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Sformułowanie problemu

Niniejszy artykuł to próba potwierdzenia tezy, że postawy współczesnej inteligen-
cji rosyjskiej wobec Zachodu, omawiane w publicystyce Siergieja Kara-Murzy, sta-
nowią przejaw palingenezy. Termin ten wywodzi się z języka greckiego i oznacza 
powtórne narodziny1. W badaniach nad cywilizacją był on stosowany na określenie 
zjawisk powtarzających się w toku dziejów2. W takim właśnie znaczeniu termin pa-
lingeneza pojawił się u brytyjskiego historyka Arnolda Toynbeego, który wiązał po-
wtarzalność pewnych zjawisk z faktem, że ich cykl rozwojowy nie został domknięty: 
„[…] w palingenezie nie chodzi bowiem o przeobrażenie, lecz o ruch uwięziony 
w wymiarze czasowym...”3.

Celem niniejszych rozważań jest uchwycenie w publicystyce Siergieja Kara-Murzy 
powracających motywów dziewiętnastowiecznego dylematu Rosja–Zachód, w myśl 
którego cywilizacja zachodnioeuropejska jawiła się jako zagrożenie dla tożsamości 
Rosji, a jednocześnie jako wyzwanie, z pozytywną konotacją, pozwalające inteligencji 
formułować odpowiedzi na pytanie o własną tożsamość kulturową. Na ile współczes-
na inteligencja nadal odpowiada na wyzwania postawione przez dziewiętnastowieczne 
formacje? Jaką rolę w udzielaniu tych odpowiedzi odgrywa paradygmat „Zachodu”?

Analiza ma charakter cząstkowy, ponieważ obejmuje wybrane teksty tylko jed-
nego autora. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę popularność Siergieja Kara-Murzy 
oraz zasięg jego publicystyki, można się pokusić o pewne uogólnienia, dotyczące 
trwałości wzorców kulturowych oraz obecności we współczesnej narracji kulturowej 
wzorów z przeszłości – konsekwencji nieudanych odpowiedzi inteligencji na posta-
wione przed nią wyzwania4.

1 M. Wnuk, Palingeneza, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofi i, t. 7, Lublin 2006, s. 956.
2 Tamże.
3 A. Toynbee, Studium historii, skrót dokonany przez D.C. Somervella, przekł. i przedmowa J. Ma-

rzęcki, Warszawa 2000, s. 458,
4 Więcej na temat rytmu „wyzwanie–odpowiedź” w ewolucji inteligencji patrz: M. Abassy, Inteli-

gencja a kultura. O problemach samoidentyfi kacji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej, Kraków 
2008, s. 39–43.
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Geneza i charakter klasycznego fenomenu inteligencji

Etymologia pojęcia inteligencja jest jasna – wywodzi się ono z łacińskiego intel-
legere – „wybierać, rozumieć, znać”5. Przedmiotem wielu dyskusji pozostaje jego 
s e m a n t y k a . Termin inteligencja występuje w trzech dziedzinach humanistyki: 
fi lozofi i, psychologii i socjologii, a między proponowanymi przez te nauki interpre-
tacjami terminu zachodzi związek genetyczny6. Początkowo inteligencja była kate-
gorią fi lozofi czną, związaną z teorią poznania. Na ujęciu socjologicznym – chronolo-
gicznie najpóźniejszym – zaważyły kryteria fi lozofi czne i psychologiczne stosowane 
wcześniej do opisu fenomenu. Neoplatoński sens słowa inteligencja jako „jedność 
świadomości i doświadczanych przedmiotów, myślenia i treści, rozumnego porząd-
ku świata i czystej duchowości, czerpiącej intelektualne i estetyczne zadowolenie 
zarówno z poznawania rozumności świata, jak i samopoznania”7, jest obecny w de-
fi niowaniu inteligencji rosyjskiej, polskiej i zachodnioeuropejskiej we wszystkich 
epokach historycznych. W ujęciu fi lozofi cznym inteligentem będzie każdy człowiek, 
który próbuje zrozumieć związki między sobą a otaczającym go światem, zadaje so-
bie pytania o sens i cel życia oraz związki między tradycją i teraźniejszością, reaguje 
na dysonanse, próbuje przywrócić harmonię. Wychodząc z fi lozofi cznego założenia, 
że świat idei jest poznawalny, a grupa ludzi żyjących tymi ideami to inteligencja, 
możemy zakładać, że poprzez refl eksję nad kulturą i autorefl eksję dochodzi do wy-
krystalizowania się postawy duchowego przywództwa i podjęcia działań w sferze 
społeczno-politycznej. Kontekst kulturowo-historyczny jest czynnikiem warunkują-
cym odmienność inteligencji w różnych epokach i w różnych kulturach. Etos inte-
ligenta zostaje sformułowany w zależności od problemów, które niesie z sobą dana 
epoka. U jego podstaw znajduje się poszukiwanie prawdy, służba dobru społecznemu 
oraz obrona pokrzywdzonych.

