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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 niczyją.
M.N. Murawjow, Zew plemienia

WPROWADZENIE

Inteligencja jawi się jako wielopłaszczyznowy i skomplikowany problem badawczy.
O doniosłości zjawiska świadczą liczne projekty badawcze, konferencje, sympozja,
dotyczące tego właśnie fenomenu. Systematyczne badania inteligencji jako zjawiska
społeczno-politycznego prowadzi Instytut Naukowo-Badawczy (Научно-исследовательский институт интеллигентоведения) utworzony w roku 1998 przy Iwanowskim Uniwersytecie Państwowym (Ивановский государственный университет). Na
gruncie polskim inteligencja cieszy się zainteresowaniem krakowskiego środowiska
uczonych1.
Poruszane zagadnienia dotyczą inteligencji jako warstwy społecznej, historycznych
okoliczności jej zaistnienia, a także roli społeczno-politycznej. Nie pojawiła się jak dotąd
praca monograficzna poświęcona roli inteligencji rosyjskiej w kulturze dziewiętnastowiecznej. Nasze studium jest pierwszą próbą całościowego ujęcia tej problematyki.
W wyniku przemian historyczno-społecznych powstała i rozwijała się w Rosji,
w dziewiętnastym wieku warstwa wykształcona, co pozwala opisać proces dochodzenia do samoświadomości inteligencji oraz jej szczególną misję nie tylko wobec antynomii Rosja – Zachód, lecz także w relacji władza – lud. W pracy prześledzimy etapy
kształtowania się inteligencji, związane z kolejnymi formacjami ideowymi. Formacje
te odwzorowują pewne typy społecznych zachowań i postaw czy ich warianty, mające
swe desygnaty w dziewiętnastowiecznej rzeczywistości Rosji.
Z uwagi na niejednoznaczność zarówno samego pojęcia „inteligencja”, jak i określanego tym mianem zjawiska niezbędne jest omówienie niektórych proponowanych dotychczas rozwiązań metodologicznych oraz sformułowanie własnej metody badawczej.
Jak słusznie zauważył J. Jedlicki, mówiąc o inteligencji, mówi się o wszystkim2.
W świetle tego stwierdzenia określenie metody badawczej, która pośrednio determinuje zakres poruszanej problematyki, jest sprawą niezwykle istotną. Spośród stanowisk
metodologicznych w badaniu inteligencji najliczniejsze są prace historyków i history-

1
Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001; L. Liburska, Kultura i inteligencja rosyjska. O pisarstwie Lidii Czukowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003; Inteligencja u Słowian [w:] Prace Komisji Kultury
Słowian, pod red. L. Suchanka, t. 5, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2007.
2
„W europejskiej historii ostatnich dwóch stuleci inteligencja, jakkolwiek bądź definiowana, jest
wszechobecna. A zatem, kiedy się mówi o inteligencji, mówi się o wszystkim”. Por. J. Jedlicki, O czym się
mówi, gdy się mówi o inteligencji [w:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, s. 13.
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ków idei3, traktujących inteligencję jako grupę społeczną pojawiającą się w konsekwencji uwarunkowań historycznych, oraz prace socjologów4. Inne naświetlenie problemu proponują tacy badacze, jak Anna Raźny, Gieorgij Fiedotow czy Mikołaj Bierdiajew, dla których inteligencja jest zjawiskiem uwarunkowanym przede wszystkim
aksjologicznie5.
Badania nad fenomenem rosyjskiego inteligenta byłyby niekompletne, gdybyśmy
pominęli fakt, że rozwój kultury stanowił dzieło nie tylko rosyjskiej myśli, lecz także
rosyjskiego ducha, rozumianego przez nas jako całokształt nieuświadomionych motywacji i dążeń inteligencji w obrębie pokoleń. D.N. Owsianiko-Kulikowski6 zaznaczył,
że pomijając motywacje natury czysto psychologicznej – połączenie entuzjazmu
z poczuciem niemocy – oddalamy się, a nie przybliżamy do zrozumienia istoty zjawiska. Na aspekt psychologiczny, widoczny zwłaszcza w postawach światopoglądowych
pokolenia lat trzydziestych i czterdziestych wieku dziewiętnastego, zwrócił także uwagę Andrzej Walicki7.
Odrębną grupę opracowań stanowią te, które za podstawę metodologiczną przyjęły
badanie inteligencji przez pryzmat pokoleń na podłożu historycznym8 lub literackim9.
Nasze ujęcie metodologiczne uwzględnia specyfikę rosyjskiej kultury. Badanie
wzajemnego oddziaływania między jednostką, społeczeństwem a kulturą wymaga
rozwiązań metodologicznych uwzględniających odwołanie się do kilku dziedzin,
3

