianofi lów, było prawosławie. Stanowiło ono znaczeniowe centrum, 
wokół którego skupiały się takie słowa-klucze jak integralność (цельность) wraz 
z towarzyszącym mu pojęciem osobowości integralnej (цельная личность), wspól-
noty (община), miru (мир), soboru (собор). W świetle generowanych przez nie 
sensów ulegała zmianie semantyka słów wolność i prawo. Odmiennego znaczenia 
nabierało też pojęcie oświecenia i postępu. Słowianofi lski obraz świata był teocen-
tryczny, co warunkowało jego fundamentalną rozbieżność z antropologiczną, 
społeczną i polityczną koncepcją okcydentalistów.

W epoce Rosji mikołajowskiej został również podjęty problem Rosji i Za-
chodu jako pojęć niosących w sobie złożone treści. Tworzenie paradygmatu 
Rosja – Zachód w oderwaniu od realiów rzeczywistości rosyjskiej, jak również 
– zachodniej skutkowało idealizacją Zachodu w przypadku okcydentalistów 
i rozczarowaniem, gdy wyjeżdżali na Zachód, zaś w przypadku słowianofi -
lów – idealizacją rodzimych pierwiastków – wspomnianego wyżej prawosławia 
i wspólnotowości.

Usystematyzowania problemów, które stały się udziałem rosyjskiej elity 
wskutek konfrontacji Rosji z Zachodem, dokonał Aleksy Chomiakow. Skut-
kiem nakreślonego przezeń schematu interpretacyjnego dla rozwoju historycz-
nego narodów historii było wyeksponowanie misji rosyjskiej wspólnoty opartej 
na prawosławiu. Okcydentaliści nie stworzyli równie przejrzystego modelu kul-
tury. Ich koncepcje cechuje stałe poszukiwanie miejsca dla reprezentowanych 
przez siebie idei w ramach rosyjskiej kultury.

Okcydentalizm i słowianofi lstwo odzwierciedlają stosunek dynamiki do sta-
tyki: osobowość to element dynamiczny, który może stymulować rozwój wspól-
noty; z kolei wspólnota daje poczucie zakorzenienia. W tym względzie obydwa 
elementy są komplementarne, co znalazło odzwierciedlenie w Hercenowskiej 
koncepcji rosyjskiego socjalizmu. Jednak już pod względem reprezentowanych 
determinant kulturowych należy je uznać za rozłączne. Według słowianofi lów 
głęboką strukturę kultury powinno tworzyć prawosławie i wspólnotowość. Okcy-
dentaliści postulowali, aby była to osobowość oparta na racjonalizmie i indywi-
dualizmie. Szczęście i spełnienie w ramach egzystencji ziemskiej w wariancie 
zapadników w koncepcjach słowianofi lów zostało przeciwstawione dążeniom 
do realizacji ideału religijnego.
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W Iranie drugi etap modernizacji początkowo nie miał charakteru pogłę-
bionej dyskusji nad problemami, które wyłoniły się jako „określenie warunków 
konfrontacji” i obejmowały ustalenie semantyki mellat i doulat, problem jednost-
ki wobec religii, świeckie lub religijne podstawy kultury. Nieoczekiwane przeję-
cie władzy wprowadziło do kultury nową determinantę: stało się nią pojęcie im-
perium wpisane w kontekst słów Zachód i cywilizacja. Dominującą tendencją stała 
się sekularyzacja. Zmiany w kulturze miały charakter fundamentalny i totalny; 
objęły sferę wartości, system edukacji, ubiór i zachowania, obecność kobiet 
w sferze publicznej. Umocnieniu tożsamości imperialnej służyło nawiązanie 
do czasów świetności perskiego imperium, ofi cjalne przyjęcie nazwy Iran oraz 
eksponowanie aryjskich korzeni. Nowe idee zostały wprowadzone do pamięci 
kultury jako treści szkolnych podręczników, w tworzenie i umacnianie nowego 
paradygmatu została też zaangażowana duża grupa intelektualistów zarówno 
irańskich, jak i obcego pochodzenia. Reaktywowaniu uległ plemienny ideał wo-
dza, którego władza opierała się na sile i charyzmatycznej osobowości. Irańska 
inteligencja w wieku XX miała bez porównania większą świadomość polityczną 
niż rosyjska za czasów Piotra I, jednak idea silnej osobowości, stojącej ponad 
prawem dlatego, że potrafi  zmieniać bieg historii, okazała się nadspodziewanie 
atrakcyjna. Przyczyn tego faktu można szukać też w sytuacji międzynarodowej, 
która przeznaczyła Iranowi rolę wasala potęg kolonialnych, podczas gdy Reza 
Szach obudził w Irańczykach nadzieję na odzyskanie narodowej dumy. Lata 
1925–1941 trudno nazwać „wzrostem kultury ku samookreśleniu”. Biorąc pod 
uwagę fakt, że modelem kultury dla szacha była armia, a despotyzm przyjął on 
za styl swoich rządów, powinniśmy raczej stwierdzić, że nastąpiło zamknięcie 
systemu kultury i eliminowanie idei nieprzystających do nowej koncepcji pań-
stwa i narodu.

Zmiana etapu rozwojowego kultury odbywała się zgodnie z dyktatem ma-
trycy binarnej – poprzez negację najważniejszych determinant poprzedniego 
okresu: konstytucjonalizmu i islamu. Kroki, jakie podjął szach, by wykluczyć szyi-
ckie duchowieństwo z przestrzeni publicznej, świadczyły o przesuwaniu się do 
centrum symboli związanych z państwem i marginalizacji symboliki religijnej. 
Reza Szach pojawił się w momencie, gdy nowożytne idee narodu i narodowości 
już od jakiegoś czasu były przedmiotem sporów między inteligencją świecką 
a duchowieństwem; kreując własny wizerunek, musiał mierzyć się z dwiema 
grupami kulturotwórczymi. Fakt, że je osłabił i chwilowo pozbawił wpływu na 
politykę państwa, nie umniejszał znaczenia idei humanizmu, liberalizmu i de-
mokracji, które stanowiły konstytutywne elementy alternatywnych koncepcji 
narodu.

Lata 1941–1953 stanowiły okres liberalizacji polityki wewnętrznej. Został 
on przez nas odczytany jako „wzrost kultury ku samookreśleniu”. Nastąpiła 
wówczas rewitalizacja tych idei, które nie mogły współistnieć z autokratyczną 
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wizją państwa Rezy Szacha. Platformą jednoczącą ruchy lewicowe, nacjona-
listyczne oraz grupy islamskie był problem stosunku Iranu do cywilizacji za-
chodniej i roli islamu w procesach modernizacji.

Imperium i islam stają się dwiema determinantami kulturowymi, zaś tło dla 
namysłu nad ich semantyką ponownie stanowi Zachód. W przypadku Rosji Za-
chód nie stanowił punktu odniesienia dla kształtowania semantyki pojęcia impe-
rium. Jego fundament pozostał nienaruszony od czasów Piotra I, który oparł 
państwo na silnej władzy jednostki i na prawosławiu. Krytyka despotycznego 
państwa w pierwszej połowie XIX wieku wypływała z potrzeby zabezpieczenia 
praw jednostki. W Iranie imperium nie miało stabilnego fundamentu, zaś jego 
kontestacja wypływała z odrzucenia obcych wpływów, które kojarzyły się z za-
leżnością polityczną i wyzyskiem ekonomicznym. W latach panowania Rezy 
Szacha wizerunek Zachodu jako wzorca postępu został zastąpiony skojarzeniem 
z niszczeniem tożsamości Iranu i promowaniem obcych wpływów. Tendencja 
do postrzegania Zachodu jako elementu destrukcyjnego dla kultury oraz szacha, 
jako władcy działającego przeciwko swojemu narodowi, nasilała się.

4.3. Dezintegracja kultury.
Między utopią futurystyczną a retrospektywną
Dezintegracja kultury obejmuje lata 1861–1917 w Rosji oraz 1953–1979 w Ira-
nie. W obydwu kulturach wyraźnie daje się zauważyć narastanie tendencji nihili-
stycznych oraz rewolucyjnych. Wielość antagonistycznych wobec siebie nurtów 
ideowych, które nie prowadzą dialogu, wzmaga walkę przeciwieństw. Napięcie 
między negacją ustroju politycznego a nasilaniem się represji i reakcyjnością 
władzy to typowy mechanizm obydwu kultur we wspomnianym okresie. Drugą 
binarną parę tworzą utopie futurystyczne skonfrontowane z retrospektywny-
mi. Jest to etap, gdy napływające elementy zostały w dużej mierze przyswojo-
ne i przekształcone, a jednocześnie nieustanny napływ nowych idei powoduje 
zachwianie stabilności kultury, informacyjne przeładowanie systemu. Poczuciu 
zagrożenia towarzyszą apokaliptyczne wizje końca kultury.

Koncepcje nihilistyczne w Rosji skierowane były przeciwko kulturze euro-
pejskiej oraz imperium. Impuls do destrukcji centrum płynął ze strony grup, 
które w pierwszej połowie wieku znajdowały się na peryferiach kultury. Nie zo-
stały one włączone w proces rozwoju jądra kultury, dlatego mogły potraktować 
jego treści jako obce sobie, wręcz wrogie. Zrodzona z tej postawy idea de-
strukcji obejmowała szlachtę jako nosicielkę obcych idei, państwo, postrzegane 
jako narzędzie przemocy i wyzysku, oraz religię, interpretowaną jako element 
wzmacniający imperium, umożliwiający klasom uprzywilejowanym wyzyskiwa-
nie niższych warstw. Nihilizm napotkał przeciwwagę w postaci nurtów reakcyj-
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no-konserwatywnych, których przedstawiciele propagowali ideę wzmocnienia 
imperium oraz promowali jego misję cywilizacyjną wobec narodów słowiań-
skich. W przypadku nurtów nihilistycznych trudno mówić o determinancie 
kulturowej, gdyż ich energia była nakierowana na destrukcję istniejącego po-
rządku. Korzenie nihilizmu nie tkwią jednak w dążeniu do negacji porządku 
politycznego, lecz w religii, czego dowodzi osobowość i idee Michała Bakunina 
oraz Lwa Tołstoja. Fuzja sprzecznych z natury elementów, zmieszanie sacrum 
i profanum prowadziły ostatecznie do niemożności określenia kulturowej deter-
minanty i rozsadzenia granic semiosfery.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Iranu. Podstawowe zderze-
nie zachodziło między westernizacją a islamem, modernizującym się według ofi -
cjalnego wzorca centrum a tradycyjnymi, biednymi peryferiami. Mohammad Reza 
kontynuował reformy rozpoczęte przez swojego ojca. Nie posiadał jednak jego 
siły charakteru ani zdolności planowania, znajdował się pod naciskiem amery-
kańskich doradców, a przeprowadzana reforma rolna przysporzyła mu więcej 
wrogów niż zwolenników. Imperium zostało skojarzone z cywilizacją maszyn, 
bezlitośnie pochłaniającą irańską kulturę. Zwrot w stronę islamu oraz wezwanie 
szyickiego duchowieństwa do zajęcia pozycji przywódców narodu było postrze-
gane przez „zwolenników powrotu do korzeni” jako narzędzie odtworzenia 
niezafałszowanej struktury poznawczej, która pozwoli rozpoznać, co umac-
nia irańską kulturę, a co ją osłabia, i w rezultacie skutecznie przeciwstawić się 
Zachodowi. Obraz zmagania się dwóch wrogich pierwiastków: mechanistycznej 
cywilizacji Zachodu i organicznej cywilizacji Wschodu, nakreślony przez Al-e 
Ahmada w Qarbzadegi, przypomina wizję Konstantego Leontjewa, przedstawio-
ną na kartach dzieła Bizantynizm i Słowiańszczyzna. Irański myśliciel wskazuje na 
islam jako lekarstwo, a szyickie duchowieństwo widzi w roli lekarzy. Myśliciel 
rosyjski również odwołuje się do determinanty kulturowej, która była najsil-
niejsza w momencie rozpoczęcia procesów modernizacji – imperium. W obydwu 
przypadkach religia stanowi część szerszej koncepcji politycznej, a jednocześnie 
uświęca cel polityczny, eksponując wątek moralny i misję, jaką posiądzie odno-
wiona kultura. Zagrożenie w obydwu przypadkach kojarzone jest z Zachodem, 
a zwłaszcza z takim jego elementami jak sekularyzacja i liberalizm.

4.4. Rewolucje jako „eksplozje”.
Odpowiedź kultury na wyzwanie postępu i modernizacji
Koncepcje monadyczne, do których zaliczamy wizję kultury Mikołaja Danilew-
skiego, Konstantego Leontjewa, a także szejcha Fazlallaha Nuriego i Dżalala 
Al-e Ahmada, zapowiadały zamknięcie się kultury jako wyraz pragnienia ochro-
ny tożsamości kulturowej. Towarzyszące im rewolucje wskazywały na istnienie 
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w kulturze kilku subsemiosfer zbudowanych wokół słów-kluczy o rozłącznej 
semantyce. Spośród dwóch, wyróżnionych przez nas jako nieprzekładalne na 
inne języki, w Rosji na pierwszy plan wysuwało się pojęcie wolności, natomiast 
w Iranie – narodu. Dyktowały one hierarchię innych pojęć, a w przypadku słów 
mających związek z konkretnymi elementami kultury, jak np. imperium – pań-
stwo; wspólnota – społeczeństwo, warunkowały ich konfi gurację w systemie 
kultury. Jeśli ideę państwa powiązano z pierwiastkiem liberalizmu, to pojęcie 
imperium nie znajdowało miejsca w konfi guracji kultury wyznaczonej przez ową 
nową ideę państwa, podobnie jak idea społeczeństwa pojmowanego jako zbiór 
jednostek-indywidualności nie mogła korespondować z ideą wspólnoty, opartej 
na religii.

Rewolucje: październikowa i islamska, miały bez wątpienia wymiar politycz-
ny, lecz u ich podstaw znalazło się pragnienie realizacji ideału sprawiedliwości 
społecznej oraz zbudowanie „raju na ziemi” – w przypadku marksizmu-lenini-
zmu jako ostatecznego celu walki klas, natomiast w przypadku „chomeinizmu” 
jako konieczny etap przygotowań do przyjścia Mahdiego.

Idea postępu, która stała się przedmiotem refl eksji i celem do urzeczywist-
nienia dla pierwszych reformatorów, również została zmodyfi kowana zgodnie 
z pierwszą odpowiedzią na wyzwanie ze strony cywilizacji zachodniej: w Rosji 
postęp, rozumiany przez dekabrystów przede wszystkim jako wolność jednostki, 
w konfrontacji z immanentnymi dla kultury determinantami: imperium i wspólno-
ta, które nie uwzględniały w swojej semantyce treści jednostki-indywidualności, 
w retoryce rewolucji został zdefi niowany jako tworzenie nowej rzeczywistości 
i kształtowanie nowego człowieka z poziomu ideologii komunistycznej. Wolność 
jednostki i element wspólnotowy stopiły się, dając w rezultacie twór ideologicz-
ny – kolektyw. Podobnie jak w tradycyjnym modelu wspólnotowym, nie rozpa-
truje się tu w ogóle zagadnienia wolności osobistej, religia została zastąpiona 
ideologią, a miejsce Boga zajął wódz rewolucji – Lenin.

W Iranie postęp był rozumiany jako wypracowanie porządku prawnego tak, 
aby kraj mógł odzyskać polityczną i ekonomiczną niezależność. W tym przy-
padku głównym słowem-kluczem było słowo: naród. Świecka elita zdefi niowała 
je jako ogół obywateli połączonych wspólną troską o dobro państwa i kształtu-
jących jego charakter na podstawie skodyfi kowanego prawa. Pierwsze liberalno-
-demokratyczne koncepcje narodu zderzyły się z treściami wkładanymi w to 
pojęcie przez szyickie duchowieństwo. W rewolucji islamskiej nie tylko zostały 
reaktywowane tradycyjne treści mellat – jako wspólnoty muzułmańskiej, lecz 
mellat (naród, wspólnota) zostało utożsamione z doulat (państwo).