W świetle przyjętej przez nas perspektywy badawczej, odsyłającej do cykliczno-
ści występowania zjawisk, a więc – pośrednio – do ich związku z czasem historycz-
nym, warto przypomnieć ujęcie Aleksandra Gelli, który podzielił istniejące defi ni-
cje inteligencji na trzy grupy: atrybutywne, funkcjonalne i historyczne8. Te ostatnie 
pojmują inteligencję jako zjawisko determinowane przez miejsce i czas narodzin, 
stawiane w obliczu pewnych faktów wymagających zaangażowania. Moment naro-
dzin pierwszego pokolenia rosyjskiej inteligencji również nie został jednoznacznie 
ustalony. Problem niejasności w tej kwestii jest bezpośrednią konsekwencją braku 
ogólnej defi nicji inteligencji, obejmującej wszystkie pokolenia i formacje w dzie-
jach. Większość badaczy zgadza się jednak, że geneza inteligencji sięga czasów 

5 Łac. intellectualis ‘umysłowy’, od intellectus, od intellegere ‘wybierać, rozumieć, znać’. Por. A. Bań-
kowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 2000, s. 553–554.

6 J. Szczepański, Struktura inteligencji w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” 1–2 (1960), s. 19.
7 И.В. Кондаков, Культурология. XX век. Энциклопедия в двух томах, http://yanko.lib.ru/books/

encyck/cultXXall1&2volumes.htm, hasło: интеллигенция (dostęp: 31.01.2011).
8 A. Gella, A Structural Defi nition of the Intelligentsia against the Background of Three Historical 

Periods, [w:] The Mythmakers. Intellectuals and the Intelligentsia in Perspective, R.P. Mohan (ed.), New 
York 1987, s. 23.
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Piotra I i jego działalności reformatorskiej9. Zagadka jej narodzin tkwi w imporcie 
zachodniej kultury, którego car nie mógł dokonać przy pomocy prawosławnego du-
chowieństwa. Georgij Fiedotow zwrócił uwagę na opozycyjność tej nowej formacji 
wobec prawosławia i tradycyjnych elit intelektualnych – prawosławnego duchowień-
stwa10. Po początkowym etapie modernizacji, zakładającym przeszczepienie na grunt 
rosyjski zdobyczy zachodniej nauki i techniki oraz reformy aparatu administracyj-
nego i wojskowego imperium, nastąpił etap ideowy – krzewienie oświeceniowych 
haseł humanizmu i liberalizmu. Zderzenie z obcą kulturą, fascynacja nią i pragnie-
nie przeszczepienia niektórych jej idei na rodzimy grunt spowodowały wyobcowa-
nie inteligencji z istniejących struktur społecznych i określiły jej charakter. Arnold 
Toynbee zauważył: 

Gdziekolwiek znajdujemy inteligencję, możemy wnosić nie tylko o tym, iż dwie cy-
wilizacje pozostawały w styczności […]. Możemy także zaobserwować inny fakt z życia 
inteligencji, wypisany wielkimi literami na jej obliczu: otóż inteligencja już z samego 
urodzenia jest nieszczęśliwa. Ta łącznikowa klasa doznaje niedoli nieodłącznej od losu 
mieszańca, który jest wykluczony z obu rodzin, za których wspólnym staraniem przyszedł 
na świat11.

Klasyczny okres rozwoju rosyjskiej inteligencji to XIX wiek12. Od powstania de-
kabrystów w 1825 roku do wielkiej rewolucji październikowej w 1917 roku rosyjska 
inteligencja próbowała odpowiedzieć na podstawowe dla niej wyzwanie, zawarte 
w pytaniu: „Czy Rosja należy do Zachodu?”. Spór o kulturowe podstawy rosyjskiej 
cywilizacji absorbował dwie formacje społeczno-ideowe w latach 40. XIX wieku: 
słowianofi lów i okcydentalistów. Ci drudzy reprezentowali postawę eurocentrycz-
ną. Teoretyczne podstawy eurocentryzmu dał Piotr Czaadajew w Pierwszym liście 
fi lozofi cznym, opublikowanym w czasopiśmie „Teleskop” w 1836 roku. Postrzegając 
historyczny rozwój narodów z perspektywy Europy, Czaadajew odmawiał prawosła-
wiu twórczego potencjału, wskazując nań jako na źródło wszelkich nieszczęść, które 
stały się udziałem Rosji. Kreśląc obraz cywilizacji jako tworów wyrastających z idei 
religijnych, pisał o Rosji: „Myśmy nigdy nie kroczyli ramię w ramię z narodami 
Europy. Posłuszni swemu fatalnemu losowi zwróciliśmy się ku pogardzanemu przez 

9 M.in. H. Kowalska, Duchowa i umysłowa pespektywa narodzin inteligencji rosyjskiej, [w:] Inte-
ligencja. Tradycja i nowe czasy, H. Kowalska (red.), Kraków 2003, s. 75; A. Toynbee, dz. cyt., s. 346, 
Г.П. Федотов, О святости, интеллигенции и большевизме, Cанкт-Петербург 1994, s. 8.

10 Por. Г.П. Федотов, dz. cyt., s. 8.
11 A. Toynbee, dz. cyt., s. 346.
12 „Klasyczny okres w rozwoju nowożytnej rosyjskiej kultury, charakteryzujący się dojrzałością, 