R. Pipes, The Russian Intelligentsia, New York 1961; F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia, przekł.
J. Górnicka-Kalinowska, M. Ochab, Warszawa 1996; A. Gella, A Structural Definition of the Intelligentsia
against the Background of Three Historical Periods [w:] The Mythmakers. Intellectuals and the Intelligentsia in Perspective, ed. R.P. Mohan, Greenwood Press, New York 1987; B.P. Лейкина-Свирская, Интеллигенция в России во второй половине XIX в., Москва 1971; B.P. Лейкина-Свирская, Русcкая интеллигенция в 1900–1917 годах, Москва 1981; П. Милюков, Интеллигенция и историческая традиция,
изд. „Вехи”, Москва 1991; П. Милюков, Интеллигенция в России. Сборник статьей, СанктПетербург 1910; M. Smoleń, Z dziejów inteligencji rosyjskiej XIX wieku „Studia Historyczne” 1988, R.
XLI, z. 4 (163); Г.И. Щетинина, Идейная жизнь русской интеллигенции конца XIX начала XX в.,
Москва 1995; A. Walicki, Bogdan Kistiakowski i spór o inteligencję rosyjską [w:] A. Walicki, Filozofia
prawa rosyjskiego liberalizmu, Warszawa 1995, s. 356–418.
4
Л.К. Ерман, Состав интеллигенции в России в конце XIX и начале XX века, „История СССР”
1963, nr 1; C. Кос, Крепостная интеллигенция, Ленинград 1926; D. Martindale, The Sociology of Intellectual Creativity [w:] The Mythmakers. Intellectuals and the Intelligentsia in Perspective, ed. by
R.P. Mohan, Greenwood Press, New York 1987.
5
A. Raźny, Myśl i czyn w świecie zniewolonego ducha. Obraz inteligencji rosyjskiej w tomie „Wiechi”
[w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1998; A. Raźny, „Wiechi” –
od poszukiwań wolności absolutnej do zniewolenia totalitarnego. Z doświadczeń inteligencji rosyjskiej [w:]
Inteligencja, tradycja i nowe czasy; Н.А. Бердяев, Духовный кризис интеллигенции, Канон, Москва
1999; Г.П. Федотов, Трагедия интеллигенции. О России и русской философской культуре, Москва
1990; Г.П. Федотов, O святости, интеллигенции и большевизме, Санкт-Петербург 1994.
6
Д.Н. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции, т. 1–3, Москва 1906–1911;
Д.Н. Овсянико-Куликовский, Психология русской интеллигенции [в:] Интеллигенция в России, Санкт-Петербург 1910.
7
A. Walicki, Słowianofile a zbędni ludzie na tle prądów ideowych lat trzydziestych – sześćdziesiątych,
„Slavia Orientalis” 1961, nr 4, s. 527.
8
M. Smoleń, Z dziejów inteligencji rosyjskiej...; P. Nowogrodcew, O drogach i zadaniach rosyjskiej
inteligencji [w:] De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji, Warszawa 1988;
E.B. Alpern, Mothers and Daughters: Women of the Intelligentsia in Nineteenth Century Russia, Cambridge 1983; E. Lampert, Sons against Fathers, Oxford 1965.
9
K. Chojnicka, Rodowód literacki inteligencji rosyjskiej, Kraków 1992.
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w tym do: antropologii kultury, socjologii oraz psychologii. Punktem wyjścia rozważań nad motorem zmian społeczno-kulturowych w dziewiętnastowiecznej Rosji są
w naszej pracy motywacje natury psychologicznej jednostki, ponieważ to właśnie jednostkowe potrzeby i cele składają się na charakter danej społeczności, a w szerszym
kontekście tworzą charakter kultury:
„Aczkolwiek rzadko się zdarza, by jakaś poszczególna jednostka miała ogromne znaczenie
dla przetrwania i funkcjonowania społeczeństwa, do którego należy, czy też kultury, w której
uczestniczy, to właśnie jednostki, ich potrzeby i zdolności stanowią podstawę wszystkich zjawisk
społecznych i kulturowych. Społeczeństwa są zorganizowanymi grupami jednostek, kultury zaś –
w ostatecznej analizie – zorganizowanymi powtarzalnymi reakcjami członków społeczeństwa.
Z tej racji jednostka stanowi logiczny punkt wyjścia wszelkich badań szerszych konfiguracji”10.