Rewolucje zamykały cykl rozwoju kultury od momentu pierwszej reakcji elit 
kulturotwórczych na ideę postępu i modernizacji aż do chwili udzielenia ostatecz-
nej odpowiedzi, która stanowiła próbę ochrony tożsamości kultury kosztem jej 
rozwoju.
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ZSRR przestał istnieć ponad dwadzieścia lat temu, a jego rozpadowi nie to-
warzyszyły krwawe rewolucje na miarę rewolucji francuskiej czy rewolucji paź-
dziernikowej. Toynbee w Studium historii twierdzi, że otwieranie się systemów 
kulturowych na obce wpływy niekoniecznie musi być skutkiem ataku ze strony 
obcych cywilizacji. Często dzieje się tak, ponieważ kultura jest zagrożona petry-
fi kacją struktury, jeśli nie przyjmie nowych elementów. Czy elita polityczna Is-
lamskiej Republiki Iranu, stojąc przed wyborem otwarcia się na wpływy Zacho-
du lub petryfi kacji systemu, wybierze pierwsze rozwiązanie? Bez prześledzenia 
siedemdziesięciu lat istnienia ZSRR przez pryzmat słów-kluczy, reaktywacji idei 
imperium i prawosławia współcześnie, a następnie dokonania podobnych obser-
wacji kultury Iranu nie jesteśmy w stanie sformułować żadnych hipotez. Podo-
bieństwo reakcji kultury Rosji i Iranu na postęp i modernizację wyraża się nie tylko 
w prześledzonych przez nas zmianach, lecz również w dialogu, który toczy się 
od ponad 15 lat między szyickim duchowieństwem a Rosyjską Cerkwią Prawo-
sławną i ma fundament religijny.



Zakończenie

Gorbaczowowska pierestrojka została w Islamskiej Republice Iranu przywitana 
z entuzjazmem, ale też z dużym niepokojem. Wcześniej ZSRR jako kraj pro-
gramowo ateistyczny określany był mianem „małego szatana”, zarazem jednak 
jawił się jako zdecydowany rywal Stanów Zjednoczonych i w tym sensie – so-
jusznik Iranu. Zapoczątkowane przez Gorbaczowa reformy były tym momen-
tem, w którym władze Iranu zdały sobie sprawę z faktu, iż układ sił na świecie 
ulegnie znaczącej rekonfi guracji, a wybór przez Rosję sojuszników i wrogów 
będzie miał bezpośredni wpływ na Iran.

W liście do Gorbaczowa, napisanym 1 stycznia 1989 roku, ajatollah Chome-
ini dawał wyraz swoim nadziejom i obawom. Zwrócił uwagę na problem religii, 
której przywrócenie po siedemdziesięciu latach ateizacji rosyjskiego społeczeń-
stwa uznał za największe wyzwanie dla przywódcy Rosji. Ostrzegał też przed 
fascynacją Zachodem, spowodowaną problemami gospodarczymi i nadzieją 
na ich rychłe rozwiązanie: „Usilnie wzywam pana do tego, aby burząc funda-
menty marksistowskich iluzji, nie popadł Pan w niewolę Zachodu i »wielkiego 
szatana«”1518, i dodawał: „Oczywiście, niepoprawne metody i błędne działania 
poprzednich przywódców komunistycznych w dziedzinie gospodarki dopro-
wadziły do tego, że objawił się Panu kwitnący sad Zachodu i oczarował Pana, 
ale musi Pan wiedzieć, że tam nie ma prawdy (podkr. – M.A.)”1519. Wskazanie na 
związek problemów natury gospodarczej z kwestiami etyki i metafi zyki pozwa-
la ulokować myśl Chomeiniego w ramach tendencji konserwatywnych, czy sze-
rzej – używając terminologii kulturoznawczej – w ramach nurtów utrwalających 
w kulturze1520. Pośrednio możemy również wskazać adresatów słów ajatollaha – 
to zwolennicy zachowania tradycyjnych podstaw rosyjskiego państwa: prawosła-
wia oraz imperium1521. Skoro komunizm zdecydowanie należy do przeszłości, co 
Chomeini wielokrotnie podkreśla, powstała pustka ideowa domaga się zapeł-
nienia. Chomeini zaproponował Gorbaczowowi pomoc irańskich specjalistów 
w poszukiwaniu „rosyjskiej idei”. Zapraszał również przedstawicieli rosyjskich 
elit politycznych do studiowania fi lozofi i arabskiej i islamu w szyickich madra-
sach, widząc tu szansę na religijne odrodzenie Rosji i drogę do zbudowania 
trwałych i przyjaznych relacji między Rosją a Iranem. Iran, zdaniem islamskiego 

1518  M. Хомейни, Во имя Аллаха; http://mamont4.chat.ru/statya2.htm (dostęp: 8.09.2011).
1519  Tamże.
1520  Por. B. Jegorow, Rosyjski charakter [w:] B. Jegorow, Oblicza Rosji..., s. 25–47.
1521  Zob. B. Jegorow, Rosyjski charakter. 
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przywódcy, stanowi doskonały przykład kraju, któremu islam pozwolił zacho-
wać wewnętrzną spójność, niezależność ideologiczną i gospodarczą. 

Iran jako najpotężniejsza opoka islamskiego świata może z łatwością zapełnić próżnię, która 
powstała w ideologicznym systemie Waszego (tzn. rosyjskiego – M.A.) społeczeństwa. Bez 
względu na okoliczności nasz kraj podtrzymuje zasady przyjaznego sąsiedztwa i rozwoju dwu-
stronnych relacji1522. 

Związek religii z polityką nie budzi wątpliwości. W liście ajatollaha czytamy: 

Człowiek ze swej natury dąży do osiągnięcia pełni we wszystkim, co czyni. Bardzo dobrze Pan 
wie, że człowiek dąży do władzy absolutnej i nie zadowala go połowiczna siła. A jeśli stanie 
się władcą tego świata, to dowie się o istnieniu innego świata i zgodnie ze swą naturą będzie 
dążył do zawładnięcia nim. Nieważne, jaki zdobędzie tytuł naukowy, gdy dowie się o istnieniu 
innych nauk, zechce również je poznać. A zatem powinna istnieć absolutna władza i dosko-
nała nauka, która przyciągnie do siebie człowieka. Tym właśnie jest Bóg Wszechmogący, ku 
któremu się zwracamy, sami o tym nie wiedząc1523.

Dokładna treść odpowiedzi Michaiła Gorbaczowa na list Chomeiniego po-
zostaje nieznana. Jednak już w lutym 1989 roku z wizytą do Teheranu udał się 
minister spraw zagranicznych Rosji. Eduard Szewardnadze wspomina o swojej 
wizycie w Teheranie i wrażeniu, jakie wywarła na nim osobowość Chomeiniego: 

24 lutego przybyłem do Teheranu, mając przy sobie pisemną odpowiedź Michała Gorbaczo-
wa. List Imama Chomeiniego skłonił Michała Gorbaczowa do refl eksji. Nie wiedział, co od-
powiedzieć (...). List Chomeiniego nosił fi lozofi czny charakter. Imam pisał: „Chciałem zwró-
cić Pana uwagę na problem świata doczesnego i pozagrobowego. W tym zamyka się główna 
myśli mojego listu”. Gorbaczow jako ateista – przewodniczący partii komunistycznej – oczy-
wiście nie zrozumiał fi lozofi i duchowego lidera Iranu. W swojej odpowiedzi ograniczył się do 
problemów dwustronnych stosunków współpracy regionalnej i sposobów ich rozwiązania1524. 

Szewardnadze wspomina, że Chomeini był rozczarowany, gdy poznał treść 
odpowiedzi: 

Jestem rozczarowany. Słyszałem, że Gorbaczow to inteligentny człowiek. Nie bez powodu 
napisałem do niego list. W liście była mowa o miejscu człowieka w tym świecie i w poza-
grobowym. Nie zastanawiam się nad problemami tego świata. Rozmyślam o tamtym świecie, 
a na to pytanie nie otrzymałem odpowiedzi. Co zaś tyczy się normalizacji stosunków, to po-
pieram1525.

1522 M. Хомейни, Во имя Аллаха.
1523  Tamże.
1524  Э. Шеварднадзе, Мысли о прошлом и будущем, Тбилиси 2006; http://www.iranembassy.ru/

includes/imam.html?PHPSESSID=9l4sbieitastc0q2tokppdojp6#Иран_–_Аятолла_Хомейни 
(dostęp: 03.01.2013).

1525  Tamże.
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Po spotkaniu poseł Iranu, Welajati, skontaktował się z przebywającym w Te-
heranie Szewardnadzem i zaproponował, by do publicznej wiadomości podano 
komunikat o spotkaniu następującej treści: 

Iran ocenia rozmowy pozytywnie. (...) Twierdzi się, że Iran jest zainteresowany rozwojem 
stosunków z ZSRR. Imam, po wysłuchaniu treści listu Michała Gorbaczowa, pochwalił go. 
Irańskie media powtórzą pełną wypowiedź Imama na ten temat. Niestety, wskutek zaleceń 
lekarzy spotkanie trwało krótko1526. 

Szewardnadze za radą Welajatiego włączył telewizor, by wysłuchać komu-
nikatu o spotkaniu rozpowszechnionego przez irańskie media i, ku swojemu 
ogromnemu zdumieniu, usłyszał: „To było historyczne spotkanie. Zapocząt-
kowuje ono nowy etap stosunków (Iranu) z ZSRR. Spotkanie trwało pełną 
godzinę. Nie miało ono precedensu. Serdeczne przyjęcie, ciepłe pożegnanie. 
Imam pozytywnie ocenił list Gorbaczowa”1527.W takiej formie wiadomość zo-
stała rozpowszechniona również przez prasę i radio. Szewardnadze odbierał 
spotkanie z Chomeinim jako brak prawdziwej rozmowy; najpierw kazano mu 
czekać (według niego długo, a przecież reprezentował mocarstwo), następnie 
poinformowano, że Chomeini jest niezdrów i można mu zająć najwyżej 15–20 
minut, w końcu – spotkanie z nieformalnym przywódcą Republiki Islamskiej 
odbywało się w obecności wielu innych osób, które pilnie śledziły każde sło-
wo i gest zarówno Szewardnadzego, jak i Chomeiniego. Jak pisze dyplomata 
w swoich memuarach, 

„Przecież zakończył rozmowę dwoma słowami. Wydaje mi się, że nie było prawdziwej roz-
mowy”. Minister Spraw Zagranicznych Welajati w odpowiedzi rzekł: „Pan nie zrozumiał. 
Trzy razy na znak zgody kiwnął głową. Wie Pan, jakie to dla nas ważne? To znak szacunku 
i nadzwyczajnej uwagi”1528.

W czerwcu 1989 z rewizytą do Moskwy przyleciał Ali Rafsandżani – prze-
wodniczący irańskiego parlamentu i głównodowodzący sił zbrojnych Iranu. 
Rezultatem wizyty Szewardnadzego w Teheranie było podpisanie „Deklaracji 
o podstawach wzajemnych stosunków i przyjaznej współpracy między ZSRR 
a Islamską Republiką Iranu”1529. Dokument zawierał podpunkt o wspieraniu 
Iranu w zakresie wzmocnienia jego obronności. Podobna deklaracja została 
podpisana odnośnie do stosunków gospodarczych. Religijny wymiar propono-
wanej przez Chomeiniego współpracy wzięła na siebie Rosyjska Cerkiew Pra-
wosławna.

W roku 2011 świętowano 15-lecie dialogu reprezentantów prawosławia oraz 
przedstawicieli muzułmańskiej wspólnoty Iranu. Wszystkie spotkania, których 

1526  Э. Шеварднадзе, Мысли о прошлом и будущем...
1527  Tamże.
1528  Tamże.
1529  Por. А. Широкорад, Персия-Иран..., s. 336.
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odbyło się w sumie siedem, na zmianę w Teheranie i w Moskwie, miały na 
celu zaznajomienie się z religią sąsiada oraz wypracowanie wspólnego stanowi-
ska w wielu ważnych kwestiach, dotyczących każdej z dziedzin życia jednostki 
i społeczeństwa. 6 października 2010 roku delegacja Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej zgodnie z postanowieniem Świętego Synodu z dnia 31 maja tegoż roku 
przybyła do Teheranu, gdzie odbyło się VII posiedzenie komisji do spraw dia-
logu „Islam–Prawosławie”. Główny temat obrad: „Rola religii w życiu człowie-
ka i społeczeństwa”, został podzielony na zagadnienia szczegółowe, dotyczące 
wpływu religii na kulturę, sferę społeczną, politykę i gospodarkę. Pojawiły się 
pytania o prawo człowieka do realizowania jednostkowego potencjału osobo-
wego poza ramami tradycyjnej religii, o prawo wspólnoty do dawania świade-
ctwa wierze, o rolę religii w podtrzymywaniu zasad moralnych w społeczeń-
stwie oraz sposoby zaszczepienia wartości religijnych w młodym pokoleniu.

Warto podkreślić fakt, że dialog „Islam–Prawosławie” toczy się w atmo-
sferze żywego zainteresowania Zachodem. Wśród dyskutowanych problemów 
znalazło się zagadnienie dotyczące wzajemnej zależności między doktryną praw 
człowieka a tradycją religijną. Rzecznik Moskiewskiego Patriarchatu podkreślił: 

We współczesnym społeczeństwie, również na arenie międzynarodowej, panuje pełna zgod-
ność co do tego, że prawa człowieka stanowią wspólną wartość dla wszystkich krajów. Jednak 
każdy kraj ma swój sposób rozumienia i realizowania tych praw i wolności. (...) Z jednej strony 
człowiek na prawo wybrać religię, z drugiej strony – religijna wspólnota ma prawo do obrony 
swojej spójności i tradycji1530. 

Sygnalizowane problemy wynikają z głębszego procesu, jakim jest potwier-
dzanie przez Iran i Rosję tożsamości kulturowej w odniesieniu do Zachodu – 
kolebki idei oświeceniowych, liberalizmu i praw człowieka. Muzułmańscy i pra-
wosławni duchowni zdają sobie sprawę z odmienności rozumienia pojęć, które 
w zależności od tradycji kulturowej mogą ujawniać różne konteksty1531.

Patriarcha Cyryl zwrócił uwagę na aktualność podejmowanej problematyki: 

...dzisiaj obserwujemy nieustanne szerzenie się religijnego i moralnego relatywizmu na całym 
świecie. Przede wszystkim dotyczy to prób wykluczenia z ludzkiego życia prawdziwych warto-
ści religijnych i zastąpienia ich kultem niepohamowanej konsumpcji i nieograniczonej wolno-
ści (...). W rezultacie destrukcji ulegają wielowiekowe tradycje narodów, fundamenty rodziny 
i wspólnoty, a poprzez to okaleczona zostaje osobowość człowieka1532. 

1530  http://www.mospat,ru/ru/2010/10/06/news27466/ (dostęp: 8.09.2011).
1531  M. Kadivar, Haqq-e elnas. Eslam va hoquq-e baszar (Prawo własności. Islam i prawa człowieka), Ketab-

name-je melli-je Iran, Teheran 1388 (2009).
1532  Приветствие участникам VII заседания Совместной российско-иранской богословской комиссии 

по диалогу «Ислам–Православие»; http://www.pravmir.ru/dialog-islam-pravoslavie-v-iranie (dostęp: 
8.09.2011).
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24–25 stycznia 2001 roku, gdy w Teheranie odbywało się trzecie z kolei 
spotkanie w ramach dialogu „Islam–Prawosławie”, patriarcha Aleksiej II w po-
witalnym słowie wskazał na wspólny cel Rosji i Iranu, jakim jest konieczność 
zjednoczenia wysiłków w celu powstrzymania postępującej sekularyzacji i za-
pobiegania próbom stworzenia jednobiegunowego świata: 

Prawosławni chrześcijanie i muzułmanie mają wiele wspólnych celów, dla osiągnięcia których 
muszą się zjednoczyć. Musimy razem zareagować na takie niepokojące zjawiska, jak sekulary-
zacja, moralny kryzys społeczeństwa, próby zbudowania jednobiegunowego świata i wykorzy-
stanie globalizacji dla gospodarczego, kulturowego, religijnego i informacyjnego dyktatu1533. 