samoistnością narodową, samoświadomością; taki, który zrodził najwięcej zjawisk uznanych za «kla-
syczne», tzn. wzorcowe, typowe dla danej kultury i określających jej miejsce na tle kultur świata”. Por. 
И.В. Кондаков, Культура России, Москва 1999, s. 189. Z niewielkimi modyfi kacjami możemy odnieść 
takie właśnie pojmowanie „klasycznego” okresu w rozwoju do zjawiska rosyjskiej inteligencji w XIX 
wieku. Klasyczny okres w rozwoju inteligencji jest zbieżny z klasycznym okresem w rozwoju rosyjskiej 
kultury, co stanowi argument na rzecz współzależności kondycji inteligencji i kultury.
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wszystkich Bizancjum”13. I dodawał, że aby kraj mógł się rozwijać, musi przyswoić 
sobie cztery podstawowe zasady, które ukształtowały nie tylko cywilizację europej-
ską, lecz także „fi zjologię Europejczyka” – to zasady prawa, sprawiedliwości, obo-
wiązku i porządku14. Po publikacji Pierwszego listu fi lozofi cznego słowianofi le i ok-
cydentaliści podjęli dyskusję nad podstawowymi problemami: semantyką wolności 
i prawa, modelem antropologicznym, charakterem relacji jednostka–społeczeństwo, 
istotą postępu. Słowianofi le za punkt wyjścia przyjęli prawosławie i wspólnotowy 
model społeczny, okcydentaliści sięgnęli do idei oświeceniowych. Nadrzędnym pa-
radygmatem, w którego ramach toczyła się dyskusja, była opozycja Rosja–Zachód. 
Nie dziwi zatem, że odpowiedzi udzielone przez wspomniane formacje na postawio-
ne pytania okazały się rozłączne.

Pomimo zmiany pokoleń w latach 60. XIX wieku, kiedy to inteligencja o prowe-
niencji szlacheckiej została zastąpiona formacjami raznoczyńskimi, nadrzędny para-
dygmat się nie zmienił. Nadal była to opozycja Rosja–Zachód, tyle tylko, że w dru-
giej połowie wieku osłabła refl eksja teoretyczna, a zastąpiły ją praktyczne działania. 
Nurty liberalne zostały zmarginalizowane na rzecz rywalizacji między tendencjami 
konserwatywnymi, zmierzającymi do zachowania silnej władzy carskiej, a nurtami 
rewolucyjnymi, które postawiły sobie za cel obalenie despotyzmu oraz stworze-
nie sprawiedliwego państwa robotników i chłopów. Po przegranej Rosji w wojnie 
krymskiej (1853–1855) i reformie uwłaszczeniowej (1861) inteligencja szlachecka, 
konserwatywno-liberalna, stanęła przed dylematem: walczyć o reformy liberalne czy 
podjąć wysiłki zmierzające ku wzmocnieniu autorytetu cara15. Ścieranie się idei do-
prowadziło do rewolucji październikowej, a jej konsekwencją była świadoma margi-
nalizacja ideowych wpływów Zachodu bądź „rusyfi kacja” idei16. Związek Radziecki 
zaistniał jako twór ideologiczny przeciwstawiony cywilizacji zachodniej. Zmiana 
charakteru państwa – z Rosji carskiej na ZSRR – stanowiła cezurę oddzielającą inte-
ligencję rosyjską od inteligencji radzieckiej, a zarazem wskazywała na kres rozwoju 
klasycznego fenomenu inteligencji.

Inteligencja jest awangardą kultury: podejmuje próbę adaptacji nowych idei, 
tworzy paradygmaty i przekazuje je pozostałym grupom społecznym. Powodzenie 
procesu przeniesienia wartości obcej kultury na rodzimy grunt to zarazem probierz 
rzeczywistej siły oddziaływania inteligencji na społeczeństwo. W rozważaniach nad 
rosyjską inteligencją oraz jej rolą mediacyjną pojawia się więc problem ludu oraz py-
tanie: na ile ta formacja może przekazać wypracowane paradygmaty ogromnej więk-
szości społeczeństwa. Dziewiętnastowieczna inteligencja poniosła klęskę, porywając 

13 P. Czaadajew, Brak historii jako nieszczęście Rosji, [w:] Filozofi a i myśl społeczna rosyjska (1825–
–1861), przekł., wstęp i przypisy A. Walicki, Warszawa 1961, s. 91.

14 Por. tamże, s. 216.
15 Jednoznacznie opowiedziała się ona po stronie silnej władzy cara w latach 60. XIX wieku, po 

polskim powstaniu styczniowym. Por. H. Głębocki, Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli 
politycznej (1855–1866), Warszawa 1986.

16 G. Nivat, Rosja, Europa a wspólne kryterium prawdy, „Res Publica” 5 (1989), s. 61.
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lud do działań, których istoty i skutków tenże lud nie potrafi ł pojąć17. Problem ode-
rwania inteligencji od ludu i tragicznego rozdźwięku między tymi dwoma warstwami 
społecznymi nie stanowi wyłącznie konsekwencji immanentnej cechy tej pierwszej, 
na którą wskazał Toynbee – że owa „łącznikowa grupa z samego urodzenia jest nie-
szczęśliwa”. Przyczyn istnienia przepaści należy szukać w oderwaniu inteligencji od 
własnej kultury, jej fascynacji ideałami Zachodu oraz pozostawaniu na pozycjach 
eurocentryzmu w ocenie zjawisk i poszukiwaniu rozwiązań.

Kryzys inteligenckiego etosu oraz zahamowanie dążeń do samookreślenia przeło-
żyły się na kryzys kultury, rozumiany jako unifi kacja i standaryzacja wzorów kultury 
oraz podporządkowanie ich ideologii18. Dziewiętnastowieczna rosyjska inteligencja 
pozostawiła kolejnym formacjom nierozwiązane problemy, wśród których najważ-
niejszymi były: stosunek „Rosji” do „Zachodu” w łonie rosyjskiej kultury, stopień 
adaptacji obcych idei – liberalizmu, humanizmu i demokracji – oraz rozdźwięk 
między inteligencją a ludem, co uniemożliwiało przekazywanie idei, a tym samym 
tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Po 70 latach istnienia ZSRR owe nieroz-
wiązane problemy powróciły, a inteligencja postradziecka ponownie staje w obliczu 
pytania o przynależność Rosji do Zachodu i dalszą drogę jej rozwoju. Problem wy-
kracza poza sferę społeczno-polityczną i ekonomiczną, ponieważ dotyczy podstaw 
rosyjskiej cywilizacji. Siergiej Kara-Murza wskazuje w swojej publicystyce na zwią-
zek inteligencji z kulturą i krytykując formacje eurocentryczne, wskazuje zarazem 
na niezrozumienie przez nie podstawowego problemu: Rosja nie jest Zachodem19.