Inteligencję w naszych rozważaniach będziemy traktować dwupłaszczyznowo: jako
jednostkę – indywidualność, która podejmuje próbę określenia swojego stosunku wobec społeczeństwa, oraz jako grupę ludzi działających w służbie większej całości.
W toku rozwoju inteligencji rosyjskiej w wieku dziewiętnastym dały się zauważyć
dążenia do indywidualizacji oraz integracji ze społeczeństwem jako tendencje o charakterze rozłącznym. Charakterystyczne dla rosyjskiego inteligenta jest odchodzenie od
zastanych wzorców kulturowych, negacja części lub całości dziedzictwa kultury, co
nastąpiło w dobie dekabryzmu i w latach czterdziestych oraz sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Z punktu widzenia transformacji kultury indywidualne zachowania
poszczególnych przedstawicieli są dla badacza dużo cenniejszą wskazówką niż zachowania typowe, bowiem reakcje nieprzystające do zachowań uwarunkowanych danym
typem kultury świadczą o ingerencji czynnika obcego w utrwalony wzorzec reagowania na szeroko pojmowaną rzeczywistość: „Predyspozycje osobowe jednostki mogą się
przejawiać nie w jej kulturowo uwarunkowanych reakcjach, lecz w odchyleniach od
wzorów kulturowych”11.
Zależność między jednostką a kulturą wyraża się w tym, że procesy zachodzące
wewnątrz osobowości manifestują się w planie kultury i przekształcają ją. Nowe wzory
zachowań są dziełem kilku wybitnych jednostek, które odważą się wyłamać z ogólnie
przyjętego modelu zachowań, przekonań itp., dopiero później – często w następnym
pokoleniu – rozszerzają się na społeczności, by w końcu ogarnąć całe społeczeństwo,
a jednocześnie wywołać gwałtowny opór ze strony elementów zachowawczych.
W pracy wychodzimy od podstawowej tezy, że inteligencja rodzi się w wyniku
konfrontacji z odmiennym od własnego typem kultury. Wówczas zjawisko inteligencji
byłoby charakterystyczne dla każdego obszaru kulturowego, który znalazł się w obliczu konfrontacji. W tym przypadku nasz pogląd jest zbieżny z opinią Andrzeja Walickiego, który stwierdził, że nie można traktować „inteligencji” jako zjawiska specyficznie rosyjskiego12. Warto dodać, że Karl Manheim uważał inteligencję za zjawisko niemieckie13, a niektórzy polscy autorzy opisywali ją jako fenomen, którego klasyczna
10

R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 18.
R. Linton, Kulturowe..., s. 40.
12
Por. A. Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, Warszawa 1995, s. 42.
13
K. Mannheim, Conservative Thought [w:] Essays on Sociology and Social Psychology, London 1953,
s. 125.
11
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INTELIGENCJA A KULTURA

forma wyłoniła się w dziewiętnastowiecznej Polsce i Rosji14. Rozpowszechniona opinia, że termin został wprowadzony w Rosji w latach siedemdziesiątych wieku dziewiętnastego15, jest bezpodstawna; w istocie był on używany w Polsce już w latach
czterdziestych16. Naszym zdaniem, należy traktować inteligencję jako zjawisko specyficznie rosyjskie – naturalną konsekwencję odmiennych podstaw kulturowych i siłą
rzeczy odmiennego sposobu reagowania na określone wpływy obcej kultury. Sądzimy,
że dla każdego z wymienionych obszarów kulturowych: Niemiec, Polski czy Rosji
należy konstruować osobno klasyczny model inteligenta. Pojęcie „inteligencja” jest
przecież wtórne wobec samego zjawiska.
Przedmiotem pogłębionej analizy będzie rosyjski inteligent jako typ psychologiczno-społeczny, a także wewnętrzna transformacja inteligencji związana z poszczególnymi fazami konfrontacji kulturowej. Zastanowimy się też nad sposobem istnienia
inteligenta w relacji do państwa jako struktury politycznej oraz wobec ludu – siły konserwatywnej, wrogiej lub w najlepszym przypadku niechętnej przemianom. W dalszej
kolejności rozważymy kwestię misyjności inteligencji: sam sposób pojmowania misji
oraz jej realizację, zwłaszcza w obliczu dylematu: Rosja – Zachód.
Nieuchronnie powraca pytanie: o czym mówimy, gdy mówimy o inteligencji? Najbardziej potoczne rozumienie terminu wiąże inteligenta z wykształceniem, zdolnością
do pojmowania zjawisk w ich złożoności17. Najczęściej poruszane problemy to: czy
inteligencja jest zjawiskiem powszechnym, czy jedynie wschodnioeuropejskim oraz –
jakie są atrybuty tej grupy społecznej. Na pierwsze pytanie już udzieliliśmy odpowiedzi i jest ona zbieżna z opinią większości badaczy, że inteligencja rosyjska to zjawisko
jakościowo odmienne od inteligencji Europy Zachodniej18. Mikołaj Bierdiajew19, spoglądając na rosyjską inteligencję z perspektywy blisko stu lat jej istnienia, pisał:
„Inteligencja rosyjska jest całkowicie swoistym, nie spotykanym poza Rosją wytworem duchowo-społecznym. Inteligencja nie jest klasą społeczną i jej istnienie sprawia duże kłopoty interpretatorom marksistowskim. Inteligencja była klasą idealistyczną, klasą ludzi całkowicie pochłoniętych przez swoje idee, w imię których gotowi byli pójść do więzienia, na katorgę i na
śmierć. Inteligencja nie mogła u nas żyć teraźniejszością: żyła przyszłością, a kiedy indziej przeszłością”20.