Pod hasłem ochrony tożsamości kulturowej i narodowej toczył się też IV 
dialog „Islam–Prawosławie”. Spotkanie miało miejsce 26–29 kwietnia 2004 
roku w Moskwie. Główny temat dyskusji sformułowano jako „Stosunek dwóch 
wielkich religii – chrześcijaństwa i islamu – do problemów globalizacji z pozy-
cji moralności religijnej, kultury i przekonań religijnych”. Szczegółowe tematy 
dotyczyły takich, między innymi, kwestii, jak „Globalizacja i globalizm. Nowe 
możliwości i zagrożenia”, „Islam i globalizacja”, „Ekonomiczne i społeczno-
-kulturowe aspekty globalizacji”, „Rozłam cywilizacji – w czasie czy w przestrze-
ni?”, „Dialog między religiami a pytania globalizacji”, „Globalizacja a problemy 
kultury”. Ogólne wnioski znalazły wyraz we wspólnym komunikacie-podsumo-
waniu przygotowanym przez prawosławnych i muzułmańskich duchownych. 
Stwierdzili oni zgodnie, że „Droga utraty przez narody niezależności kulturo-
wo-religijnej i narodowej jest nie do przyjęcia ani przez prawosławie, ani przez 
islam”1534. Pomimo niejasności samego pojęcia globalizmu uczestnicy dialogu 
odczytywali procesy globalizacji albo jako projekt westernizacji świata, albo 
jako obiektywne dążenie do zjednoczenia społeczeństw na poziomie ogólno-
narodowym. Uczestnicy dialogu kategorycznie odrzucili dążenia globalizacyjne, 
które mają na celu narzucenie wszystkim narodom jednej światopoglądowej, 
kulturowej i politycznej matrycy, którą, jak na razie, posługuje się niewiel-
ki procent ludności świata. Sformułowano wniosek mówiący, że odpowiedź 
prawosławia i islamu na wyzwanie globalizacji powinna obejmować włączenie 
się przedstawicieli obydwu religii w dyskusję na poziomie międzynarodowym 
i wywieranie wpływu na kształt prawa, uczestniczenie w rozwiązywaniu kon-
fl iktów, a także badanie i testowanie różnych modeli stosunków między religia-
mi, państwami i społeczeństwami. Na IV spotkaniu w ramach dialogu „Islam–
Prawosławie” omówiono także problem terroryzmu, a stanowisko zarówno 
Cerkwi, jak i reprezentantów islamu było jednoznaczne: religia nie może i nie 
powinna być wykorzystywana jako narzędzie działania przeciwko człowieko-
wi. Ajatollah Mohammad Iraki podkreślił: „Żadna z religii monoteistycznych, 

1533  http://www.mospat.ru/archive/nr101252.htm (dostęp: 8.09.2011).
1534  http://www.centrasia.ru/newsA.php4=1083269640 (dostęp: 8.09.2011).
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przynosząca światu ideał szczęśliwego i godnego życia, wnosząca harmonię do 
trudnego życia ludzkiej wspólnoty, nie ma niczego wspólnego z podobnymi 
zjawiskami”1535. Piąte z kolei spotkanie, które odbywało się w dniach 28 lutego 
– 4 marca 2006 roku w Teheranie, było poświęcone zagadnieniu eschatolo-
gii. Temat można potraktować szerzej, jako wskazanie na związek eschatologii 
z kulturą oraz związek eschatologii z polityką. W ramach dyskusji omawiano 
takie tematy, jak „Wprowadzenie do eschatologii. Sąd Ostateczny z punktu 
widzenia chrześcijaństwa i islamu”, „Eschatologia porównawcza: pogląd pra-
wosławny i muzułmański”, „Nauka prawosławna o życiu pozagrobowym”, 
„Eschatologia i sekularyzacja” oraz „Eschatologia i polityka”1536. W islamie 
związek eschatologii z kulturą i polityką jest bardzo wyraźny i manifestuje się 
na wiele sposobów; poprzez kazania, misteria ta’zije, program madras i debaty 
stanowiące nieodłączny element programu szkół religijnych. Rolę prawosła-
wia jako czynnika jednoczącego i stabilizującego podstawy kultury doceniają 
też muzułmanie. Poseł Islamskiej Republiki Iranu w Watykanie, Mohammad 
Masdżid Dżame’i, zapytany o rolę Cerkwi Prawosławnej we współczesnym 
świecie odpowiedział: 

Prawosławie tworzy oś historii, kultury i tożsamości narodowej narodów prawosławnych. 
Z tej właśnie przyczyny Prawosławna Cerkiew odgrywa i będzie odgrywać ogromnie ważną 
rolę. Rosja i duża część krajów byłego bloku wschodniego, z historyczno-kulturowego punktu 
widzenia, w rzeczywistości nie są częścią świata zachodniego i nie mogą nią być. (...) Dzisiaj 
właśnie ku Cerkwi zwracają się ci, którzy stawiają opór wpływom Zachodu1537. 

Dodawał też, że bez względu na różnice, prawosławni i muzułmanie mają 
wspólnych wrogów – tych, którzy po upadku komunizmu starają się zniszczyć 
centra kulturowej odmienności w dążeniach do unifi kacji i hegemonii. 

Szóste spotkanie koncentrowało się na problemie antropologicznym, 
a jego temat sformułowano jako „Nauka o Bogu i człowieku w prawosławiu 
i islamie”. Przewodniczący reprezentantów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 
w komunikacie podkreślał, że obydwie religie uznają nierozerwalny związek 
godności człowieka z faktem, że został on stworzony na obraz i podobień-
stwo Boże. Ta przesłanka determinuje jego działania i pośrednio wyznacza cel 
kultury i cywilizacji, którym jest realizowanie duchowego potencjału jednostki 
z ukierunkowaniem na eschatologię1538. W dialogu, toczonym przez reprezen-
tantów obydwu kultur, powracają pytania o wpływ religii na życie społeczne, 
kierunek polityki i zdolność państw do obrony własnych interesów na arenie 
międzynarodowej. Przedstawiciele Rosji i Iranu podkreślają, że fundamentalną 

1535  Tamże.
1536  http://www.mospat.ru/archive/30053.htm (dostęp: 8.09.2011).
1537  http://radioislam.org/russ/iran.html (dostęp: 8.09.2011).
1538  http://www.patriarchia.ru/db/print/437430.html (dostęp: 8.09.2011).
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kwestią jest pytanie o aksjologię i ontologię, co odsyła nas bezpośrednio do 
konieczności namysłu nad problemami egzystencjalnymi: ostatecznym celem 
ludzkiej egzystencji i możliwościami realizowania tegoż celu w ramach życia 
społecznego i politycznego.
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Культура в столкновении с модернизацией 
и прогрессом. Россия и Иран в сравнительной 
перспективе

Резюме
Главные тезисы настоящей работы: модель русской и иранской культуры 
проявляют типологическое сходства, реакция обеих культур на столкновение 
с идеями прогресса и модернизации детерминирована внутренними механизмами 
развития и защиты культурной самоидентификации в гораздо большей степени, 
чем внешними факторами.

Данная диссертация состоит из четырех основных частей. Им предшествует 
Введение, в котором определены цели, основные предпосылки и методология 
исследования, а также представлены возможности теоретизирования понятий: 
прогресс и модернизация. Научную работу завершает Заключение, в котором подводятся 
итоги проведенных исследований и указываются перспективы дальнейшего 
научного исследования. Они возникают как результат проведенных анализов 
и сформулированных выводов.

В первой главе рассмотрены связанные друг с другом понятия культура и язык. 
Эта глава подводит к определению основной схемы культуры как системы. 
Восприятие культуры в категориях динамической модели влечет за собой 
необходимость поставить вопрос об активизирующем элементе происходящих 
в ней процессов. В связи с этим, во второй части первой главы (Культуротворческие 
группы – характеристика. Изучение культуры а система образования) предметом 
исследований являются культуротворческие группы как конкретное явление на 
фоне абстрактного культурного феномена. Каждый человек, рефлексирующий 
над существующей действительностью, в данной работе рассматривается 
нами как член культуротворческой группы, которая поставлена в оппозиции 
к некультуротворческим группам. Противопоставление культуротворческих 
и некультуротворческих групп ведет к выделению оппозиционных пар: динамика 
– статика, творческий подход – подражание (творчество – копирование), 
гений – толпа. На фоне размышлений над культурой как пространством 
знаков/символов и ролей общественных элит, которые ставят перед собой 
задачу распространения выработанных культурных парадигм, возникает 
проблема коммуникации, а в последствии выработки общего набора значений 
и обеспечения устойчивости образцов путем создания институтов. Рефлексия 
над смыслом слов, употребляемых культуротворческими группами, ставит 
вопрос о сущности языка и его месте в системе культуры. В размышлениях над 
ролью языка в культуре возникла необходимость обратиться к понятию языковой 
картины мира; представления о действительности, общего для всей группы 
носителей данного языка, усвоенного бессознательно. В связи с обширностью 
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проблематики понятия: картина мира, а также учитывая факт, что эта проблема 
не является главным предметом исследований и используется нами только 
как вспомогательный инструмент, в данной диссертации представлено лишь 
несколько ключевых понятий, которые создают предпосылки для оценки 
специфики российской или иранской языковой картины мира. Сразу стоит 
отметить, что главной целью является выбор и анализ нескольких ключевых 
слов, вокруг которых сосредоточивается дискуссия культуротворческих групп 
данной исторической эпохи, а не реконструкция языковой картины мира. Акцент 
поставлен на факт, что слова часто отражают эмоциональное отношение 
пользователей языка к окружающему миру. Столкновение русской и иранской 
культуры с культурой Запада положило начало переменам в сфере представлений 
о действительности; употребляемый язык оказался недостаточным для описания 
новых явлений. Реформы в области языка, во всех его аспектах: орфографии, 
лексики, синтаксиса, тематики, надо рассматривать как попытку упорядочить 
действительность. Глава Реформаторы русского и персидского языков на фоне вызовов 
своего времени посвящена анализу предложенных языковых реформ на фоне 
исторических событий и вытекающих из них перемен в общественно-
-политическом пространстве. Благодаря этому, данная часть естественным 
образом является продолжением предыдущей главы, которая посвящена 
основным понятиям языковой картины мира и функциям языка как главного 
познавательного инструмента.

Вторая (Модернизация в России) и третья (Модернизация в Иране) части диссерта-
ции параллельны, и они представляют собой проблемный анализ избранных 
явлений в России и Иране соответственно. Настоящий анализ сосредоточивает-
ся вокруг понятий государственной власти, общины и индивидуальной личности в их вза-
имных соотношениях. Представленные тезисы исходят из предпосылки о том, 
что обе культуры в момент столкновения с Западом и начала процессов модер-
низации принадлежали к общинному типу, определяемому посредством кон-
кретных слов и сопровождающих их символов вместе с их содержанием. В ходе 
анализа был поставлен вопрос, касающийся первого символа групповой иден-
тификации домодернизационного общества. Сформулированный ответ пока-
зал, что это был образец правителя. В связи с этим подраздел (Модернизационный 
проект государства Петра Великого на фоне предшествующих образцов правителя и власти) 
первой главы (От Петра I к декабризму. Две разновидности прогресса) второй части 
и подраздел (До-исламские и исламские образцы правителя и власти) первой главы 
(Иран Каджаров. От революции сверху к Конституционной Революции) третьей части 
были посвящены анализу текстов, касающихся ранних представлений о прави-
теле и ожиданий по отношению к власти. Выводы привели к необходимости 
поставить очередной вопрос об обстоятельствах и причинах резких перемен 
образца царя и шаха. В эволюции идеи правителя и власти в обеих культурах 
можно заметить перелом, непосредственно связанный с участием правителя 
в процессе модернизации своей страны. Этот процесс изменения представлений 
о царе и шахе начался как последствие рефлексий культуротворческих слоев 
общества над идеей прогресса, целями и способами модернизации. Новое по-
нимание понятия царской власти встречалось в разных вариантах в зависимости 
от того, кто создавал эти концепции. Независимо от количества и разнообразия 
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текстов, отражающих эволюцию образа правителя как центрального символа 
единства группы, можно доказать связь перемен в восприятии черт личности 
правителя и его задач с главными идеологическими тенденциями эпохи. Стоит 
напомнить, что в случае Ирана символ светского государя переходит в центр 
культуры лишь в эпоху правления шаха Резы Пехлеви. В предшествующие им 
периоды представление о шахе уходит на задний план, а главное место занимает 
личность пророка Мухаммеда, его преемника Али и святых мучеников за веру. 
Наблюдаемая разница между Россией и Ираном ведет к необходимости поисков 
ответа на вопрос не столько о причинах, сколько о последствиях отождествле-
ния власти со святым лицом.

Начало модернизационного процесса и сопровождающие его перемены 
в сознании тогдашних общественных элит, понимание проблем, перед 
которыми стоит страна, и попытки выработать программы реформ привели 
к рефлексии над вопросом самоидентификации культуры и ее фундаментальных 
элементов. Дискуссии на эту тему сопровождались борьбой и попытками 
примирить идеи индивидуализма с ценностями общины и патриархального 
общества, гражданина и государственной власти. Главной целью подразделов: 
Декабризм. Новое видение отношения: личность – государственная власть в свете семантики 
слов: свобода, прогресс, гражданин, просвещение, служба и Семантика слов: прогресс, право, 
свобода, гуманизм, нация в письмах Мирзы Мальком-хана, Мирзы Юсуфа Мосташара 
Табризи и их преемников является исследование мысли пионеров индивидуализма 
в России и Иране. Основным предметом анализа являются ключевые слова: 
гуманизм, человек/человечество, свобода, право, прогресс вместе с их семантикой, 
а также слов: насилие, деспотизм, отсталость. Был также поставлен вопрос 
о границе между картиной мира и человека, демонстрированной носителями 
идеи индивидуализма, а той картиной действительности, которую они усвоили 
бессознательно. После констатации последствий изначальных стремлений 
к примирению абсолютизма и/или религии с индивидуализмом и прогрессом, а затем 
первого раскола между сторонниками нового мировоззрения а официальной 
политикой государства были сформулированы две очередные проблемы 
данного исследования. Их решение было связано с углубленной рефлексией 
и анализом следующих явлений: первое из них касалось общества, которое 
реформаторы воспринимали как объект своей деятельности, второе направило 
настоящее исследования в сторону характеристики культуротворческих групп, 
с которыми представители идеи индивидуализма вынуждены были бороться. 
В каждой из обсуждаемых культур возникли целостные концепции моделей 
действительности, опирающиеся на элементы, которые в данной диссертации 
были представлены в качестве символов групповой идентификации на уровне 
общины. Самые выдающиеся мыслители – русский славянофил Алексей 
Хомяков и иранский шиитский духовный деятель шейх Шахид Фазлуллах 
Нури. Они не только определили главные элементы своих культур, но также 
заметили надвигающуюся угрозу для их самоопределения, которой являлась 
попытка перемен в области ценностей. Сознательное описание картины мира 
совершалось в атмосфере борьбы «своего» с «чужим». Хомяков назвал и описал 
основные ценности отечественной культуры в полемике с западниками, тогда 
как Нури выдвинул на первый план исламские ценности, противопоставляя их 
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конституционализму. Судьбы индивидуализма и общины, эволюция идей и их 
преобразование, а иногда и искажение и фальсификация – это последствия 
напряженности между стремлением к реализации творческого потенциала 
личности и желанием приспособиться к существующему образцу культуры. Ни 
в одной из исследованных культур индивидуализм вместе с сопровождающими 
его идеями личной свободы, уважения к достоинству личности, защиты 
собственности, либеральных свобод, гарантируемых законодательством, не 
занимал особенно важного места. В России спор о личности продолжался до 
шестидесятых годов 19 века, в последствии эта проблема ушла на задний план. 
В Иране либеральные идеи нашли свое отражение в тексте первой иранской 
конституции, но в общественном сознании они проиграли общинному и 
коллективному представлению о действительности, в котором общее благо 
стояло выше интересов отдельно взятого человека.