Siergiej Kara-Murza. Biografia publicysty20

Urodził się w 1939 roku, w Moskwie. W latach 1956–1961 studiował chemię na 
Uniwersytecie Moskiewskim im. Michaiła Łomonosowa, następnie współpracował 
z Instytutem Chemii Organicznej Akademii Nauk ZSRR (1961–1968), gdzie w 1966 
roku obronił pracę doktorską. Dwukrotnie oddelegowano go do pracy na Kubie – 
w latach 1966–1968 oraz 1970–1972. Po powrocie skierował swoje zainteresowania 
w stronę humanistyki i nauk politycznych. Zajmował się również teorią i metodo-
logią nauk ścisłych. W latach 1986–1990 był współpracownikiem, a następnie kie-

17 „I oto inteligencja powróciła do swego ludu nie z wodą życia, lecz z wodą śmierci. Napoiła nią lud, 
a on zniweczył Rosję. […] W rewolucji spotkały się dwie rozszczepione części rosyjskiej duszy – dusza 
rozmyślająca i dusza działająca. Lud wtedy dokonał osądu inteligencji. Sądził ją jednak nie tak, jak ona do 
tej pory sądziła siebie, teoriami odpowiadając na teorie, rozumowaniem na rozumowanie. Lud uwierzył jej 
na słowo, ale osądził w działaniu”. K. Murawjow, Zew plemienia, [w:] De profundis. Z głębokości. Zbiór 
rozpraw o rosyjskiej rewolucji, wstęp i przekł. M. Połtoracki, Warszawa 1988, s. 165–166.

18 Por. L. Liburska, Kultura i inteligencja rosyjska. O pisarstwie Lidii Czukowskiej, Kraków 2003, 
s. 68–69.

19 С. Кара-Мурза, Россия: Что значит „не быть Западом”?, „Наш современник” 1999, http://
kara-murza.ru/public.htm (dostęp: 31.01.2011).

20 Zamieszczone poniżej dane biografi czne pochodzą ze strony internetowej: http://kara-murza.ru/
curriculum (dostęp: 31.01.2011).
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rownikiem i zastępcą dyrektora Instytutu Historii Nauki i Techniki Akademii Nauk 
ZSRR. W 1988 roku otrzymał tytuł profesora. Opublikował ponad 50 artykułów 
z dziedziny chemii teoretycznej, a także prace na temat historii i metodologii nauki. 
Najważniejsze tezy zawarł w pracach: Проблемы организации науки (Problemy or-
ganizacji nauki, 1981), Основы науковедения (Podstawy wiedzy naukowej, 1985) 
oraz Технология научных исследований (Technologia badań naukowych, 1989)21. 
W końcowym okresie istnienia ZSRR (1986–1991) wchodził w skład grupy przy-
gotowującej materiały na temat organizacji stosunków międzynarodowych. Obec-
nie zajmuje się analizą systemową, szczególnie takimi zagadnieniami, jak: nauka 
i kryzys cywilizacji przemysłowej, Rosja w perspektywie tradycyjnego społeczeń-
stwa i jego przebudowy według tzw. projektu radzieckiego. Od 1989 roku publi-
kuje artykuły na łamach popularnych czasopism: „Пpавда”, „Советская Россия”, 
„Завтра”. Jest autorem wielu książek poświęconych współczesnym problemom ro-
syjskiej cywilizacji, przejawiającym się w licznych, wzajemnie z sobą powiązanych 
kryzysach: samoświadomości, inteligencji, nauki. Najbardziej popularne pozycje to: 
Вырвать электроды из нашего мозга (Wybrać elektrony z naszego mózgu, 1994)22, 
Интеллигенция на пепелище родной страны (Inteligencja na zgliszczach ojczyzny, 
1997), Евроцентризм – скрытая идеология перестройки (Eurocentryzm – ukryta 
ideologia pieriestrojki, 1996), Опять вопросы вождям (Znowu pytania do wodzów, 
1998), Манипуляция сознанием (Manipulacja świadomością, 2000)23.

Kara-Murza wykorzystał metody analizy systemowej w rozważaniach nad 
problemami natury społecznej, politycznej, a przede wszystkim w namyśle nad 
istotą cywilizacji i mechanizmami jej rozwoju. W 2005 roku wystąpił z wykła-
dem „Социокультурный код российской цивилизации. Технологии сборки 
и демонтажа народов”24 („Socjokulturowy kod rosyjskiej cywilizacji. Technologie 
konsolidacji i demontażu narodów”). Od 1985 roku publikuje swoje teksty – książki 
i artykuły, starając się dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, bierze udział 
w licznych konferencjach, angażuje się w dyskusje, odpowiada na pytania za po-
średnictwem forów internetowych. Istnieją dwie ofi cjalne strony Kara-Murzy, można 

21 С. Кара-Мурза, Проблемы организации науки, Москва 1981; tenże, Основы науковедения, 
Москва 1985; tenże, Технология научных исследований, Москва 1989. 