14
A. Hertz, The Case of an Eastern European Intelligentsia, „Journal of Central European Affairs”
1951, nr 1; A. Gella, The Life and Death of Old Polish Intelligentsia, „Slavic Review” 1971, nr 1.
15
M. Malia, What is Intelligentsia?, „Deadalus” 1970, summer.
16
Por. A. Walicki, Philosophy and Romantic Nationalizm: The Case of Poland, Oxford 1962, s. 177.
17
„intelligentia” – łac. rozumienie; М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, в четырех томах, „Прогресс”, Москва 1986, т. 2, s. 135.
18
„W ujęciu socjologicznym inteligencja rosyjska ma odpowiedniki we wszystkich krajach zachodnich,
natomiast w ujęciu systemowym (prawno-ustrojowym) – czyli z punktu widzenia swoich funkcji w świadomości społecznej, odczuciu narodowym, swojej roli gatunkowej czy istoty jakościowej w socjotechnicznym mechanizmie władzy państwowej i organizacji społecznej zasadniczo się różni od analogicznej warstwy w dawnym kręgu kultury łacińskiej”. Por. A. Lipatow, Rosyjska inteligencja wobec władzy: od
samostanowienia do samozagłady [w:] Inteligencja. Tradycja..., s. 220, patrz także G. Popiel, R.P. Mohan,
Intellectuals and Powers [w:] The Mythmakers. Intellectuals and the Intelligentsia...; A. Gella, The Intelligentsia and the Intellectuals, Beverly Hills, Sage 1976.
19
M. Bierdiajew, Rosyjska idea, Wydawca: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, Warszawa 1999.
20
M. Bierdiajew, Rosyjska idea, s. 30.
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Duchowy aspekt istnienia inteligencji i gotowość do poświęceń w imię głoszonych
ideałów odróżniają rosyjską inteligencję od formacji intelektualistów na Zachodzie.
A zatem, na wstępnym etapie definiowania zjawiska należy zwrócić uwagę na różnice
między intelektualistą zaangażowanym w sprawy społeczne (w Europie ŚrodkowoWschodniej określanego mianem: „inteligent”) a ogółem ludzi wykształconych21.
W dotychczasowych badaniach nad inteligencją dają się zauważyć dwie tendencje
w definiowaniu zjawiska. Według pierwszej, przyjmującej za kryterium poziom wykształcenia, inteligencja stanowi pewną formację intelektualną, posiadającą wiedzę
i umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Jest ona świadoma
własnych zadań, jej rola w społeczeństwie została wyraźnie określona. Według Jacka
Bartyzela22, jest to
„...stosunkowo wąska, lecz wpływowa grupa osób posiadających zazwyczaj wykształcenie akademickie i uprawiających tzw. zawody twórcze (literaci, dziennikarze, wykładowcy uniwersyteccy, niekiedy też duchowni i artyści), przeto należących lub pretendujących do elity umysłowej
oraz wykazujących skłonność do autorytatywnego wypowiadania się w sprawach dotyczących
całego społeczeństwa, jego celów i przyszłości, częstokroć w formie zbiorowych wystąpień, manifestów i apeli moralizatorskich i politycznych”23.

Druga definicja ujmuje inteligencję jako grupę ludzi posiadających wykształcenie,
ale jednocześnie przypisujących sobie szczególną misję do spełnienia24. Grupa ta istnieje w opozycji do władzy politycznej i podejmuje próbę określenia kondycji człowieka wobec świata wartości, co w istotny sposób podkreśla fakt, że stanowi ona nie
tylko formację intelektualną. Inteligencja w drugim ujęciu definiuje się poprzez etos25.
Jak zauważył Bartyzel, „narodziny inteligencji wiązały się z wykształceniem specyficznego typu osobowego i grupy o własnym etosie i aspiracjach”26.
Na dwa sposoby interpretacji fenomenu inteligencji zwrócił również uwagę Richard
Peipes27: definicja o węższym zakresie ujmuje inteligencję jako grupę ludzi wykształconych, którzy pełnią ważne funkcje w życiu publicznym, natomiast przy ujęciu szerszym inteligencji przypisuje się także opozycyjność wobec władzy politycznej. Za
najważniejszy wyróżnik wspomnianej grupy społecznej Peipes uznał gotowość służenia sprawom publicznym, walkę o dobro społeczne28. Wykształcenie zostało potraktowane jako sprawa drugorzędna, gdyż sama świadomość sytuacji nie oznacza automa21