Анализ перемен в области семантики слов прогресс, свобода, право позволяет 
сформулировать общие итоги на тему характера культуротворческих групп, 
определить границы суб-семиосфер и спорные проблемы, касающиеся 
фундаментальных ценностей. Стоит напомнить, что не все идеи имеют 
существенное значение для сохранения культуры, некоторые из них можно 
заместить, не нарушая при этом связности семиосферы. В России и Иране 
произошло изменение основных ценностей в пространстве центра культуры, 
создаваемой элитами. Последствия заимствования чужих идей вместе 
с отсутствием углубленной рефлексии над их содержанием отразились 
в искажении и ассоциации свободы с вседозволенностью, справедливости с правом 
наказать от имени обиженных. Рождающееся революционные движения, 
частью программ которых являлся индивидуальный террор, представляют 
последствие слияния идеи индивидуализма, вытекающего из убеждения, что 
человек может формировать собственную судьбу при помощи силы воли 
и разума и укорененного в религиозном мировоззрении ожидания пришествия 
„спасителя” и желания пожертвовать собственной жизнью.

Начальная стадия модернизации характеризовалась концептуализацией 
прогресса и реформированием управленческого и военного аппарата, системы 
образования, общественных связей и т.п. В ней принимала участие только 
образованная элита как инициатор и предмет предлагаемых перемен. Эта элита 
создала ядро культуры, ее центр, в то время как на периферии оставался народ. Он 
появлялся в сознании представителей образованных слоев общества лишь как 
элемент, поддерживающий самоопределение интеллигенции в свете новых 
идей. Этот факт имел далеко идущие последствия, когда низшие слои общества 
появились на сцене культуры как революционная сила. Рассмотрев народ как 
идею с одной стороны, и народ как реальную общественную силу с другой, мы 
сталкиваемся с очевидным фактом, что он не был включен в модернизационные 
перемены и остался приверженцем бессознательной картины мира, которая 
активизировалась через применение слов-ключей. На данном этапе исследований 
поставлены следующие вопросы: в чьих руках находились «ключи» к массовому 
сознанию, каковы были интересы групп, обладающих возможностью возбуждать 
эмоции толпы, какие группы боролись за доминирование в семиосфере.
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В обеих культурах угроза революции привела к усилению реакционных 
тенденций. Предметом анализа в настоящей диссертации являются тексты 
с ярко выраженным призывом к разрушению старой культуры, чтобы на ее месте 
построить новый, счастливый мир. Противоположны им тексты, в которых 
представлена целостная модель культуры, опирающаяся на имманентные для 
данной культуры элементы. Стоит заметить, что на данном этапе реакции 
культуры на модернизацию между Россией и Ираном можно заметить разницу. 
Анализ охватывает период с 1855 по 1917 гг. для России и с 1924 по 1979 гг. для 
Ирана. В России дихотомия революция – реакция четко выражена. Представители 
либеральных тенденций уже сделали выбор, и после январского восстания 
в Польше и перед угрозой роста революционных настроений в России они 
встали на сторону государства. Можно даже сказать, что борьба за независимость 
личности была отброшена ради безопасности в рамках империи. В Иране 
дихотомия революция – реакция не была выражена так ярко. Если учесть размах 
и жестокость введения реформ Резом Пехлеви, то можно сказать, что действия 
шаха имели революционный характер, но с другой стороны, деятельность 
шиитского духовенства и коммунистических группировок, которые выдвигали 
лозунг свергнуть деспотическую власть, также можно охарактеризовать как 
революционные. К этим двум, представленным в общих чертах тенденциям, 
необходимо добавить еще националистические идеи, сосредоточенные вокруг 
идеи народа как сообщества граждан данного государства. Своими корнями они 
уходили в либеральные идеи Конституционной Революции и в большей степени 
были оппозиционными по отношению к политике Резы Пехлеви и его сына 
Мохаммеда. Следовательно, по отношению к России в третьей главе (Империя 
и ее миссия в монадических концепциях Николая Данилевского и Константина Леонтьева. 
Предвестие закрытия культуры) мы рассматриваем монадические концепции 
культуры (Н. Данилевский, К. Леонтьев) в оппозиции к распространяемым идеям 
разрушения устаревшего порядка (Л. Толстой, М. Бакунин); по отношению 
к Ирану мы представляем процесс модернизации с точки зрения шахов династии 
Пехлеви. Проекты модернизации государства, общества и культуры в целом не 
были изолированы, в связи с чем возникает необходимость поставить вопрос 
об идейном самоопределении иранской интеллигенции во время правления 
Пехлевих, особенно Мохаммеда Резы. На основе анализа их характера мы 
определили границы суб-семиосер и сформулировали вопрос об инструментах 
влияния интеллигенции на общество. Анализ текстов позволяет констатировать, 
что идеологическое наследие прежних эпох – сороковых годов 19 века в России, 
а в Иране времен Конституционной Революции – в последующих эпохах не 
сыграло существенной роли.

Накануне революции как в Иране, так и в России заметными стали стремления 
к отрицанию двух элементов, которые были внесены в культуру в начале 
модернизационного процесса: государства, как института опирающегося на 
законодательство, и свободы личности, связанной с индивидуализмом. В силу росли 
те движения, в лозунгах которых говорилось об общественной справедливости 
по отношению к тем, кого раньше угнетали: народу и зарождающемуся 
рабочему классу. Заметным стал разрыв между двумя группами интеллигенции. 
Если учесть происхождение, образование, мировоззрение, цели и инструменты 
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их реализации, заметной становится глубокая пропасть между этими группами. 
На основании исследования двух типов интеллигенции рассматривается вопрос 
о отделении „сферы культуры” и „социальной сферы”, а также дилемма: была ли 
революция неизбежна. Внимание сосредоточивается также на соответствующей 
перспективе оценки причин, развития и последствий попыток самоопределения 
каждой из культур, предпринятых элитами. Самоопределение России проходило 
в тесной связи с вопросом о принадлежности к Западу. В случае Ирана фоном 
для этого процесса была проблема колониализма и империализма, жертвой 
которого страна стала уже в начале модернизационного процесса.

Четвертые главы второй (Революция как взрыв значений. Основы нового метатекста 
культуры) и третьей (Послереволюционный порядок мира Иранцев. Новый метатекст 
культуры) части настоящей диссертации посвящены революциям как результату 
перегрузки системы культуры и ее взрыва в последствии избыточности 
информации. В случае России и Ирана революция не была одним только 
последствием общественно-политической обстановки и экономического 
кризиса. В обеих культурах революции были долгожданным и желанным 
явлением; своими корнями они уходили в религиозное мировоззрение, 
пользовались понятиями спасения, рая и справедливости, которая воцарится после 
Апокалипсиса; они вписаны в познавательную схему „искупления” после долгого 
периода „борьбы со злом”. Анализ нового метатекста культуры, который был 
выработан во время „культурных революций”, ярко показывает необходимость 
существования врага, без которого реализация искупительной миссии не будет 
возможной. Этой миссией считается, например, распространение коммунизма 
или ислама.

Рассуждения на тему реакции русской и иранской культуры на явления 
прогресса и модернизации в настоящей работе сосредоточены вокруг двух 
слов-ключей, смысл которых непереводим на другие языки: свобода и народ. 
Они являются интегральной частью языковой картины мира, своего рода карты 
действительности, которая позволяет обладающим ею членом общества 
общаться друг с другом. Акт коммуникации связан с желанием принадлежать 
к группе. Он позволяет удовлетворить познавательные потребности, но 
одновременно его функции выходят далеко за рамки общественного контекста. 
Коммуникационный акт переносит человека в аксиологическо-онтологическое 
пространство. Здесь необходимо подчеркнуть значение ценностей, поскольку 
сам факт существования разных идейно-общественных групп и проводимые 
ими дискуссии нельзя считать предпосылкой, дающей возможность решать 
вопрос о связности или распаде семиосферы.

В настоящей диссертации был выдвинут тезис, что культуры Ирана и России 
в момент их столкновения с идеями прогресса и явлениями модернизации были 
типологически сходны. Этот тезис подтверждают три аргумента. Во-первых, 
обе культуры характеризовались бинарной парадигмой, из которой следует 
резкое разделение мира на пространство „своего” и „чужого”. Они переходили 
к следующей стадии развития путем отрицания прежней, доказательством 
чего являются революции: Октябрьская в России и Исламская в Иране. Их 
последствием было физическое исключение из семиосферы представителей 
иных, чем господствующие в данный момент, культурных кодов. Второй аргумент 

Резюме



565Культура в столкновении с модернизацией и прогрессом...

вытекает из специфики изучения культуры: как в Иране, так и в России знания 
передавались путем подражания ученика учителю-мастеру, и главной целью 
познания являлось стремление к духовному совершенствованию, становлению 
„святее, а не богаче”. Проведенные сверху реформы образования не изменили 
способов обучения культуре, в связи с чем наследование традиционных 
культурных парадигм проходило более плавно, чем преемственность новых 
образцов, усвоенных позже интеллектуальными элитами. В-третьих, обе 
культуры являются „культурами текста” (определение М. Лотмана) – они 
признавали Святую Книгу или набор канонических текстов единственным 
источником Правды.

Вышеуказанные типологические сходства, считающееся характерными для 
России и Ирана, детерминировали мысль и функции остальных культурных 
элементов: образца государя и представления о власти, антропологической 
концепции и общества. Рефлексия русских и иранских элит на тему идеи власти, 
человека и общества началась во время столкновения с западной культурой, 
которая другим образом сформулировала мысль вышеприведенных идей. Власть, 
общество, личность – это взаимосвязанные элементы культуры. Изменение 
содержания любого из них приводит к реконфигурации целой системы.

Называя „вызовом” столкновение России и Ирана с Западом, необходимо 
поставить вопрос о его сущности. Она отражалась во встрече светской культуры 
с религиозной, антропоцентризма с теоцентризмом. В странах, в которых 
промышленная революция не произошла, понятие прогресса ассоциировалось 
одновременно с освобождением личности от контроля внешних детерминант 
и с техническим прогрессом, выработкой практических решений, которые, 
по мнению русских и иранских элит, должны служить инструментом широко 
понимаемого „прогресса”.

В начале 19 века основной доминантой русской культуры была империя, 
опирающаяся на единовластие и патриархальную общественно-политическую 
структуру. Православное духовенство нельзя было считать независимой 
политической силой, способной сопротивляться царю. В то время оно не 
было также основоположником новых культурных парадигм. Его место заняла 
светская интеллигенция, которая во время правления Петра I была лишь 
профессиональной группой, но столетие спустя образовалась как оппозиция по 
отношению к системе. В программных документах и литературе декабристского 
движения империя противопоставлялась личности, прогресс во имя укрепления 
государства – прогрессу, рассматриваемому как освобождение человека, отмена 
крепостного права, придание подданному царя статуса гражданина. Декабризм 
мы рассматриваем как суб-семиосферу, детерминантой которой является свобода/
личность. Отвечая на вызов западной культуры, декабристы одновременно 
определили условия конфронтации и указали на проблемы, которые необходимо 
решить. Самой главной из них было противоречие между могуществом империи 
и стремлением к освобождению личности. Стоит заметить, что вызов не носил 
внешнего характера – это не был результат международной ситуации; данный 
вызов появился как последствие инициативы, выдвинутой группой людей, 
воспитанных в европейском духе, которые хорошо знали западноевропейские 
идеи и были готовы взять в свои руки проблемы государства таким образом, чтобы 
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направить его на путь прогресса. Главной целью прогресса считалось обеспечение 
свободы личности так, чтобы она сама могла определять свою судьбу. Эта задача 
не являлась результатом внешних давлений, как это было в случае Ирана. Она 
вытекала из „внутреннего императива” декабристов, их глубокого убеждения 
в том, что свобода личности, забота об общем благе, борьба с угнетателем – это 
идеи, за которые стоит умереть.

Как говорилось выше, импульсом к изменению сущности и функции 
государства было появление новой ценности: личности-индивидуальности. Данное 
замечание необходимо уточнить: побуждение действительно появилось, но 
реконфигурация культурных элементов не состоялась. Вызов, брошенный 
декабристами парадигме империи, оказался слишком слабым для того, чтобы 
вызвать перемены в области ее семантики.

С перспективы схемы центр–периферия культуры можно заметить, что в центре 
находилась интеллектуальная элита, которая усвоила западные парадигмы; на 
перифериях остался народ, для которого известной парадигмой было православие, 
понимаемое как церковный обряд и образец повседневной жизни. Значимые 
разницы можно заметить и в рамках пары статика–динамика обеих сфер: центр 
развивался, в то время как периферии оставались пассивными.

В Иране в начале 19 века основной детерминантой являлся ислам, и его 
позиции были нерушимы вплоть до времени переворота Резы Шаха Пехлеви. 
Шиитское духовенство обладало монополией на воспитание и образование 
общества, было экономически независимым от шаха, держало в своих руках 
контроль над судебной системой и повседневной жизнью мусульманской 
общины, культивировало религиозную традицию. Зарождающаяся светская 
элита не смогла ослабить его позиции вплоть до Конституционной революции, 
когда культурной детерминантой стал конституционализм. Попытку перенести 
вызовы Запада на почву иранской культуры принял Мирза Мальком-хан, выдвигая 
на первый план идею гуманизма. С этой точки зрения его идеи были похожи 
на идеи декабристов: иранский реформатор признал человека источником 
перемен, вскрытие сути человечности казалось ему основной обязанностью 
каждого человека и первым шагом на пути к общественным и политическим 
переменам. Он подчеркивал значение права как инструмента обеспечения 
свободы личности. Необходимость принимать во внимание мнение духовенства 
и ожидание реформ сверху привели к тому, что критика государства и религии 
была обдуманной. Однако, иначе чем в России, требование свободы личности 
не было выдвинуто на первый план, важнейшим считалось восстанoвление 
независимости Ирана. На основе стремлений сбросить чужой контроль 
развивалась идея народа и концепция права, разные варианты которых предлагали: 
Мирза Мальком-хан, Мирза Юсуф-хан Мосташар Табризи ад-Доуле, Мирза 
Хосейн-хан Сепахсаляр, Мирза Фатх Али Ахундадзе и другие преемники их 
идей. В мысли панисламистов, предшественником которых являлся сейид 
Джамал ад-Дин Афгани, на первый план была выдвинута мысль о единстве 
мусульман и создании народа, понимаемого как меллат – мусульманская 
община. Поиски ответа на вопрос, является ли ислам фактором, который 
способствует прогрессу, или тормозит его, по сути, не меняли характер ислама 
как культурной детерминанты. Предлагаемое с точки зрения ислама понимание 
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прогресса относится, прежде всего, к моральному совершенствованию личности 
и общества, а также к достижению готовности принять Божественные дары.

Конституционная революция указала два пути перемен: к секуляризации 
культуры или к сохранению ее религиозного характера. На этой основе 
можно выделить две культурные доминанты: конституционализм и ислам. Первая 
опиралась на семантику слов: конституция, свобода, равенство, право, нация; вторая 
определялась словами: Коран, ислам, имам, шариат, мусульманская община. Они 
создавали два противоположных набора элементов языковой картины мира, из 
которых вытекало разное понимание слов: конституционализм, прогресс, демократия.