22 Tenże, Вырвать электроды из нашего мозга, Москва 1994. W tytule znajdujemy nawiązanie 
do fragmentu powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara, gdzie dziewiętnastowieczny pisarz 
o „zarażeniu” zachodnimi ideami pisał tak: „Pojawiły się jakieś nowe, złośliwe drobnoustroje, które się 
zagnieździły w ciałach ludzkich, lecz były to duchy obdarzone rozumem i wolą. Ludzie, którzy je przyjęli 
w siebie, natychmiast dostawali obłędu i opętania. Ale nigdy, nigdy ludzie nie poczytywali siebie za tak 
mądrych i niezachwianych w prawdzie, za jakich uznawali siebie ci zarażeni. Nigdy nie mieli swoich 
wyroków, swoich wniosków naukowych, swoich przekonań moralnych i wierzeń za tak niezbite. Całe 
osiedla, całe miasta, całe ludy ulegały zarazie i wariowały. […] Nie wiedzieli, kogo i jak sądzić, nie 
umieli uzgodnić, co należy uważać za zło, a co za dobro”. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, t. 2, przeł. 
Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Warszawa 2001, s. 219.

23 С. Кара-Мурза, Интеллигенция на пепелище родной страны, Москва 1997; tenże, Евроцентризм 
– скрытая идеология перестройки, Москва 1996; tenże, Опять вопросы вождям, Москва 1998; tenże, 
Манипуляция сознанием, Москва 2000.

24 Por. tenże, Демонтаж народа, Москва 2007.
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również skontaktować się z nim bezpośrednio, wysyłając uwagi i pytania na ogólno-
dostępny adres e-mail.

W ramach dyskusji ekspertów „Проекты для России” („Projekty dla Rosji”), 
zorganizowanej przez „Российская газета” w 2005 roku, wyraził myśl, która nadal 
jest ideą przewodnią jego publicystyki: 

Szansa na liberalizację w Rosji została stracona i należy spojrzeć w przeszłość. Jedyną 
realną drogą rozwoju dla Rosji, zarówno na początku XX wieku, jak i obecnie, jest sowiec-
ki projekt25. 

I powinni go tworzyć „ludzie, którzy kochają ZSRR”26.
Proponowana przez Kara-Murzę odpowiedź na współczesne wyzwanie Zachodu 

to stworzenie partii cywilizacyjnego typu, tzn. odnoszącej się do problemu konstytu-
tywnych elementów kultury. Publicysta precyzuje jej charakter i funkcję: 

Taka partia „nowego typu” nie zlikwiduje już istniejących partii, a będzie „przenikać” 
je, zbierając z nich wszystkich aktywnych obywateli, jednakowo odnoszących się do tych 
zagrożeń, przed którymi stoi Rosja jako całość27.

Publicysta konstruuje model rosyjskiej cywilizacji – idealny i statyczny – od-
wołując się jednocześnie do bogatego materiału faktografi cznego, zaczerpniętego 
z opisu społeczno-ekonomicznej i politycznej rzeczywistości Federacji Rosyjskiej – 
a więc faktów charakteryzujących się dużą dynamiką i, z powodu braku perspektywy 
historycznej, z trudem poddających się jednoznacznej interpretacji. Zderzenie mode-
lu z materiałem faktografi cznym niejednokrotnie powoduje sprzeczność twierdzeń 
i pozorny brak konsekwencji w rozważaniach publicysty.

Kara-Murza dokonuje krytyki Zachodu i stosunku współczesnej inteligencji do 
idei liberalizmu, demokracji, wolnego rynku i społeczeństwa otwartego z pozycji 
natywizmu – postawy, której istotą jest kontrmodernizacja oraz obronna reafi rmacja 
tradycyjnych symboli i własnej kultury28.

Współczesna inteligencja wobec Zachodu

Podejmując problem inteligencji, Kara-Murza zwrócił uwagę na zależność jej cha-
rakteru od kontekstu historycznego – miejsca i czasu istnienia oraz działania. In-
teligent to człowiek wykształcony i oddany służbie jakiejś idei. Niebagatelną rolę 
w uformowaniu się takiego typu odegrał system kształcenia, który przygotowywał 

25 Москва. Экспертная дискуссия серии «Проекты для России». Сергей Кара-Мурза: Новый 
советский проект, http://www.rosbalt.ru/2005/02/03/194460.html (dostęp: 31.01.2011), wszystkie tłu-
maczenia z j. rosyjskiego – M.A. 

26 Tamże.
27 Партия цивилизационного типа и гражданские права народа, http://www.kara-murza.ru/

partija/partia.html (dostęp: 31.01.2011).
28 S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006, s. 32.
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nie zwykłych ekspertów, lecz specjalistów z dużym potencjałem duchowym, swego 
rodzaju „religijny zakon reformatorów”29.

W publicystyce Kara-Murzy, a zwłaszcza w tej jej części, która dotyczy rosyj-
skiej inteligencji: jej charakteru, zadań i kulturotwórczego potencjału, odżywa spór 
słowianofi lów z zapadnikami, toczony w latach 40. XIX wieku. Jest on rozstrzygany 
z pozycji zwolennika tradycyjnego, wspólnotowego modelu społecznego. Na pytanie 
o przynależność Rosji do Zachodu Kara-Murza odpowiada przecząco: Rosja to nie 
Zachód i jeśli ma przetrwać jako cywilizacja, musi się od niego odseparować, powra-
cając do swoich korzeni:

Musimy wyrwać się z pętli ciągnącej Rosję na peryferia Zachodu, nie wchodząc 
z Zachodem w antagonistyczny konfl ikt. Odrodzenie Rosji jako mocarstwa i nosiciela 
ogromnego projektu rozerwie ten niemoralny krąg i stanie się błogosławieństwem dla 
ludzkości30.