Cz. Madajczyk, Klerk czy intelektualista zaangażowany. Świat polityki wobec twórców kultury
i naukowców europejskich w pierwszej połowie XX wieku, Poznań 1999; A. Gella, The Intelligentsia; The
Mythmakers; Intellectuals and the Intelligentsia...; P. Виппер, Две интеллигенции и другие очерки,
Москва 1912.
22
Encyklopedia „Białych plam”, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne „POLWEN”, Radom 2002,
t. 8, s. 206.
23
Encyklopedia „Białych plam”, t. 8, s. 206.
24
Д.Н. Калебич-Креацца, „Вехи” и проблема русской интеллигенции. К истории термина
„интеллигенция” в русской общественной мысли, Москва 1993, s. 35.
25
„Inteligencja to grupa społeczna, którą bardziej niż jakąkolwiek inną można zdefiniować nie poprzez
jej sytuację ekonomiczną, lecz poprzez jej etos”. Por. K. Chojnicka, Rodowód literacki inteligencji rosyjskiej, Kraków 1992, s. 3; M. Jarońska, Inteligencja polska – pytanie o etos [w:] Teraźniejszość. Człowiek.
Edukacja, „Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej”, Wrocław 1999, nr 3, s. 118.
26
Encyklopedia „Białych plam”, t. 8, s. 206.
27
R. Pipes, Rosja carów, Warszawa 1990, s. 247.
28
R. Pipes, Rosja carów, s. 247.
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tycznego podjęcia walki; a zatem gotowość do walki jest, według Peipsa, czynnikiem
odgrywającym znaczącą rolę. Tak definiowana inteligencja rodzi się zawsze tam, gdzie
istnieje silna opozycja między władzą polityczną a nieliczną grupą społeczną, która
dąży do zmian. Opozycyjność zaznacza się szczególnie wyraźnie w warunkach konfrontacji między władzą despotyczną a otwartą na nowe idee i prądy umysłowe elitą
wykształconą.
Andrzej Zwoliński29 wyróżnił trzy możliwości definiowania inteligencji: w kategoriach grupy osób, która tworzy i rozpowszechnia dobra kulturalne oraz zarządza nimi;
jako związaną z określonym zawodem grupę społeczną oraz w ujęciu historycznym –
jako niepowtarzalne zjawisko, zrodzone w konkretnym miejscu i czasie30. Inne rozróżnienie terminologiczne, również zakładające istnienie trzech odmiennych grup inteligencji, zaproponował Aleksander Gella31, badając inteligencję przez pryzmat jej funkcji w życiu społecznym, cech osobowych poszczególnych przedstawicieli oraz w kontekście wydarzeń historycznych towarzyszących ukształtowaniu się tej grupy.
„Definicja funkcjonalna opisuje inteligentów jako osoby, które uczestniczą w tworzeniu,
dystrybucji lub zarządzaniu dobrami kulturalnymi. Definicja atrybutywna identyfikuje inteligentów według wykształcenia, zawodu, dochodów, stosunków społecznych. Definicja historyczna traktuje inteligencję jako niepowtarzalne zjawisko, które wydarzyło się w danym miejscu
i czasie”32.

Zauważamy, że trzecie ujęcie inteligencji – jako zjawiska warunkowanego historycznie – z jednej strony jest najszersze, z drugiej natomiast nastręcza badaczowi najwięcej trudności o charakterze metodologicznym.
Można wyeliminować część problemów poprzez przyjęcie dodatkowego kryterium
oceny działań inteligencji, jakim jest kultura. Przemiany w kulturze stanowią swoisty
drogowskaz, w jakim kierunku będzie zmierzała dalsza ewolucja inteligencji. Ujęcie
atrybutywne Gelli również, naszym zdaniem, wymaga modyfikacji: należy badać inteligenta nie przez pryzmat wykonywanego zawodu, dochodów, stosunków społecznych,
lecz z uwagi na jego cechy psychologiczne, które manifestują się właśnie poprzez wybór określonego zawodu i sposób kształtowania relacji z otoczeniem.
Na trzy możliwości definiowania inteligencji zwróciła także uwagę Giowanna Kalebicz-Kreatza33. Na materiale almanachu Wiechy badaczka prześledziła próby samookreślenia inteligencji i sformułowała następujące definicje: pierwsza objęła ogół ludzi
wykształconych, drugie ujęcie dotyczyło węższej grupy, która wyodrębniła się z ogółu
ludzi wykształconych i przyjęła na siebie zadanie duchowego oraz społeczno-politycznego przewodnictwa w procesie kształtowania się samoświadomości narodowej; trzecia definicja obejmowała środowisko radykalne, rewolucyjno-ateistyczne34.
Na rozłam wśród inteligencji w drugiej połowie dziewiętnastego wieku wskazywał
29