Как в России, так и в Иране группой, которая первой ответила на вызов 
модернизации, была светская интеллигенция. Однако окончательный характер 
ответа зависел от культурной доминанты – империи в России и ислама в Иране. 
В обоих случаях традиционные элементы культуры укрепили свои позиции 
благодаря тому, что их носители осознали существование альтернативной 
парадигмы. Прогресс и модернизация как совокупность идей, корни которых 
находились вне пределов культуры России и Ирана, привели к поискам 
идентичности. 

Период машруте характеризовался более развернутой динамикой перемен, 
чем время декабризма, и отсутствием четко определенных границ между 
отдельными идеологическими течениями. Деспотического стиля правления 
Каджаров ни в коем случае нельзя сравнивать с силой русского самодержавия; 
у иранской интеллигенции была возможность обсуждать злободневные вопросы 
в журналах, вести споры о значение новых слов и реформаторских концепций. 
Декабристы перенесли вызов на собственную культурную почву, провоцируя 
тем самым ответ со стороны империи; в Иране лишь Реза Шах ответил на вызов 
Запада при помощи своего проекта модернизации-вестернизации. Вызов, брошенный 
шиитскому духовенству светской интеллигенцией, охватывал понятия меллат 
– совокупность граждан равных перед лицом права, и доулат – государство, 
которое должно охранять гражданскую свободу личности; он получил ответь 
только в семидесятые годы 20 столетия.

Вызов со стороны империи для декабристов оказался слишком сильным и в ре-
зультате привел к уничтожению этого движения. Однако выработанная членами 
тайных обществ детерминанта личность/свобода была сохранена в памяти куль-
туры и согласно закону палингенеза вернулась в эпоху Николая I в концепциях 
двух движений: либерального и радикального. Доказательством его возвраще-
ния может послужить факт, что понятие: личность являлось главным предметом 
рефлексий и споров поколения сороковых годов 19 века. Проблема того, как 
примирить идею свободы личности с государственными интересами, получила 
два противоположных ответа. С точки зрения либерального движения, консен-
сус возможен только через постепенное развитие законодательства и эволюцию 
общественных и политических отношений. Революционное движение придер-
живалось мнения, что уничтожение авторитарного государства и освобождение 
личности возможно только путем революции. На этот раз импульс шел от лич-
ности как детерминанты в сторону элементов культуры, утверждающих традици-
онную общественную структуру: православия и общины. Для представителей этой 
детерминанты патриархальные отношения не могли быть основой обществен-
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ного строя. Идея личности как теоретический конструкт нашла свое отражение 
в реальном явлении, которым был лишний человек. Его появление знаменовало 
распад патриархальных и общинных связей. Тенденции индивидуализации вызва-
ли реакцию со стороны традиционных групп и их стремление определить об-
щинные идеи. Акцент был поставлен на слова, которые играли ключевую роль 
в процессе идентификации группы на уровне общины. Западническому мышле-
нию в категориях „я” славянофилы противопоставили мышление в категориях 
„мы”. Центральным элементом языковой картины мира славянофилов было пра-
вославие. Это был смысловой центр, вокруг которого сосредоточивались слова-
-ключи такие как: цельность, цельная личность, община, мир, собор. Их смысл сильно 
влиял на семантику слов свобода и право. Другое значение приобрели также слова 
просвещение и прогресс. Картина мира славянофилов была теоцентрической, что по-
влияло на основную разницу между их антропологической, политической и об-
щественной концепцией а подходом западников к этим проблемам.

В России времен Николая I обсуждалась сложная дилемма Россия–Запад. Со-
здание русскими западниками парадигмы Россия–Запад в отрыве от действитель-
ности как России, так и Запада приводило к идеализации Запада или к полному 
в нем разочарованию.

Западничество и славянофильство как общественно-идейные течения 
отражают взаимоотношение культурной динамики к статике. Александр Герцен 
считал, что личность это динамический элемент, который может стимулировать 
развитие общины, в то время как община дает ему укоренение. В этом плане обе 
концепции дополняют друг друга. Однако, с точки зрения ключевых для них 
культурных детерминант, они расходятся. Для славянофилов глубокой структурой 
культуры является православие и община. Западники глубокую структуру культуры 
пытались найти в личности, опорой для которой должен быть рационализм. 
Счастье, по мнению западников, могло реализоваться в рамках земной жизни, 
в то время как у славянофилов главным являлось стремление к осуществлению 
религиозного идеала.

Вторая стадия модернизации Ирана в своей начальной форме не характе-
ризовалась сугубо глубокой дискуссией на тему проблем, которые возникли 
как „определение условий конфронтации”: осознание семантики меллат и до-
улат, проблема отношения личности к религии, светские и религиозные осно-
вы культуры. Неожиданный захват власти Реза-ханом ввел новую культурную 
детерминанту. Ее отражало понятие империи, рассматриваемое в контексте слов 
Запад и цивилизация. Доминирующей тенденцией стала секуляризация. Переме-
ны в культуре носили фундаментальный и абсолютный характер, касались сфе-
ры ценностей, системы образования, участия женщин в общественной жизни. 
Укреплению империальной идентификации способствовали ссылки на времена 
могущества персидской империи и доисламского периода, официальное при-
нятие названия Иран и выдвижение на первый план арийских корней. В созда-
нии и укреплении новой парадигмы участвовала группа иранских и зарубежных 
интеллектуалов. Наступило возобновление племенного идеала вождя, власть 
которого опиралась на силу и харизму. У иранской интеллигенции 20 века по-
литическая осведомленность была развита на много сильнее, чем у русской ин-
теллигенции времен Петра I. Однако идея сильной личности, стоящей выше за-
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кона, которая может повлиять на историю, казалось особенно привлекательной 
как в России, так и в Иране. Причина сложившейся ситуации была связана также 
с международной обстановкой. С этой точки зрения Иран являлся вассалом ко-
лониальных империй, в то время как Реза-Шах разбудил в иранцах националь-
ную гордость. Период с 1925 по 1941 гг. трудно определить как „рост культуры 
к самоопределению”. Принимая во внимание факт, что для шаха культурной 
моделью была армия, а его правление было деспотическим, можно сделать вы-
вод, что система культуры закрылась и несоответствующие новой концепции 
государства и народа идеи были устранены.

Переход к следующей стадии развития культуры совершался согласно 
диктату бинарной матрицы – путем отрицания самых важных детерминант 
прежнего периода: конституционализма и ислама. Шаги, которые предпринял 
шах, чтобы исключить шиитское духовенство из общественного пространства, 
свидетельствовали о перемещении в центр культуры символов, связанных 
с государством и уход на периферию религиозной символики. Реза-Шах появился, 
когда идеи народа и национальности уже какое-то время были предметом споров 
между светской интеллигенцией и духовенством; создавая собственный портрет, 
шах столкнулся с двумя культуротворческими группами. Тот факт, что на 
определенное время они потеряли свою силу и возможность влиять на политику, 
не уменьшил значения идей гуманизма, либерализма и демократии, которые 
представляли собой важные элементы альтернативных концепций нации.

Период с 1941–1953 был временем либерализации внутренней 
политики. В настоящей диссертации он рассматривается как „рост культуры 
к самоопределению”. Тогда возродились идеи, которые не могли существовать 
в авторитарном государстве Резы-Шаха. Пространством единения левых 
движений с националистами и исламскими группами была проблема отношения 
Ирана к западной цивилизации и роли ислама в процессах модернизации.

Империя и ислам становятся двумя культурными детерминантами, а фоном для 
анализа их семантики в очередной раз является понятие Запада. В случае России 
Запад не был точкой отсчета для формирования семантики понятия империя. Со 
времен Петра I его основа была нерушимой, потому что Петр создал свою им-
перию на фундаменте сильной власти царя и на православной религии. Критика 
деспотического государства первой половины 19 века была вызвана стремления-
ми обеспечить права личности. В Иране империя не имела непоколебимый фун-
дамент, а ее отрицание было связано с отвержением чужих образцов, которые 
ассоциировались с зависимостью и экономической эксплуатацией. Во время 
правления Резы-Шаха образ Запада как эталона прогресса заменила ассоциация 
понятия Запада с уничтожением идентичности Ирана и распространением чу-
жих влияний. Углублялись тенденции восприятия Запада как разрушительного 
фактора для иранской культуры и шаха – как действующего против своего на-
рода.

Распад культуры в России длился с 1861 по 1917 год, а в Иране с 1953 по 1979. 
В обеих культурах можно заметить рост нигилистических и революционных 
тенденций. Большое количество противоположных друг другу идейных 
движений, которые не вступают в диалог, усиливает борьбу противоречий. 
Напряжение между отрицанием государственного строя а усилением репрессий 
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со стороны власти типичны для обеих культур данного времени. Вторая бинарная 
пара это футуристические и ретроспективные утопии. На этой стадии развития 
культуры чужие элементы в значимой степени уже усвоены и преобразованы. 
Одновременно постоянный приток новых идей ведет к нарушению стабильности 
культуры и информационному переполнению системы. Чувство опасности 
сопровождается апокалипсическими пророчествами конца культуры.

Нигилистические концепции в России были направлены против европейской 
культуры и империи. Импульс к разрушению центра выходил из этих групп, 
которые в первой половине века находились на периферии культуры. Они не 
включились в процесс развития культурного ядра, поэтому могли относиться 
к этим явлениям как чужим, даже враждебным. Рожденная таким образом идея 
разрушения относилась к дворянству как группе, которая была носительницей 
чужих идей, государство рассматривалось как орудие насилия, а Церковь – 
как элемент, позволяющий господствующим классам обманывать и угнетать 
низшие слои общества. Нигилизм столкнулся с консервативно-реакционными 
движениями, представители которых провозглашали идею усиления империи 
и говорили об ее миссии по отношению к другим славянским народам. 
У нигилистических движений не было культурной детерминанты, поскольку 
их энергия была направлена на разрушение существующего порядка. Корни 
нигилизма уходят в религию, что отчетливо видно в письмах Михаила Бакунина 
и Льва Толстого. Слияние противоречивых по своей сути элементов, смешение 
сакрум и профанум в конечном итоге привело к невозможности определить 
культурную детерминанту и к взрыву семиосферы.

В Иране основное столкновение происходило на границе между 
вестернизацией и исламом; центром культуры, который развивался по 
официальным указам, а традиционной и бедной периферией. Мохаммед Реза 
продолжал реформы своего отца, но у него не было ни силы характера, ни 
способностей к тщательному планированию. В письмах противников политики 
шаха империя ассоциировалась с цивилизацией машин, которая беспощадно 
поглощает иранскую культуру. Сторонники «возврата к корням» обратились 
к исламу и призвали шиитское духовенство встать во главе народа. Они пытались 
восстановить познавательную структуру, которая даст возможность отличить 
элементы, вредные для иранской культуры, от полезных и успешно противостоять 
Западу. Картина борьбы двух враждебных друг другу элементов: механической 
западной цивилизации и органической восточной цивилизации, начертанная 
Аль-е Ахмадом в Гарбзадеги, напоминает изображение Леонтьева, которое русский 
мыслитель представил в книге Византизм и Славянство. Иранский мыслитель 
указывает на ислам как лекарство и шиитское духовенство как исцелителей 
иранского народа. Русский философ также относится к культурной детерминанте, 
которая была особенно сильной в момент начала модернизационных процессов, 
этой идеей является империя. В обоих случаях религия становится частью 
широкой политической концепции, а одновременно оправдывает политические 
цели, выдвигая на первый план мораль и миссию, которая будет уделом новой 
культуры. Опасность в обеих концепциях ассоциировалась с Западом, особенно 
с такими его элементами, как секуляризация и либерализм.

Резюме
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Монадические модели культуры, к которым относятся также теоретические 
концепции Николая Данилевского, Константина Леонтьева, Шейха Фазлаллаха 
Нури и Джалала аль-е Ахмада, предвещали закрытие культурной системы 
как стремления к сохранению самосознания культуры. Сопровождающие 
их революции указывали на факт, что в культуре существует несколько суб-
-семиосфер, которые созданы вокруг ключевых слов с разной семантикой. 
Среди слов, непереводимых на другие языки, на первый план были выдвинуты 
свобода в России и народ в Иране. Они определили иерархию других понятий, 
а в случае слов, которые связаны с конкретными элементами культуры как, на 
пример, империя – государство, община – общество, они также обусловили их место 
в конфигурации культурной системы. Если идея государства ассоциировалась 
с элементом либерализма, то для империи не было места в той конфигурация 
культуры, которая обуславливалась новой идеей государства. Так же как идея 
общества, которое понималось как совокупность индивидуальностей, была 
несовместима с идеей общины, которая основывалось на религии.

Октябрьская и исламская революции несомненно имели политическую 
основу, но их подоплекой являлось желание воплотить в жизнь идеал 
социальной справедливости и создать „рай на земле” – в марксизме-ленинизме 
это являлось конечной целью борьбы класс, а в „хомейнизме” – неминуемым 
этапом подготовки к пришествию Мехди.

Идея прогресса тоже подвергалась видоизменениям, а ее модификация была 
обусловлена характером первого ответа на вызов Запада. Декабристы понимали 
прогресс как свободу личности в столкновении с имманентными культурными 
детерминантами: империей и общиной. Свобода личности и общественное начало 
слились, в то же самое время подвергаясь искажению, и в результате привели 
к возникновению идеологического порождения – коллектива. В коллективе, как 
и в общине, проблема личной свободы не рассматривается; религию замещает 
идеология, Бога – Ленин. 

В Иране понятие прогресса ассоциировалось с идеей права. Создание системы 
светского права понималось как орудие восстановления политической 
и экономической независимости. Основное слово-ключ народ (меллат) 
понималось интеллигенцией как совокупность граждан, объединенных 
общей заботой о народном благе и формирующих его характер на основании 
кодифицированного права. Эти первые либерально-демократические концепции 
народа столкнулись с концепциями шиитского духовенства. В исламской 
революции не только возродилось традиционное понимание содержания 
меллат – как мусульманской общины, но также меллат отождествлялось с доулят 
(государство).

Революции закрывали цикл развития культур с момента первого столкновения 
их творческих элит с идеями прогресса и модернизации к моменту взрывов, 
которые являлись решительным ответом на вызов со стороны Запада. Революции 
необходимо также понимать как попытку сохранения самосознания культуры за 
счет ее развития. 





Culture against progress and modernization. 
Russia and Iran in the comparative perspective

Summary
In this book two hypotheses were formulated: The models of  the Russian and 

Iranian cultures are typologically similar; the response of  both cultures to modernization 
was determined by the inner mechanisms of  development and struggle for the preser-
vation of  culture identity to a much greater extent than by  outer factors.

The book consists of  four main parts. They are preceded by Introduction, in which 
the purposes, assumptions and methodology of  the research are specifi ed, and also 
some defi nitions of  the notions of  progress and modernization are presented. The disser-
tation comes to an end with Conclusions.  