Dla Kara-Murzy „Zachód” stanowi antytezę „Rosji” – to typ cywilizacji oparty na 
specyfi cznym modelu antropologicznym, w którym główną rolę odgrywa pojmowa-
nie własności. Właśnie w koncepcji antropologicznej mają źródło inne części skła-
dowe cywilizacji, takie jak: wyobrażenie o świecie, rodzaj więzi międzyludzkich, 
typ państwa, defi nicja wolności i prawa oraz podstawy ekonomii i stosunek do pracy 
– jej istoty i celu31. Można stwierdzić, że to niezwykle nośna matryca, pozwalająca 
kodować przeciwstawienie Rosji i Zachodu jako opozycje: kosmos – chaos, współ-
praca – konkurencja, troska o bliźnich – dbałość o własny interes, wspólnotowość 
– osamotnienie, zakorzenienie – tułaczka, moralność – niemoralność i wiele innych.

Rosyjska inteligencja jest eurocentryczna. Tezę tę Kara-Murza przekonująco 
udowadnia w książce Евроцентризм – эдипов комплекс интеллигенции (Eurocen-
tryzm – inteligencki kompleks Edypa, 2002)32, poświęconej w całości fascynacji inte-
ligencji Zachodem. Jego zdaniem, postawę inteligencji wobec Zachodu determinuje 
przekonanie, że Zachód chętnie przyjmie Rosję do wielkiej rodziny cywilizowanych 
narodów Europy i że ten fakt będzie dla Rosji pozytywny w skutkach:

Idealny projekt demokratów to społeczeństwo otwarte. To nie Piotr, który zadecydo-
wał: nauczymy się od Zachodu techniki, a potem odwrócimy się do niego tyłem. De-
mokraci hołubią mit o powrocie, o marnotrawnym synu, dla którego wzruszony ojciec 
zarżnie cielę33. 

Spełnione marzenie Czaadajewa to największa obawa Kara-Murzy. Ten ostatni 
przewiduje, że jeśli Federacja Rosyjska nie zdoła obronić własnej odrębności cywili-
zacyjnej, to wejdzie w skład cywilizacji zachodniej jako jej peryferyjna część.

29 Интеллигенция изначально была похожа на религиозный орден подвижников, http://kara-
-murza.vkrugudruzei.ru/blog (dostęp: 31.01.2011).

30 http://www.kara-murza.ru/partija/pravo/art0000.html (dostęp: 31.01.2011).
31 С. Кара-Мурза, Интеллигенция на пепелище родной страны, http://www.kara-murza.ru/books/

intel/intel00.html (dostęp: 31.01.2011).
32 Tenże, Евроцентризм – эдипов комплекс интеллигенции, Москва 2002.
33 Tenże, Интеллигенция на пепелище родной страны, s. 146–147.
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W większości prac Kara-Murzy pojawia się problem świadomości elit oraz stanu 
społeczeństwa. Podstawową tezą dla rozważań jest przekonanie o głębokim kryzysie 
rosyjskiej cywilizacji. Winą za ten stan rzeczy publicysta obarcza tę część rosyjskiej 
elity, która w czasach pieriestrojki uległa bezkrytycznej fascynacji Zachodem i na-
dal znajduje się we władzy iluzji. W licznych pracach Kara-Murza ocenia inteligen-
cję, która odpowiedziała twierdząco na pytanie o przynależność Rosji do Zachodu 
i zgodnie z tą odpowiedzią realizowała plan reform, mających upodobnić Rosję do 
cywilizacji zachodniej. Publicysta zarzuca tej formacji zgubny w następstwach eu-
rocentryzm: 

Swoje przywiązanie do wartości obcej kultury i cywilizacji nasi reformatorzy uspra-
wiedliwiają tym, że liberalizm to największe osiągnięcie światowej kultury, że jest on 
oparty na wartościach ogólnoludzkich i odpowiada „naturalnym” potrzebom człowieka; 
że Rosja odcięła się od głównego nurtu cywilizacji i teraz musi płacić za swój błąd i nad-
rabiać straty poprzez bolesne reformy34. 

W przywołanych słowach odnajdujemy krytykę wizji Europy i Rosji przedsta-
wioną ponad 150 lat wcześniej przez Piotra Czaadajewa w Pierwszym liście fi lozo-
fi cznym. Kara-Murza, komentując myśl Czaadajewa, porównał fascynację zachodni-
mi ideami do wniknięcia do organizmu groźnego wirusa: 

Wirus eurocentryzmu, zaszczepiony w świadomości kulturalnej warstwy Rosji […] 
w szczególnych okolicznościach aktywizuje się i wywołuje straszliwe epidemie. Do ja-
kiego rozszczepienia świadomości prowadzi to działanie, widać już na przykładzie tra-
gicznego losu Czaadajewa, „pierwszego rosyjskiego fi lozofa”, rosyjskiego patrioty, który 
jednocześnie zanegował całą drogę historyczną Rosji i tym samym zniszczył jej „narodo-
wą substancję”35.