Encyklopedia „Białych plam”, t. 8, s. 211.
Encyklopedia „Białych plam”, t. 8, s. 211.
31
A. Gella, A Structural Definition of the Intelligentsia against the Background of Three Historical Periods [w:] The Mythmakers. Intellectuals and the Intelligentsia..., s. 23.
32
Por. J. Mikułowski-Pomorski, Inteligencja wobec nowych czasów [w:] Inteligencja. Tradycja nowe
czasy, s. 235.
33
Д.Н. Калебич-Креацца, „Вехи” и проблема русской интеллигенции...
34
Д.Н. Калебич-Креацца, „Вехи” и проблема русской интеллигенции..., s. 68–69.
30
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Mikołaj Bierdiajew, wyróżniając „inteligencję wyższą”, pielęgnującą wartości poprzednich pokoleń, oraz „inteligencję w cudzysłowie”, w której skład wchodzili raznoczyńcy35. Ta druga grupa charakteryzowała się niskim poziomem wykształcenia, specyficznym – subiektywnym – stosunkiem do wartości oraz stworzyła własny etos służby społecznej.
Na inteligencję jako kategorię etyczną, niekiedy także polityczną, gdy w grę wchodzi opozycyjność wobec władzy, wskazał Iwan Razumnik36. Badacz zauważył, że inteligencję rosyjską nurtowały pytania o własną tożsamość i cele, przekonanie o szczególnym powołaniu Rosji i rosyjskiej inteligencji oraz konieczności wypełnienia misji.
D.N. Owsjaniko-Kulikowski zdefiniował inteligencję jako część społeczeństwa, która
posiada wykształcenie oraz tworzy i upowszechnia ogólnoludzkie wartości. „Интеллигенция т. е. oбразованная и мыслящая часть общества, созидающая и распространяющая общечеловеческие духовные ценности”37. Badacz wiązał zatem istnienie
inteligencji ze sferą aksjologiczną.
Rozróżnienie między zaangażowaniem w obronę wartości uniwersalnych a moralnym subiektywizmem wytycza, jak wynika z wielu opracowań teoretycznych, granicę
między intelektualistą a klerkiem. Czesław Madajczyk38 mówi o „zdradzie klerków”,
określając tym mianem akty sprzeniewierzenia się wartościom uniwersalnym, brak
protestu i zaangażowania w ich obronę. „Zdrada klerków”, według autora, pociągnęła
za sobą zmianę statusu ontologicznego człowieka. „Tracąc Boga, musiano uwierzyć
w boskość człowieka”39. Madajczyk scharakteryzował klerka jako człowieka z założenia obojętnego w stosunku do konkretnej rzeczywistości społeczno-politycznej, zatopionego w świecie abstrakcyjnych rozważań.
„Termin klerk jest dość jednoznaczny: jest to intelektualista refleksyjny, kontemplujący, programowo odcinający się od spraw bieżącego życia politycznego, ideologii i spraw światopoglądowych; wyznaje zasadę niezaangażowania społecznego i politycznego”40.

Klerk stoi na przeciwległym biegunie do intelektualisty. Stereotypowe ujęcie intelektualisty definiuje go jako człowieka zajmującego się literaturą naukową, rozwijającego wąską dziedzinę naukowej specjalizacji, interpretującego świat. Żadna z powyższych definicji nie zawiera dystynktywnych cech rosyjskiej inteligencji, charakteryzującej się przede wszystkim moralnym zaangażowaniem w służbę społeczeństwu.
Można zatem wywnioskować, że ani „klerk”, ani „intelektualista” nie są pojęciami,
które dadzą się zastosować do tego specyficznego fenomenu, jakim była dziewiętnastowieczna inteligencja rosyjska.
Przedstawiciele inteligencji w Rosji w dziewiętnastym wieku „byli zakonem,
świeckim kapłaństwem oddanym szerzeniu, niczym Ewangelii, określonych postaw
życiowych”41.
35

Н.А. Бердяев, Духовный кризис интеллигенции, Санкт-Петербург 1910.
И. Разумник, История русской общественной мысли, Санкт-Петербург 1907.
37
Д.Н. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции, Санкт-Петербург 1914, т. 7,
s. V.
38
Cz. Madajczyk, Klerk czy intelektualista zaangażowany...; A. Walicki, Rosyjska wersja „zdrady klerków”, „Res Publica” 1988, nr 10, s. 101–107.
39
Cz. Madajczyk, Klerk..., s. 14.
40
Cz. Madajczyk, Klerk..., s. 14.
36
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Zasadnicze rozróżnienie różnego rodzaju definicji dotyczących inteligencji przebiega według kryterium dwojakiego rodzaju: wysoki poziom wykształcenia połączonego
z zawodową pracą umysłową lub istnienie etosu, na który składają się etyczne i ideowe
cechy inteligencji.
Na gruncie rosyjskim problematyka zjawiska jest o wiele bardziej złożona, gdyż
postawy ideowo-etyczne oraz posiadanie etosu charakteryzowały formacje odmienne
duchowo42. Według Ludmiły Bułhakowej, w Rosji termin „inteligencja” wchłonął
„...używane przedtem pojęcia, takie jak: »zbędni ludzie«, »kajająca się szlachta«, »wykształcone
społeczeństwo«, »młode pokolenie«, »nowi ludzie«, »myślący proletariat«, »wykształceni raznoczyńcy«, »krytycznie myślące jednostki«”43.

Złożoność podjętej w naszej pracy problematyki badawczej wynika nie tylko
z faktu, że inteligencja jest fenomenem wielowymiarowym44, lecz również ma swoje
źródło w dynamice badanego zjawiska. W celu udzielenia ostatecznej odpowiedzi na
pytanie o istotę dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej należy prześledzić jej
ewolucję. W pełni zgadzamy się z twierdzeniem włoskiej badaczki, że mówiąc o inteligencji, każdorazowo odnosimy to pojęcie do nieco innego zjawiska.
„Формирование понятия »интеллигенция« и установление соответствующего словоупотребления в русской обшественной мысли происходило в процессе постепенного уяснения природы, характера и особенностей самого того общественного явления, к которому
прикрепилось это название”45.