In the fi rst part, the interrelated problems of  culture and language are discussed. The 
deliberations on that issue lead to the concept of  a culture as a system. Understanding 
culture as a dynamic model implies the question about the factor which makes the 
processes that occur within a culture more dynamic. Regarding the assumption that 
there must be a dynamizing factor within a culture, some culture-creating groups, as  
specifi c phenomena against the background of  the abstract image of  culture, were 
made the object of  research in the second section (Culture-creating groups – a description. 
Culture learning and educational systems) of  the fi rst chapter (Culture as a semiosphere). Every-
body who makes an effort to refl ect upon the reality is a member of  a culture-creating 
group which is understood in opposition to a non-culture-creating one. The oppo-
sition of  culture-creating groups against  non-culture-creating ones develops some 
other oppositions, like: dynamic – static, creative attitude – imitative attitude (creation 
vs multiplication), leader (a teacher, a prophet) – follower, an individual – a crowd, 
a “saviour” - the people who expect a miracle, and so on. When a culture is a set of  
signs/symbols, and when the culture-creating elites undertake the task to disseminate 
the discovered/worked out paradigms, a problem of  communication occurs; a com-
mon set of  meanings and institutions has to be created to ensure the durability of  the 
culture patterns. A refl ection upon the meanings of  the words used by culture-creating 
groups provokes the following questions: What is a language? and What is its place within 
the system of  a culture? Nature and functions of  a language are connected with the no-
tion of  a language picture of  the world – the image of  a reality which is common for the 
whole group of  language users and which is assimilated unconsciously. Choosing some 
culture-bound key-words and their contents, rather than reconstructing the language 
picture of  the world, is the purpose of  this research.  Words often refl ect an attitude of   
language users  towards the reality. The clash of  the Russian and the Iranian cultures 
with the Western one initiated changes within the sphere of  ideas about the reality, 
and  language proved too fallible a tool to describe all the new phenomena. Therefore, 
the language reforms which were started in the fi eld of  orthography, lexis, syntax and 
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subject matters could be recognized as efforts to re-organize the reality. The dispute of  
intellectual elites over the suggested reforms, in the context of  historical events and so-
ciopolitical changes, is presented in the second section (The Russian and Iranian reformists 
against the challenges of  their times) of  the second chapter (Language in a culture – culture as 
a language). It is a continuation of  the previous chapter (Culture-language-reality. A language 
picture of  the world) in which the basic notions of  a language picture of  the world, functions 
of   language and  language as a cognitive tool were discussed.

The second and third parts of  the dissertation are parallel and they contain  prob-
lem analyses of   selected phenomena in Russia and Iran, respectively. State power, the 
community and the individual in their mutual confi gurations are the elements around 
which this dissertation is organized. The assumption that both cultures, at the moment 
of  their clash with the West, were of  the community type and  were described and 
identifi ed by culture-specifi c words together with their contents is the starting point 
for our research. A question is posed about the primary symbol of  group identity for 
a pre-modern community, and the answer is,  the fi gure of  a king. As a consequence, 
a section of  the second part of  this dissertation (Modernization project of  the state by Peter 
the Great against the background of  the previous patterns of  power and kingship) and a section 
of  the third part (Pre-Islamic and Islamic patterns of  power and kingship) are devoted to the 
analysis of  texts in which early images of  a king and of  expectations towards him are 
described. The context of  the analysis are  the character of  a culture-creating group 
of  that time and the purposes behind its  description of  a good and a bad king. The 
conclusions lead us to another question about the reasons for a drastic change of  the 
image of   a king. The turning point can be traced to the evolution of  the idea of  power 
and kingship in both cultures. It is closely connected with the engagement of  the king 
in modernization of  his state. The process of  transforming the idea of  Tsar and Shah 
was initiated as a result of  the discussion of  culture-creating groups about the meaning 
of  progress, purposes ofmodernization and ways to complete it. There were a few ver-
sions of  the new understanding of  the king’s power; they depended on the person who 
conceived the image, and the extent to which the thinker and reformist was dependent 
on the offi cial state power. There were signifi cant differences between the groups of  
clergy, secular individuals and the court elite; the liberal, conservative, royalist, revolu-
tionary and moderate groups also presented differing approaches toward the idea of  
state power and kingship. Despite a great number and variety of  the texts which do-
cumented the evolution of  the image of  king as the central symbol for a group, some 
generalizations can be made. A  kind of  dependency between the changes in perceiving 
the king’s personality and his tasks and the main ideological tendencies of  the epoch 
can also be proved.  It is worth mentioning that in the case of  Iran the symbol of  
a king was placed in the centre of  culture only during the reign of  Reza Shah Pahlavi 
and Mohammad Reza.  Earlier, the image of  a Shah was marginalized and, instead, the 
fi gure of  Prophet Mohammad, his heir Ali, and the saint martyrs for faith were expo-
sed. The divergence between Russia and Iran provoked us to pose a question: What 
were the consequences of  equating the state power with a saint?

The modernization was accompanied by profound changes in the consciousness 
of  the social elite, who recognized the main faults of  the social and political orders 
of  the country. Their efforts to solve the problems resulted in a refl ection upon the 
culture identity and its constitutive elements. All the discussions were focused on the 
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question of  how to combine the idea of  individualism with the values of  a patriarchal 
and religious community, and citizen rights with the autocratic state power.  Two chap-
ters: Decembrism. A new vision of  the relation between an individual and the state power in the light 
of  the semantics of  the words: freedom, progress, a citizen, enlightenment,  service, and 
fatherland and Semantics of  the words progress, law, freedom, humanism, and nation in 
the writings of  Mirza Malkom Khan, Mirza Jusuf  Khan Mostashar ad-Dowle and their followers 
discuss the work of  the precursors of  individualism in Russia and Iran. Together with 
the above mentioned key-words, some concepts, which constitute a context for them, 
like oppression, despotism, backwardness, are also considered. The reformists accepted the 
Western ideas and tried to inculcate them into their native cultures, but they themselves 
were affected by the image of  reality they had unconsciously assimilated . The clash 
of  the consciously acquired ideas and the non-consciously adopted picture of  the 
world led to many contradictions; the border between individualism and autocratic 
state or individualism and religion was fl uent. As a result, two other research tasks of  
the dissertation emerged. The fi rst one refers to the character of  the society perceived 
by the reformers as the target of  their activities. The second one involves the issue of  
the traditional culture-creating group with which the new secular elite has to struggle 
for reforms.

In both cultures, the Russian and the Iranian one, complete models of  the reality 
were developed. They were created on the basis of  elements identifi ed by us as “sym-
bols of  group identity as a community”. The Russian Slavophile Aleksy Khomiakov 
and the Iranian shi’i clergyman Sheikh Shahid Fazlallah Nuri are the most representati-
ve thinkers. Not only did they describe their cultures by pointing to  basic elements but 
they also recognized the main danger of  changing the established hierarchy of  values. 
They developed models against the background of  the “own” vs. “other” opposition. 
Khomiakov defi ned and described the main elements of  the traditional Russian culture 
in the course of  numerous polemics with Occidentalists, whereas Nuri exposed Isla-
mic values by contrasting them with constitutionalism. The further fate of  individualism 
and the idea of  community, their evolution and also distortion are the result of  the 
tension between the struggle for realization of  individual potential and the desire to fi t 
into existing culture patterns. Individualism, along with the idea of  personal freedom, 
respect for human dignity, private property and law as a result of  social commitment, 
were not a prior value in either of  the cultures. In Russia the “dispute over personality” 
lasted till the 1960’s and then the issue was marginalized. In Iran liberal values were re-
fl ected in the text of  the fi rst Iranian constitution but in the social consciousness they 
could not compete with the collective and communal vision of  the reality according to 
which a group was more important than an individual.

Following the changes within the semantics of  the words progress, freedom, and law 
allows us to draw some general conclusions about the specifi c character of  culture-
-creating groups in Russia and Iran, the borders between sub-semiospheres and the 
contentious issues. It is worth mentioning that not all of  the ideas are of   great signi-
fi cance for the preservation of  culture identity; some of  them can be replaced, with 
no consequences for the coherence of  a semiosphere. In Russia and Iran, however, 
the replacement concerned basic values and it occurred in the centre of  the cultures. 
Distorting the idea of  individualism and combining freedom with anarchy, and justice 
with the right to infl ict punishment on behalf  of  the oppressed, were the results of  
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absorbing the idea of  individualism with the simultaneous lack of  intellectual refl ec-
tion on its semantics.

The intellectual elite was the only group who took part in the initial phase of  
modernization, in the process of  conceptualizing the idea  of  progress, in conducting 
reforms of  the administrative and military apparatus, and transforming the system of  
education. It was both the initiator and object of  the proposed changes. The elite for-
med the core of  the culture, its centre, whereas the lower classes were left in the periphery. 
Even if  the lower classes/the people occurred in the thoughts of   representatives of  
the educated elite, it happened occasionally and, mostly, they were treated as a tool for 
supporting the process of  self-identifi cation of  the elite in the light of  the new ideas. 
That fact had far-reaching consequences because the lower classes, when they became 
a revolutionary power,  proved to be in opposition to the aspirations of  the elite.  The 
lower classes had not been engaged in the process of  modernization, they did not 
understand its ideological basis and therefore remained faithful to the unconscious 
image of  the reality. It was possible to activate this image by using some key-words. 
The questions, posed by us at this stage of  our research, are: who possessed the “keys” 
to emotions of  the crowds and what were the interests of  the groups who had the 
“keys”, and also who were their rivals in the struggle over the semiosphere domination.  

The threat of  revolution led to strengthening reactionary tendencies in both cul-
tures. Texts were written  whose leitmotif  was the call for a total destruction of   con-
temporary culture, in order to built a new and happy world. As a counterbalance, there 
were written  texts in which a complete culture model based on traditional inherent 
elements was promulgated. It is worth stressing that, at this stage of  the response of  
both cultures to modernization, there is a clear difference between Russia and Iran. In 
Russia, the  “revolutionary – reactionary” dichotomy during the period of  1855–1917 
is quite signifi cant. The representatives of  the liberal movements have already made 
their choice and after the Polish January Uprising (1863) and in the face of  growing 
revolutionary feelings in the Russian society, they stand on the side of  a strong state 
power. It can be stated that the struggle for individual liberties was abandoned for 
the sake of  safety withing the frames of  the Empire. In Iran, the  “revolutionary – 
reactionary” dichotomy during the period of  1924–1979 was not so obvious. There 
were many groups whose ability to act was suppressed by the despotic state power. It 
is also diffi cult to describe the Pahlavi Shahs’ style of  governing as either revolutionary 
or reactionary because it was a mix of  both tendencies. Regarding the grand scale of  
the reforms and the ruthlessness with which they were  carried out, they can be called 
“revolutionary”. On the other hand, however, the Pahlavi Shahs wanted to revive the 
traditional patterns of  a king and state power and they eliminated all the ideas which 
were contradictory to their style of  governing. The activities of  the Shi’a clergy and 
communist movements, their call to overthrow the monarchy were  radical in charac-
ter, but they differ regarding their ideological bases. Mosaddeq’s nationalist movement, 
which  concentrated around the idea of  a nation as all the citizens of  one common 
state, was another important tendency. It was neither reactionary nor revolutionary. Its 
representatives followed the liberal tradition of  the Constitutional Revolution and they 
were opposed to the shah’s modernization-westernization policy, his blind imitation of  
the West. So, in the second section (Empire and its mission in the monadic conceptions by Ni-
kolay Danilevsky and Konstanty Leontyev. The harbinger of  shutting up the culture system) of  the 
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third chapter (The accumulation of  information within the system – towards an explosion) in the 
second part of  the dissertation, the culture models which were based on the traditional 
values of  empire and religion were were presented in opposition to the call for a total 
destruction of  the contemporary state and social order.  

In the case of  Iran we tried to capture the essence of  modernization from Reza 
Shah’s and Mohammad Reza Shah’s perspectives. Their books and programs of  re-
forms contain some signifi cant key-words that allow us to trace important values and 
ideas to which the shahs referred . The reformatory programs of  the state, society and 
culture did not exist in a vacuum; they were discussed, accepted and questioned by the 
intellectual elites whose ideological and cultural identity was discussed in the section 
entitled The ideological identity of  the Iranian intelligentsia. Searching for and conceptualizing the 
border between the “own” and the “other”. Their character, the borders between the sub-
-semiospheres and the tools to gain  infl uence over the society were discussed in the 
chapter. The analysis of  the texts allows us to conclude that the ideological legacy of  
the previous periods, the 1840’s in Russia and the turn of  the 19th and 20th centuries 
in Iran, was not preserved; especially the liberal thought was forgotten and the discus-
sions on the content of  such notions  as humanism, freedom, law, or nation ceased. The 
previous epochs were rejected in order to built a new reality on the ruins of  the old 
world – according to the developmental mechanisms of   binary cultures.

State as a system based on law, and individual liberty were  two elements which were 
brought into both cultures simultaneously with the beginning of  modernization. On 
the eve of  the October Revolution in Russia and the Islamic Revolution in Iran they 
were marginalized, if  not forgotten. The revolutionary movements that propagated 
“social justice” gained power. It was the moment when a dissonance between two 
groups of  the Russian intelligentsia occurred; between the nobility and the lower clas-
ses. They differed from each other in many respects, such as the social background, 
level of  education, world-view, purposes and tools to achieve their goals. The split 
between the “social sphere” and the “cultural sphere”, which was refl ected by the 
occurrence of  two antagonistic formations within the intellectual elite, made both 
revolutions unavoidable. The process of  self-identifi cation in Russia was inevitably 
connected to the question: Is Russia  part of  the West? In Iran the issues of  colonialism 
and imperialism constituted the context for the refl ection on self-identity.

The fourth chapters (Revolution as an explosion of  meanings. The basis of  a new meta-text 
of  culture and Post-revolutionary order of  the world of  the Iranians. A new meta-text of  culture) 
in the second  and third  parts of  this dissertation (Modernization in Russia and Moder-
nization in Iran, respectively) discuss the revolution as exploding the system of  culture 
due to its information overload. We prove that the revolutions in Russia and Iran were 
not a mere result of  a sociopolitical and economic crisis and discontent of  the society. 
In both cultures the revolutions were desired and long-awaited events; they came, with 
their roots in a religious world-view with its ideas of  salvation, paradise, and  perfect ju-
stice which would prevail after the Apocalypse. The revolutionary rhetoric appealed to 
emotions. It was familiar to the crowds of  people because it referred to the well-known 
notions of  “redemption” after the period of  the “fi ght with evil,” which constituted 
a cognitive system based on  religion. The new meta-text of  a culture, which was wor-
ked out in the course of  cultural revolutions, implied the division of  the world into two 
antagonistic parts. According to it, there was an “enemy” who had to be eliminated. It 
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is worth  mentioning, however, that the very fi ght was more important than achieving 
the goal. The totalitarian systems of  Russian communism and Iranian theocracy gained 
their power and durability by constantly supporting the feeling of  threat.    

The meaning of  the culture-bound words: freedom and nation underwent  the most 
profound changes due to the response of  the cultures to the ideas of  progress and mo-
dernization. Moreover, those words became the integral part of  a language picture of  the 
world, a kind of   map of  the reality that enabled the people who had it to communicate 
with and understand each other. An act of  communication has social functions but, at 
the same time, it goes far beyond the human needs of  belonging to a group and “ta-
ming” the world. It has  axiological and ontological dimensions too, so, in this respect, 
it is connected with the human quest for the meaning of   life. We stress the latter fact 
because a mere existence of  sociopolitical groups and the disputes they have is not 
a premise to draw conclusions as to the extent to which a semiosphere is coherent or 
disintegrated.

We assumed that the Russian and Iranian cultures, at the moment of  their clash 
with the ideas of  progress and modernization, were typologically similar. That thesis was 
proved with three arguments. First of  all, they were both  characterized by a binary 
paradigm which determined an indisputable division of   space into the “own” and 
“other” parts. Moreover, the change of  a developmental period was accomplished 
by  means of  a total negation of  the previous period. The October and Islamic Revo-
lutions were the proof  for such disregard towards the values of  the former epoch. 
The post-revolutionary politics of  the new governing elites included extermination of  
the representatives of   cultural codes other than the obligatory one which had been 
established according to the new meta-text of  the culture. Another argument for the 
typological similarity of  the investigated cultures refers to the specifi city of  learning 
the culture. In both cases knowledge was passed from a teacher to a pupil in the course 
of  imitating and following the fi rst one; its aim was spiritual growth. The top-down 
reforms in the fi eld of  educational systems, that were  introduced by the secular elites, 
did not change the traditional way of  learning. That was the reason why transmitting 
the traditional paradigms was more effi cient than propagating the new culture patterns 
which were created by the secular intellectual elite in the 19th century and later. And, 
last but not least, both cultures were the “cultures of  text” (the notion of  Y. Lotman), 
which means that a Holy Book was regarded as the main credible source of  the Truth; 
the world-view that was developed on its basis was theocentric.