Przeprowadzone w Federacji Rosyjskiej reformy wymagają rzetelnej oceny. Kara-
-Murza zwraca się do formacji, która łączy w swoim etosie cechy Dmitrija Mende-
lejewa i Rodiona Raskolnikowa, z prośbą o namysł nad pieriestrojką i popełnionymi 
błędami. Inteligencja okresu reform Michaiła Gorbaczowa dała się zwieść iluzjom 
i z pełnym oddaniem zaangażowała się w reformy. Jej postawę oraz charakter przed-
sięwzięcia Kara-Murza porównał do dziewiętnastowiecznej formacji rewolucyjnej 
oraz jej udziału w rewolucji październikowej. W książce o charakterystycznym tytu-
le: Inteligencja na zgliszczach ojczyzny, czytamy: 

Inteligencja przysięgła wierność tej nowej rewolucji, nie uświadamiając sobie w pełni 
jej sensu i konsekwencji. […] Z pytaniem o sens tej przysięgi [na wierność rewolucji – 
M.A.] chcę się zwrócić do tych inteligentów, wśród których upływało moje życie. Do 
tych, którzy są mi drodzy i od których oddzieliła mnie ta nowa rewolucja […]. Do tego 
posiwiałego docenta, który w metro czyta „Komsomolską prawdę” i śpiewa pieśni Bułata 
Okudżawy. Który dokonał wielkiego czynu, budując jak mrówka wspaniałą naukę przy 
skromnych środkach. A dzisiaj szczerze uwierzył w nową utopię i rzucił się w nią, na-

34 Tenże, Россия: Что значит „не быть Западом”?
35 Tamże.
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wet nie próbując doszukać się w niej sensu. Taki właśnie jest nasz inteligent, genetycznie 
związany z Rodionem Raskolnikowem i z Mendelejewem36.

Inny problem, przed którym stanęła dziewiętnastowieczna inteligencja, wyraził 
się w opozycji wolność – imperium. W publicystyce Kara-Murzy znajdujemy po-
twierdzenie faktu, że inteligencja cyklicznie staje przed wyborem między siłą a wol-
nością. Pisze on, że w 1995 roku w ankiecie przeprowadzonej przez centrum badania 
opinii publicznej Jurija Lewady oraz na łamach „Литератерная газета”: „Na py-
tanie: «Czego teraz Rosja potrzebuje bardziej, demokracji czy porządku?», 64,7% 
inteligencji odpowiedziało: «Porządku!»”. „To krach demokratycznych złudzeń”37 
– komentuje autor, gdyż w 1989 roku właśnie taki wybór został odczytany przez 
inteligencję jako charakterystyczny dla reakcyjnego, sowieckiego myślenia. Zale-
dwie sześć lat później inteligencja oceniła sytuację w Federacji Rosyjskiej mianem 
„napiętej” i opowiedziała się za porządkiem.

Ważnym wątkiem w refl eksji Kara-Murzy nad współczesną inteligencją rosyjską 
jest jej oderwanie od społeczeństwa: 

Dziesięć lat pieriestrojki i reformy odsłoniło niebywałe oderwanie inteligencji od 
głównej części narodu w sferze poglądów i postaw wobec wielu ważnych problemów 
[…]. Przy tym utrata wspólnego języka między warstwą kulturalną i masą narodu odegra 
złowieszczą rolę38. 

Zdaniem Kara-Murzy można wręcz mówić o powstaniu duchowej przepaści 
między inteligencją a „ciałem narodu”39. Przypomnijmy, że zgodnie z przytoczoną 
na wstępie niniejszych rozważań defi nicją Toynbeego, wyobcowanie inteligencji ze 
struktur społecznych jest wpisane w jej los. Zarazem jednak ten fakt określa jedno 
z ważniejszych wyzwań dla inteligencji, jakim jest pośredniczenie między kulturą 
obcą a własną, między tradycją a tendencjami modernizacyjnymi. Owo pośrednicze-
nie wymaga namysłu ze strony elity, teoretyzacji problemów, a następnie przełożenia 
ich na język zrozumiały dla szerokich rzesz odbiorców. W ocenie Kara-Murzy, inte-
ligencja nie poradziła sobie z tym zadaniem: 

Mamy prawo żądać od inteligencji, aby była świadoma, do czego popycha kraj (chodzi 
o dążenie inteligencji do ukształtowania społeczeństwa obywatelskiego). I nie tylko była 
świadoma, lecz także w zrozumiały sposób objaśniła to zwykłemu człowiekowi. Ale inteli-
gencja nie tylko nie próbowała niczego objaśnić, ona nawet nie chciała sama wiedzieć. To 
właśnie jest jej historyczna wina40.

Rozdźwięk między społeczeństwem a inteligencją po rozczarowaniu reforma-
mi Gorbaczowa był wynikiem błędu inteligencji, która weszła na drogę przemian 

36 С. Кара-Мурза, Интеллигенция на пепелище родной страны, s. 3. 
37 Tamże, s. 143.
38 Tamże, s. 138.
39 Tamże, s. 139.
40 Tamże, s. 142.
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sprzecznych z dotychczasowym kierunkiem rozwoju Rosji. W książce Inteligencja 
na zgliszczach ojczyzny Kara-Murza stwierdza: 

[…] ten projekt [reformy Gorbaczowa – M.A.], jakimi ideałami by go nie usprawiedli-
wiać, oznacza przekreślenie całego dotychczasowego kursu Rosji i ścieranie jej na proch 
w celu zbudowania nowego, obcego porządku; większość społeczeństwa tego projektu nie 
pojmuje i nie przyjmuje41.