Naszym zadaniem jest zbadanie, czy wraz ze zmianą pokoleń i charakteru formacji
zmienia się również istota fenomenu inteligencji. Mamy prawo mówić o ciągłości inteligencji, jeśli podstawowe elementy jej etosu pozostają bez zmiany. W przeciwnym
wypadku, nawet jeśli decydujemy się pozostać przy określeniu „inteligencja”, należy
mieć na uwadze odmienność tego nowego zjawiska. Historycznie zakres pojęcia inteligencja wykracza poza elitę ludzi wykształconych, ponieważ nazwa ewoluowała wraz
z rozwojem grupy, zdobywaniem przez nią samoświadomości, określaniem własnych
celów i sposobów ich realizacji.
Powraca pytanie: O czym mówimy, gdy mówimy o inteligencji? Na obecnym etapie możemy wstępnie sprecyzować charakter fenomenu, określonego przez nas mianem dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej. Przede wszystkim jest to grupa,
która wyłoniła się z warstwy wykształconej wskutek określonych wydarzeń społeczno-historycznych. Od intelektualistów odróżnia ją posiadanie etosu, zakładającego służbę

41
I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, przekł. S. Kowalski, posł. A. Walicki, Warszawa 2003; P.А. Гальцева,
Орден интеллигенции в прошлом и сегодня [в:] Культурное наследие российской эмиграции 1917–
–1940, кн. 1, под ред. Е.П. Челышева и Д.М. Шаховского, „Наследие”, Москва 1992.
42
Przez „duchowość” rozumiemy tutaj hierarchię wartości, a przede wszystkim wartość nadrzędną,
według której inteligencja formułowała konkretne cele i wybierała narzędzia ich realizacji.
43
L. Bułgakowa, Poszukiwania tożsamości inteligencji rosyjskiej we współczesnej historiografii,
„Kultura i Społeczeństwo” 2000, R. XLIV, nr 2, s. 5.
44
Szerokie omówienie problematyki prezentuje tom referatów zatytułowany Inteligencja. Tradycja
i nowe czasy, będący rezultatem spotkania polskich i rosyjskich uczonych w ramach konferencji, która
odbyła się w Krakowie w dniach 22–27 października 1999 roku.
45
Д.Н. Калебич-Креацца, „Вехи” и проблема русской интеллигенции..., s. 35.
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społeczeństwu46. Przyjmując za punkt wyjścia pytanie o własną rolę w społeczeństwie,
inteligent uznaje siebie za jednostkę uprzywilejowaną ze względu na posiadaną wiedzę
i możliwości zrozumienia rzeczywistości. Jednocześnie przypisuje sobie rolę służebną
także wobec państwa, która polega na wyodrębnieniu samoistnych pierwiastków narodowych, co jawi się nam jako niezwykle istotne zadanie w obliczu konfrontacji z obcą
kulturą. Rosyjskiego inteligenta charakteryzował ponadto radykalizm postaw moralno-etycznych. Jak zauważyliśmy wcześniej, nie tylko głoszone poglądy, lecz przede
wszystkim określona postawa życiowa były cechą dystynktywną rosyjskiego inteligenta. Dążenie do samoookreślenia unaocznia badaczowi fakt, że była to grupa nowa
dla społeczeństwa47.
W naszym ujęciu inteligencja jest grupą przyjmującą na siebie rolę pośrednika między dwoma typami kultur oraz mediatora pomiędzy tymi elementami własnej kultury,
które w wyniku kulturowej konfrontacji wymagają ponownego zdefiniowania ról społecznych i wzajemnych zależności. Inteligencja określa siebie w toku realizowanego
zadania – misji, a jednocześnie definiuje rodzimą kulturę oraz podejmuje próbę twórczej adaptacji obcych wzorców.
Badacze proponują różne odpowiedzi na pytanie o czas narodzin, genezę i periodyzację inteligencji rosyjskiej. Krótko zaprezentujemy najważniejsze koncepcje.
Wielu badaczy48 wiąże narodziny inteligencji z czasami Piotra I i jego działalnością
reformatorską. Wzmożone kontakty z Europą Zachodnią, napływ specjalistów z Niemiec, Francji, a przede wszystkim gwałtowność wprowadzanych przez cara reform
w zakresie obyczajowości zmieniały oblicze kultury. Jeszcze za panowania Piotra
Wielkiego powstała Uczona Drużyna. Grupa intelektualistów skupiona wokół osoby
Teofana Prokopowicza postawiła przed sobą zadanie obrony i krzewienia reform. Niektórzy badacze widzą w Uczonej Drużynie pierwowzór rosyjskiej inteligencji49. Na
pytanie: czy było to pierwsze pokolenie rosyjskiej inteligencji, odpowiemy w toku
dalszych rozważań. Warto jednak zauważyć, że była to grupa nieliczna, całkowicie
oddana panującemu i wspierająca jego poczynania50. Genezę inteligencji z okresem
reform Piotra I wiązał Gieorgij Fiedotow51. Zagadka narodzin inteligencji, według
badacza, tkwi w imporcie zachodniej kultury, którego car nie był w stanie dokonać
46