The above mentioned typological similarities, culture-specifi c for Iran and Russia, 
determined the contents and functions of  other elements of  culture, such as the ima-
ge of  a king and state power, the anthropological conceptions and the type of  social 
bonds. The refl ection of  the Russian and Iranian elites on the ideas of  state power, 
the individual and society began at the moment of  the clash with the Western culture 
which shaped  those ideas in a different way. State power, society and the individual 
are co-dependent elements of  every culture. A change within  any of  them results in 
a reconfi guration of  the whole culture system.  

The clash within the Russian and Iranian cultures was recognized by us as a “chal-
lenge”. We posed a question about its essence. The conducted research allows us to 
claim that it was the encounter of  religious cultures with a secular one, theocentrism 
with anthropocentrism. The Industrial Revolution in the West provided individuals 
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with tools that helped them to become independent of  the authority of  a religion or 
a state. In the countries which did not experience it, progress was associated both with 
the liberation of  individuals and with technical development, inculcating or inventing  
solutions that enabled progress in the Western countries.

At the beginning of  the 19th century empire, based on the autocratic power of  the 
Tsar and the patriarchal social and political structures, was the main cultural determiner 
for the Russian culture. The Orthodox clergy was not an independent political power, 
it was not able to counteract Tsar’s deeds and it did not develop new cultural para-
digms. It was to be replaced with the secular elite which under the reign of  Peter the 
Great constituted a professional group but during the following century it emerged as 
a power opposing the Empire. In program documents and literature  of   Decembrism 
empire was placed in opposition to an individual, the progress in the name of  strengthe-
ning the state – in opposition to the progress as liberation of  an individual, eradicating 
serfdom and propagating the idea of  citizenship. The notions of freedom/individual are 
determiners for Decembrism, which is discussed by us as a sub-semiosphere. The 
movement was both typical and unfamiliar to the Russian culture. Decembrists gave 
a response to the challenge of  the Western culture by establishing the “conditions of  
confrontation”; defi ning problems which had to be solved. The contradiction between 
further strengthening of  the Empire and striving for liberation of  an individual was 
the most important issue. It is worth mentioning that the challenge Decembrism faced 
was not of  an outer character; it did not result from international circumstances. It 
occurred within the Russian culture as an initiative of  a group of  Russians who were 
well-educated, knew the Western culture and decided to inculcate its ideas in Russia. 
They wanted to establish institutions to secure individual rights and enable a person to 
shape their own fate. That is how Decembrists perceived the fi nal goal of  progress. The 
movement’s response to the West was not enforced by any external pressure as it hap-
pened in Iran. It arose out of  an “inner imperative” of  the fi rst generation of  Russian 
intelligentsia, out of  their deep conviction that  individual liberty, care about common 
wealth, and fi ght with oppressors are the ideas for which it is worth dying.   

We stated above that the occurrence of   individual liberty as a value triggered the 
transformation of  the essence and functions of  the state. Now it is necessary to spe-
cify that statement by saying that an impulse occurred but the re-confi guration of  the 
culture did not happen. The challenge which was thrown by Decembrism towards the 
Russian empire proved  too weak to provoke changes within the semantics of  state.

The intellectual elite, which had absorbed the Western idea, moved towards the cen-
tre of  the Russian culture whereas the people and lower classes were left in the periphery 
and they followed the patterns of  the Orthodox religion in their everyday life. There 
were also signifi cant differences concerning the level of  statics and dynamics of  the two 
spheres: the centre was active whereas the periphery stayed passive, negligent or hostile 
towards all kinds of  changes.

In Iran, at the beginning of  the 19th century Islam was the main determiner and its 
position had not been weakened till the  reign of  Reza Shah Pahlavi. The Shi’a clergy 
had the monopoly to educate the society, it was fi nancially independent of  the shah, 
it wielded power over the everyday matters of  the Muslim community and the judicial 
system, it cultivated the religious tradition. The new-born secular intellectual elite was 
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not able to threaten the clergymen’s position till the mashrute period when constitutiona-
lism became a culture determiner.

Mirza Malkom Khan was the fi rst Iranian thinker who responded to the challenge 
of  the West by inculcating the idea of  humanism. In this respect his ideas were similar 
to those of  the Decembrists. He put the individual at the top of  the hierarchy of  
values. He assumed that the man is the source of  all changes and that was the reason 
why the thinker recognized self-development as the most important task of  a human, 
the fi rst step on the way towards social and political changes. Malkom Khan also emp-
hasized the role of law as the main tool to secure individual liberty. Criticism towards 
Islam and the state was balanced because most of  such reformers like Malkom Khan 
expected top-down reforms and they also had to take into account the power of  the 
clergy. In Iran the quest for individual liberty was less important than the postulate to 
break free from foreign dominance. It was a signifi cant difference in comparison to 
Russia, where the state freedom was not discussed whereas  individual liberty became 
one of  the most urgent problems. Iran’s struggle  to regain independence  became the 
background for the ideas of  nation and law, which were developed by Mirza Malkom 
Khan, Mirza Jusuf  Khan Mostashar ad-Dowle, Mirza Hoseyn Khan Sepahsalar, Mirza 
Fath Ali Akhundzade and their followers. The idea of  Muslim unity was conceived 
in the writings of  Seyyed Jamal ad-Din Afqani Asad Abadi and was based on the no-
tion a Muslim community – mellat. There were fi erce disputes concerning the question 
whether Islam was a supporting or hampering factor for progress. The arguments did 
not affect Islam as the main culture determiner. The progress within the frames of  Islam 
was understood as the moral growth of  individuals and society in order to make them 
ready to accept God’s gifts for the mankind.

The Constitutional Revolution allowed us to recognize two directions of  changes: 
towards the secularization of  the state and towards the preservation of  its religious 
character. As a consequence, we recognized two culture determiners: constitutionalism 
and Islam. The former was based on the semantics of  the words: constitution, freedom, 
equality, law, and nation, whereas for the latter the notions of  Qur’an, Islam, Imam, Sharia 
law, and Muslim community (mellat) were specifi c. They were two opposing sets of  ele-
ments of  a language picture of  the world. They also determined the understanding of  the 
words constitutionalism, progress and democracy.   

Both in Russia and in Iran the secular intelligentsia was the fi rst group who respon-
ded to the challenge of  modernization. Nevertheless, the conclusive character of  the 
response depended on the traditional culture determiner – empire in Russia and Islam in 
Iran. In both cases the traditional elements of  the cultures were strengthened because 
of  the fact that their representatives became aware of  the existence of  an alternative 
paradigm and counteracted its inculcation. We can state that progress and modernization, 
understood as sets of  ideas from behind the investigated cultures, enforced the refl ec-
tion on the culture self-identity.

The mashrute period in Iran was marked by a greater dynamics of  changes and 
less distinctive borders between specifi c ideological tendencies than the period of  De-
cembrism in Russia. The Qajar’s despotic style of  governing was incomparable with 
the might of  the Russian autocracy. The Iranian intellectual elites could discuss new 
ideas and reformist conceptions formulated in the papers, whereas the Russian intelli-
gentsia  was mostly forced to seek other tools to express its thoughts. The Decembrists 
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responded to the challenge of  the West, they transferred it onto the grounds of  Rus-
sian culture and provoked a response from the Empire. In Iran Reza Shah was the fi rst 
to answer the challenge from the West with his own project of  modernization-wester-
nization. The secular intelligentsia adopted the ideas of  liberal freedom, individualism 
and nation at the turn of  the 19th and 20th century and it challenged the Shi’a clergy, 
who responded to it in the 1970’s. The idea of  mellat as all the citizens who are equal in 
the face of  law and doulat as a guard for citizenship liberties were juxtaposed with mellat 
as a Muslim community and doulat as a Muslim state.

Decembrists provoked a challenge from the Empire which destroyed them. Ne-
vertheless, the determiner of individual liberty survived and it was preserved in the me-
mory of  the Russian culture. An emergence of  two tendencies: a liberal and a revolu-
tionary one, which revived the problem of  freedom and  individual in their disputes over 
personality, was the proof  of  it. The question of  how to combine individual liberty with 
the interests of  the Empire received two opposite answers. The liberal thinkers claimed 
that it was possible to work out a consensus on the basis of  the law and gradual evolu-
tion of  social and political relations. The revolutionary thinkers stated that destroying 
the despotic state was the only way to create a new type of   society and  state. The 
impulse which came from personality this time was forwarded against the Orthodox reli-
gion and community (obschina) – the determiners which constituted the traditional social 
structures.

By questioning the patriarchal relations as the basis for a social system, the repre-
sentatives of  the personality determiner posed the question about the character of  the 
relation between an individual and the society. The theoretical idea of  personality was 
refl ected in the real phenomenon of  a superfl uous man who marked the disintegration of  
patriarchal and communal bonds. The process of  individualization provoked a reaction 
of  the conservative groups of  the elite. They responded with conceiving some culture-
bond key-words as a counter-balance. The Occidentalists’ thinking from the position 
of  “I” was confronted with the Slavophiles’ thinking from the position of  “we”. The 
Orthodox religion was the central word for the Slavophiles’ language picture of  the world. 
It constituted the centre around which other meaningful words were gathered, such 
as: integrity (cel’nost’), integral personality (cel’naja lichnost’), community (obschina), council 
(sobor). In the light of  the generated meanings the semantics of  the words freedom, law, 
enlightenment and progress also underwent changes. The Slavophiles’ image of  the reality 
was theocentric and therefore it was basically different from the anthropological, social 
and political conception of  the Occidentalists.  

The problem of  Russia and the West as the notions which are compound became 
the subject of  disputes in the 1840’s. The paradigm Russia – the West was created witho-
ut contact with reality and it resulted in the idealization of  the West, if  a thinker was in 
Russia, and  bitter disappointment, if  he visited  Western Europe.

Occidentalism and Slavophilism refl ected the relation between dynamics and statics; 
personality was regarded as the active element which could stimulate the development 
of  a community whereas the community gave  personality the feeling of  being rooted. 
In this respect they were complementary. However,  as culture determiners they have 
to be regarded as opposite: according to Slavophiles, the  Orthodox religion and obschina 
constitute the deep structure of  the Russian culture whereas in Occidentalists’ opinion 
personality, supported by rationalism and individualism, should be regarded as the culture-
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-specifi c element. Striving for the realization of  a religious ideal and salvation was 
juxtaposed with happiness and self-realization within the frames of   worldly reality.

The second phase of  modernization in Iran initially did not cause any disputes on 
the problems which had been fundamental during the fi rst phase and were diagnosed 
by us as  “defi ning the conditions of  confrontation”. Let us remind that they were: the 
semantics of  the notions of  mellat and doulat, the relation between an individual and 
religion, the secular or religious basis of  the Iranian culture. Reza Khan’s military coup 
marked the beginning of  the period when a new determiner occurred – it was empire 
against the background of  the notions of  the West and civilization. Secularization beca-
me the dominant tendency. Changes within the culture had a fundamental character; 
they included values, education, clothing, manners of  behaviour, the presence of  wo-
men in the public sphere. Reza Shah decided to empower the idea of  empire by referring 
to the times of  ancient Persia, by accepting the offi cial name of  Iran for the country 
and by stressing the fact that Iran had Aryan roots. The new ideas were inculcated into 
the memory of  culture as the content of  school handbooks. A group of  intellectuals, 
both native and foreign, was also engaged in creating and supporting the new culture 
paradigm. The tribal image of  a leader was revived. Let us remember that it was based 
on a charismatic personality and strength. The Iranian intelligentsia had obtained much 
greater political consciousness by the time when Reza Shah ascended the throne than 
the Russian elite by Peter the Great, nevertheless, the idea of  a mighty king who stands 
above the law for the simple reason that he is strong enough to change the course of   
History proved to be very attractive for the Iranians. Partly, the support for the Shah 
resulted from the international situation which brought Iran under control of  colonial 
powers. Reza Khan stirred the feeling of  national pride in the Iranians and gave them 
the hope that Iran would become independent. The period between 1924 and 1941 
hardly could be described as a “growth towards self-identity”. Regarding the fact that 
Reza Shah recognized the army as a perfect model for culture and despotism as the 
right style of  governing, we should rather claim that the system of culture was closed 
and all  ideas contradictory to the new conception of the Iranian state and nation were eli-
minated. The change of the developmental period occurred according to the dictate of the 
binary matrix – by means of eliminating the most important determiners of the previous 
period: constitutionalism and Islam.

Reza Shah excluded the Shi’a clergy from the public space in order to marginalize 
religious symbolism and move towards the centre of  the culture the symbols which 
supported his idea of  a secular state. He took power at the time when the modern 
ideas of  a nation and nationality had already been an object of  dispute among  groups 
of  the intelligentsia, so the Shah had to face two culture-creating groups: the secular 
liberal-democratic elites and the clergymen. He weakened them both but their ideas 
of  humanism, liberalism and democracy had already become inseparable elements of  
many conceptions of  a nation.

Liberalization of  the inner policy came in the years 1941–1953; the period can be 
recognized as  the “growth of  the culture towards self-identity”. The ideas which could 
not have coexisted with the autocratic vision of  the state by Reza Shah were revived 
then. The problem of  Iran’s attitude towards the Western civilization and the question 
about the role Islam had in the process of  modernization created a platform to unite 
the leftist and nationalist groups of  the Iranian intelligentsia.  
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Empire and Islam once more became  culture determiners and their semantics was 
discussed in close reference to the West. In Russia the West was never the background 
for debates on the meaning of  the word empire. Peter the Great built his state on the 
foundations of  a strong power of  the Tsar and Orthodox faith. Empire – both as 
a culture determiner and as a political system – remained powerful  till the second part 
of  the 19th century. It was criticized by the liberal and revolutionary intelligentsia but 
the criticism was made from the position of   individual liberty. In Iran empire did not 
have any stable foundations and its negation was a consequence of  the rejection of   
foreign interference which was associated with the political and economic dependency 
of  Iran. Under Mohammad Reza Shah the image of  the West as a matrix for progress 
and modernization was replaced with the association of  the West with the destruction 
of  the Iranian identity. The tendency to view the West as a destructive element and the 
Shah as the despot who acted against the Iranian nation increased signifi cantly in the 
years 1953-1979.   

The process of  the disintegration of  culture occurred in Russia in the years 1861–
–1917 and in Iran – 1953–1979. The growth of  nihilistic and revolutionary tendencies 
was characteristic of  both cultures in these periods. The struggle for  the dominance 
in the semiosphere resulted in an unavoidable tension between the destructive move-
ments and the conservative ones, which was also a typical mechanism for both cultures 
in the above mentioned period. Futuristic utopias confronted with retrospective ones 
created another binary pair. In the process of  the cultural confrontation of  Russia or 
Iran with the West, that was the stage  when some absorbed elements were adapted and 
transformed whereas  others were not. The ceaseless infl ow of   new ideas resulted in 
a disturbance of  the cultural stability  and the information overload of  the system. The 
feeling of  insecurity was accompanied by apocalyptic visions of  the end of  the culture.

The nihilistic tendencies in Russia were forwarded against the European culture 
and the Empire. The impulse to destroy the centre came from the groups which were in 
the periphery of  the culture in the fi rst half  of  the 19th century. They were not engaged 
in the process of  the development of  the cultural core and therefore they perceived its 
content as unfamiliar or even hostile. Nihilism was challenged by the reactionary con-
servative cultural tendency whose representatives propagated the idea of  strengthening 
the Empire and promulgated its mission towards the Slavonic nations. It is diffi cult to 
distinguish a culture determiner in nihilistic movements because their energy was used 
to destroy the contemporary social and political order. On the other hand, however, 
one can say that the roots of  the nihilistic movements go back to religion, not to ne-
gating the idea of  a state. The personalities and world-views of  Mikhail Bakunin and 
Leo Tolstoy are  clear evidence of  it. The fusion of  contradictory elements, mix of  the 
sacred and the profane, fi nally led to a failure in describing a culture determiner. Lack 
of  a meaningful centre for other notions made it impossible to organize the semiosphe-
re and create an effi cient cognitive tool.