Z odcięciem się inteligencji od jej historycznego dziedzictwa, od spuścizny 
ZSRR, wiąże się utrata pamięci. Według Kara-Murzy tu tkwi przyczyna zarówno 
odszczepieństwa inteligencji od narodu, jak też jej podatności na obce idee42. Postu-
laty wysuwane w czasie pieriestrojki: wolność jednostki, wprowadzenie demokracji, 
zburzenie systemu komunistycznego i odrodzenie Rosji, zbudowanie państwa prawa, 
odrodzenie moralności, efektywna gospodarka rynkowa w miejsce przestarzałego 
systemu gospodarki planowej, odrodzenie i rozkwit rosyjskiej kultury, są fałszywe 
i nigdy nie zostaną zrealizowane, ponieważ ich urzeczywistnienie pociąga za sobą 
utratę rosyjskiej tożsamości.

Współczesna inteligencja rosyjska żyje na „zgliszczach ojczyzny” – doprowadzi-
ła do głębokiego kryzysu cywilizacji rosyjskiej przez swoją ślepą fascynację iluzją 
Zachodu. Inteligencja o proweniencji okcydentalistycznej była i jest dla swojej oj-
czyzny siłą destrukcyjną43 – zafascynowana obcymi ideami próbuje wcielać je w ży-
cie, a rezultat okazuje się zawsze taki sam: pozostaje ona na zgliszczach ojczyzny.

Podsumowanie

Problem palingenezy – powracającego wyzwania – to nie wyłącznie konsekwencja 
faktu, że część rosyjskiej inteligencji u zarania swojego istnienia przyjęła perspekty-
wę eurocentryczną. Stanowi on wypadkową dążeń do europeizacji Rosji i pragnienia 
zachowania tożsamości zakorzenionej w prawosławiu i kolektywnym modelu spo-
łecznym.

Spoglądając na prezentowaną przez Kara-Murzę perspektywę dziejów rosyjskiej 
cywilizacji, zauważamy w XX wieku, po upadku ZSRR, reaktywację wyzwań, wo-
bec których stawała dziewiętnastowieczna inteligencja. Istnienie klasycznego feno-
menu inteligencji oraz współczesnych formacji, dojrzewających i manifestujących 
swoją obecność już w czasach pieriestrojki, rozdziela 70-letni okres istnienia ZSRR. 
Jawi się on Kara-Murzie jako czas stabilności kultury i wewnętrznej spójności cywi-
lizacji. Publicysta pomija milczeniem fakt, że integracja została osiągnięta za cenę 

41 Tamże, s. 1.
42 Por. tamże, s. 10.
43 Należy przy tym zauważyć, że Kara-Murza nie utożsamia dziewiętnastowiecznych formacji okcy-

dentalistycznych z prozachodnimi, współczesnymi nurtami inteligencji. W ocenie publicysty zapadnicze-
stwo lat 40. XIX wieku stanowiło część rosyjskiej kultury, natomiast współczesne formacje są eurocen-
tryczne, co warunkuje ich odszczepieństwo od rosyjskiej kultury i stawia je na pozycjach antagonistów 
wobec tradycyjnego modelu. Por. С. Кара-Мурза, Евроцентризм – эдипов комплекс интеллигенции.
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tysięcy istnień ludzkich oraz poprzez eliminację wszelkich tendencji, które nie wpi-
sywały się w ideologiczny dyktat, jakiemu podlegała kultura od 1922 roku. 

Śledząc rozwój rosyjskiej inteligencji od reform Piotra I do czasów współczes-
nych, zauważamy istnienie dwóch cyklów jej rozwoju i związanych z nimi powta-
rzających się zjawisk. Pierwszy cykl – wiek XIX i XX charakteryzowało oddzielenie 
się kultury wyższych warstw od prawosławia i inteligencji od ludu. Poprzedzająca 
ten okres jedność zasadzała się na wartościach wyrastających z prawosławia, które 
kształtowało spójny i wspólny – zarówno dla elit dworskich i duchownych, jak też 
dla ludu – obraz świata. Drugi cykl to okres od upadku ZSRR do czasów obecnych 
– Kara-Murza wskazał na rozłam między inteligencją a społeczeństwem, a także ist-
nienie dwóch wzorów w kulturze: „Wśród inteligencji przeważająca była właśnie 
orientacja na Zachód, czego absolutnie nie można powiedzieć o masach”44. Poprze-
dzająca ten okres jedność miała swoje źródło w totalitaryzmie opartym na ideologii 
komunistycznej. W każdym przypadku, gdy całościowy model ulegał dezintegracji, 
mieliśmy do czynienia z takimi zjawiskami, jak schizma w organizmie społecznym, 
kryzys tożsamości, zagrożenie w postaci wchłonięcia przez obcą cywilizację, akty-
wizacja procesów zmierzających do stworzenia przeciwwagi dla „agresora” i formu-
łowanie misji. Palingeneza to zjawisko ujawniające się nie tylko w paradygmatach 
aktywizowanych przez rosyjską inteligencję w obliczu cywilizacji zachodniej. Jest 
ona obecna również w tych epokach rozwoju rosyjskiej kultury, w których do głosu 
dochodzą koncepcje całościowe, wyrastające z prawosławia i wspólnotowego mo-
delu społecznego. Sakralizacja sfery politycznej i/lub upolitycznienie sfery sacrum 
daje ideologom możliwości konstruowania niezwykle atrakcyjnych, a zarazem uto-
pijnych modeli cywilizacji.

44 Tenże, Интеллигенция на пепелище родной страны, s. 140.