A similar situation can be recognized in the case of  Iran. The main clash occured 
between westernization and Islam, and between the centre, which was undergoing mo-
dernization, and the poor and traditional periphery. Mohammad Reza Shah continued 
the reforms which had been initated by his father. He did not have his power of  will, 
however, nor an ability to carry out his plans.  In many writings of  the conservative 
Iranian writers the modernization was associated with westernization and the civilization 
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of  machines which was swallowing the Iranian culture. Jalal Al-e Ahmad’s and Ali 
Shariati’s call to revive Islam and their appeal to the Shi’a clergy to become political 
leaders should be viewed as an effort to create an effi cient cognitive tool which would 
help to recognize the elements that strengthen the Iranian culture and the elements 
that weaken it. Opposing  the West was recognized as one of  the most important goals. 
The vision of  a struggle of  two antagonistic elements: the mechanistic civilization of  
the West and the organic culture of  the East by Al-e Ahmad in Qarbzadegi (Westoxica-
tion) is similar to the one which was presented by Konstanty Leontyev in Byzantinism 
and Slavdom. The Iranian thinker pointed to Islam as a remedy and the Shi’a clergy – as 
doctors who are able to cure the “disease”. The Russian thinker also referred to the 
culture determiner which was relatively strong in his time – empire. Both in Russia and 
in Iran religion was  part of  a broader political conception. It also justifi ed the political 
purpose which was  expansion by means of  emphasizing  moral development and the 
mission which would be accomplished by the renewed culture. Both Leontyev and Al-e 
Ahmad associated the threat for their native cultures with the West, and especially with 
such ideas as liberalism and secularization.

The monadic conceptions by Nikolay Danilevsky, Konstanty Leontyev, Sheykh 
Shahid Fazlalalh Nuri and Al-e Ahmad anticipated the shutting-up of  both systems 
of  cultures to secure the culture identity. On the eve of  the revolutions in the Russian 
and Iranian cultures some sub-semiospheres existed. They were organized around key-
-words whose meanings were different for each of  the sub-semiospheres. Freedom (svo-
boda/volja) in Russia and nation (mellat) in Iran were the most important culture-bound 
words. They determined the hierarchy and meaning of  the other notions and, in the 
case of  the words which were bound to a specifi c element of  culture, such as a state, 
a community, an individual, they determined their place in the confi guration of  the 
culture. If  the idea of  state had been associated with liberalism, then the notion of  empire 
could not be fi tted into the confi guration of  a culture which was determined by the 
new idea of  state. Similarly, the idea of   society as  individuals who are equal in the face 
of  law could not correspond with the idea of  religious community.

The idea of  progress, which became a subject of  discussions of  the Russian and Ira-
nian reformers and the purpose to reach, was modifi ed according to the fi rst response 
to the challenge from the West. In Russia, Decembrists understood progress as  individual 
liberty and confronted it with empire and obschina. The idea of  progress evolved and 
during the October Revolution the three elements: individual liberty, empire, and religion 
were distorted and mixed. Individual liberty and communal element were combined 
to develop an ideological creation – collective. Similarly to obschina and empire, the idea 
of  individual liberty was not taken into account in the collective, religion was replaced 
with ideology, and God – with Lenin.

In Iran progress was associated with the idea of  law which, according to the fi rst 
reformers, had to be worked out to secure the political and economic independence 
of  the country. Nation was the main key-word. The secular elite defi ned this notion 
as all the citizens who are united by the common care about the prosperity of  their 
homeland and who shape its character on the basis of  a codifi ed law. The fi rst liberal-
-democratic conceptions of  nation clashed with the content put into this notion by 
the Shi’a clergy. In the Islamic Revolution, the traditional understanding of  mellat – 
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a nation as a religious community, was revived. It  was also equated with the notion of  
a state – doulat.  

The revolutions were conclusive moments for both cultures; they closed their 
cycles of  development from the fi rst encounter of  their intellectual elites with the 
ideas of  progress and modernizatin to the fi nal response which was an effort to preserve 
the culture indentity at the cost of  its further development.
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Hegel Friedrich 222, 224, 461
Hekmat Ali Asqar 103
Heraklit 110
Hercen Aleksander 14, 191–192, 220–

–221, 223–225, 228, 230, 232–233, 
237, 239–240, 248, 261–263, 268, 294, 
307, 314,513

Herder Johann 21, 114
Herzfeld Ernst 441
Hilarion (metropolita) 171–172, 201
Hitler Adolf  439
Hosejn (imam) 330, 332–333, 444, 486, 

496
Huntington Samuel 12, 42, 44

I

Ibn Muljam
Isfahani Abu al-Hasan (sejjed) 87
Iwan III (car) 175
Iwan IV Groźny (car) 17–18, 72, 116, 

126, 131, 178–181, 210, 445
Iwanow Wiaczesław 55

Iwanow Dymitr 140, 194–195, 261

J

Jakuszkin Iwan 220, 234
Jaworski Stefan 133, 183
Jazyd 58, 61, 332–333, 335
Juszkiewicz Ambroży 183
 
K

Kachows ki Piotr199–200, 211, 213
Kant Immanuel 32, 461
Karacuba Irina 203, 205
Karamzin Mikołaj 136–137, 139, 179, 

183, 189, 190, 227, 369–370, 507
Karsawin Lew 311
Kasrawi Ahmad 85, 95, 148, 159–160, 

162, 392–393, 429, 467
Kaszani Abu al-Qasem (ajatollah) 466
Kaszani Mehdi Szarif  339
Kaszani Jahja (szejch) 416–417
Katarzyna II (caryca) 76, 135, 186, 194, 

199, 215, 279, 294, 342
Katouzian Homa 161, 419, 438, 443
Kawielin Konstanty 220–221, 229, 258
Kazemzade Iranszahr 157
Keach Benjamin 30
Keddie Nikki 58, 88, 156, 341–342, 386, 

388–389, 393, 427
Kermani Mirza Aqa-chan (uczeń Afqa-

niego) 379, 387, 432–434
Kermani Nazem al-Eslam 156, 392, 399
Kesrai Sijawusz 496
Kijanska Olga 259–260
Kirejewski Iwan 72, 80, 197, 229, 231, 

242–244, 247–250, 255, 281
Kistiakowski Bogdan 303
Klasztorina Wiera 425, 466, 496
Kluczewski Wasilij 272, 507
Kołakowski Leszek 117
Kondakow Igor 12, 22, 313, 315–316
Kopaliński Władysław 54, 213
Korf  Modest 216
Kowalska-Stus Hanna 74, 178, 273
Kowalski Tadeusz 323, 325
Krasnowolska Anna 79, 88–89, 323, 325, 

340, 445, 449, 457–458, 460, 487, 492
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Krawczenko Albert 54
Kryłow Iwan 137
Kucharzewski Jan 232, 293, 294
Kűchelbecker Wilhelm 137, 368
Kurbski Andrzej 178–180
Kuzniecowa Irina 88, 338

L

Lahuti Abdul Qasem 424
Lambton Ann 335–336
de Lazari Andrzej 239, 270
Leibniz Wilhelm 76
Lenin Włodzimierz 305–316, 489, 493, 

517
Leontjew Konstanty 28, 272–274, 277, 

281–187, 455, 474, 516
Lermontow Michał 230, 369
Lewis Bernard 37, 150
Liburska Lidia 238, 298–300, 310, 311
Lichaczow Dymitr 70, 172
Lichud Joannikus 74
Lichud Sofroniusz 74
Lipatow Aleksander 137, 212, 315
Lock John 55

Ł

Ławrow Piotr 268
Łomonosow Michał 132–135, 138, 183, 

370
Łopatyński Feofi lakt 183
Łotman Jurij 19, 53–58, 60–61, 63–66, 

68–70, 106, 108, 111, 113, 119, 121, 
124, 182, 213–214, 217, 239, 303, 505

Łunin Mikołaj 200, 208, 215, 217

M

Mazanderani Abdallah  (szejch) 389
Maraqei Zejn al-Abedin 159, 429, 430
Maraqei Abu al-Qasem Azad 162  
Meineke Fryderyk 31
Michajłowski  Mikołaj 266, 268
Mikołaj I (car) 18, 77, 92, 191–193, 196, 

199, 211, 215–216, 218, 223, 227, 
231–235, 240, 254, 256, 264–266, 268, 
272, 317, 371, 460, 508, 512

Mikołaj II (car) 402
Mill Stewart 354, 374
Mirza Ali-chan Amin ad-Doule 155, 156
Mirza Dża’far-chan Moszir ad-Doule 

(Mohandes-baszi) 92
Mirza Jusuf-chan Tabrizi Mostaszar ad-

Doule 6, 25, 93–94, 102, 154–155, 
157, 337, 355–362, 366–367, 381, 408, 
431

Mirza Malkom-chan 21, 92–93, 152–154, 
156, 337, 340–344, 346–347, 349–350, 
354–356, 361, 367, 510

Mohammad (prorok) 25, 330–331, 377, 
396, 466, 483

Monomach Włodzimierz 175
Monteskiusz Charles 31, 378
Motahhari Murtaza 83–84, 87
Mottahedeh Roy 83, 91, 387, 467, 474, 

475
Mowaseqqi Ahmad 35
Murawjow Aleksander 211
Murawjow Nikita 200, 205–206
Murawjow – Apostoł Mateusz 200
Murawjow – Apostoł Siergiej 200, 203–

–204, 206, 211
Murawjow Walerian 257, 271

N

Nadieżdin Mikołaj 139
Nae’ni Mirza Mohammad Hosejn 383, 

388–389
Nafi si Sa’id 160–162
Napoleon 18, 37, 73, 193, 198–199, 216, 

377, 439, 507–508
Naryszkina Natalia 180
Naser ad-Din (szach) 87, 89, 95, 97, 99, 

102, 330, 338, 342–343, 349–350, 356, 
362–363, 386–387, 421, 429, 448

Newski Aleksander 185
Nezam al-Molk Kawam ad-Din Abu Ali 

Hasan ibn Ishak 326–400
Niekrasow Mikołaj 33
Nikifor (metropolita) 175
Nikitenko Aleksander 33
Nikon, patriarcha 128–129
Nowikow Mikołaj 63, 135–136, 205
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Nuri Fazlalalh (szejch) 26, 99–100, 382–
–383, 389–401, 404–405, 407–408, 
446, 485, 490, 498, 500, 516

O

Obołonski Aleksander 211, 214, 222
Ogariow Mikołaj 220, 232, 294
Olga, księżna staroruska 172
Osipow Aleksy 79, 81

P

Pahlawi Reza (szach) 25, 27–28, 36, 41, 
61–62, 64, 87–88, 91, 102–103, 106, 
122, 146, 163, 335–336, 435–436, 460, 
476, 491–492, 495, 509, 512

Pahlawi Mohammad Reza (szach) 103, 
105–106, 114, 122, 163, 335–336, 
447–449, 452, 457, 460, 466, 491–492, 
495

Panajew Iwan 33
Parsons  Anton 40
Pasza Mohammad Ali 37
Pasza Fo’ed 150
Pasza Mehmet Munif  150
Paweł I (car) 199, 507
Pestel Paweł 200–203, 211, 259
Piatigorski Aleksander  55
Pieczerski Teodozjusz 72, 175
Pietrow Wasyl 183
Piotr I (car) 15, 17–19, 24–25, 36, 41, 

60, 62, 72–73–77, 87, 91, 96–97, 105, 
126–136, 146, 151–152, 167, 180–199, 
207, 216, 222, 231, 246, 248, 253, 255, 
274, 279, 285, 288, 366, 435–436, 441, 
445–445, 484, 506–507, 514–515

Platon 88, 327
Plechanow Jerzy 233, 269, 315
Pobiedonoscew Konstanty 273–274
Pobiereżnikow Igor 41, 43
Polewoj Mikołaj 142
Pozdiejewa Irina 73
Prokopowicz Teofan 74, 132–133, 183, 

186–188
Puszczyn Iwan 206
Puszkin Aleksander 137, 183, 190–191, 

196, 230, 233, 285, 369–372, 441

R

Radiszczew Aleksander 63, 135–136, 183, 
191, 226–228, 257

Rafi li Michel 369–370, 372
Rasulzade Amin 337, 409, 411–412, 414–

–415
Raszid Jasami 160, 162
Raźny Anna 21
Romanowski Siergiej 70, 74
Roszdije Hasan 94, 95
Rożdiestwienski Siergiej 76
Rueschemeyer Dietrich 43
Rylejew Konrad 198, 207–211, 213

S

Sa’di, poeta 149, 154, 367, 373
Salehi N   asrollah 34, 407, 412, 416
Salehi Bahman (poeta) 497
Sałtykow-Szczedrin Aleksander 144
Samarin Jurij 242–243, 245, 254
Sanin Josif  (ihumen) 71
Sapir Edward 62, 109, 111
Sepahsalar Mirza Hosej-chan A’zam 337, 

350, 356, 362–367, 381, 408
Sielicki Franciszek 172, 173
Skrynnikow Rodion 71
Sołowjow Włodzimierz 72, 304
Stalin Józef  81
Stedman Charles 30
Stiepniak-Krawczyński Siergiej 293–294, 

296, 297
Stiennik Jurij 182
Suchanek Lucjan 223–234, 236, 240, 298, 

310, 313
Sumarokow Aleksander 133, 183
Szacki Jerzy 34, 53
Szariati Ali 123, 335, 475, 499
Szczerbatow Michał 183, 188
Szewardnadze Eduard 520–521
von Szirach Baldur 440
Sztompka Piotr 40, 44
Szyrokorad Aleksander 439,440
Szyszkow Aleksander 136, 138–139



592

Ś

Światopełk (książę staroruski) 173–174
Światosław Igorowicz (książę staroruski) 

172–173

T

Tabatabai Mohammad (sejjed) 102, 383, 
389, 392–393, 409, 416, 423

Talebof  (Talebzade) Abd al-Rahim 102, 
156–157, 337, 367, 379–380, 408, 429

Talipow Nurmat 341, 343
Tarbijat Mohammad Ali 157
Taqizade Hasan 96–97, 156–160, 337, 

409, 433, 457
Tatiszczew Wasyl 75–76
Tiuczew Fiodor 12, 507
Tołstoj Lew 28, 72, 143, 268, 293, 298–

–301, 474, 516
Toynbee Arnold 30, 73, 270, 304, 315, 

480, 518
Toporow Włodzimierz 55, 108
Trediakowski Wasyl 129, 133
Trubiecki Siergiej 206
Turgieniew Iwan 143, 230, 235, 238, 258, 

262, 316

U

Uspienski Borys 53, 55, 57, 119, 127–128, 
179–180, 184, 306

Uwarow Siergiej 264–266

W

Waldenberg Włodzimierz 168–170, 174–
–175, 178

Walicki Andrzej 215, 220, 222, 227–229, 
232, 235, 238–239, 242, 245, 261, 263, 
267, 285, 287, 298, 301–302, 305, 367

Wasilczikow Hilarion 201
Wasyl III (car) 177
White Leslie 51–52
Wiaziemski Piotr 138, 208
Winogradow Wiktor 32, 110, 128, 137, 

143, 257–258, 306
Wolter Francis 31, 378, 380
Wołocki Josif  180

Z

Zalizniak Anna 109
Zdziechowski Marian 240, 298
Zernack Klaus 180, 199, 506
Zill as-Soltan 357

Ż

Żdanow Iwan 170, 171
Żukowski Wasilij 138, 196
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