Radykalizm wobec państwa był, naszym zdaniem, pochodną ideału służby społecznej w sytuacji, gdy
inteligencja nie mogła się oficjalnie przyłączyć do kształtowania polityki państwa.
47
„Była agregatem umieszczonym nie ponad klasami, ale pomiędzy klasami, w strefie przejściowej,
bez żadnego ściśle określonego własnego miejsca”. Por. A. Kłoskowska, Inteligencja w słowie i obrazie
własnym [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku, GSW „Zachęta”, Warszawa 1995, s. 131; por także
A. Toynbee, Studium historii, przekł. i przedm. J. Marzęcki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
2000, s. 346–347.
48
A. Toynbee, Daisaku Ikeda: Wybierz życie. Dialog o ludzkiej przyszłości, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1999, s. 78; A. Toynbee, Studium...,, s. 346; H. Kowalska, Duchowa i umysłowa perspektywa narodzin inteligencji rosyjskiej [w:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, s. 75–86; P. Замалеев,
Лекции по истории русской философии, Санкт-Петербург 1994, s. 58.
49
A. Kowalska, Duchowa perspektywa..., por. także A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia
do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005, s. 26.
50
H. Kowalska proponuje uznać wiek osiemnasty za początki rozwoju inteligencji jako nowej formacji
intelektualnej, której głównymi cechami były: przekonanie o narodzinach nowego świata oraz kryzys świadomości religijnej, por. Duchowa perspektywa..., s. 78.
51
Г.П. Федотов, О святости...
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własnymi siłami – w kulturowej transformacji Rosji. Fiedotow zwrócił uwagę na opozycyjność nowej formacji intelektualnej w stosunku do prawosławia i prawosławnego
duchowieństwa. „C помощью интеллигенции Пётр сумел на два столетия
обезвредить и обезличить национальные силы православия поставив её
в решительную оппозицию к Церкви и духовенству”52. Piotr I wykorzystał stworzoną przez siebie grupę intelektualistów, by pozbawić Cerkiew prawosławną i duchowieństwo głównej roli w kierowaniu państwem.
Nieco później, bo w wieku osiemnastym, na tle działalności lóż masońskich sytuują
narodziny inteligencji tacy badacze, jak Wasilij Iwanow-Razumnik53, Wasilij Zieńkowski54, Bajburowa55 czy Marc Raeff56. Iwanow-Razumnik wskazywał na czynnik
o charakterze politycznym. Zdaniem historyka, za czasów Katarzyny II inteligencja,
w dużej mierze za sprawą lóż masońskich, zaczęła uniezależniać się od władzy oraz
formułować pytania o rosyjską tożsamość, drogi rozwoju i posłannictwo Rosji, a także
zdobywać samoświadomość57. Wasilij Zieńkowski, również uważał działalność lóż
masońskich za ważny czynnik, kształtujący oblicze pierwszego pokolenia rosyjskiej
inteligencji, odmiennego od dotychczasowych formacji intelektualnych. „В русском
масонстве формировались все основные черты будущей »передовой«
интеллигенции – и на первом месте здесь стоял примат морали и сознание долга
служить обществу”58. W łonie masonerii zrodziły się ideały, które kształtowały
podstawy etosu inteligenta: obowiązek doskonalenia moralnego i służby
społeczeństwu. Cerkiew prawosławna stopniowo przestawała być autorytetem
moralnym, duchowe poszukiwania ludzi wychowanych na ideałach humanizmu
kierowały ich w stronę połączenia gnozy i wiary. Zieńkowskij podkreślił, że
centralnym zagadnieniem światopoglądu masonerii był antropocentryzm: „Без человека вся природа мертва”59. Połącznie antropocentryzmu z etosem służby państwu60
i ojczyźnie kształtowało nowy typ człowieka. Zaistnienie badanego zjawiska należałoby zatem wiązać z pojawieniem się nowego typu świadomości jako rezultatu obcych
wpływów. Wówczas zasadne jest pytanie o rolę inteligencji i jej zadania mediacyjne,
ideał służby społecznej – to wszystko, co odróżnia inteligencję od klasy filozofów czy
intelektualistów. Na podobny aspekt narodzin inteligencji zwrócił uwagę Wasilij Zieńkowski, sytuując jej narodziny na granicy konfrontacji dwóch typów światopoglądu:
cerkiewnego i świeckiego:
„Культура формирует всегда свой »передовoй класс«, в котором кристаллизуются
творческие силы и устремления эпохи, – и в представителях этого »передового класса«
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постепенно слагается своя особая психология, существенно и глубоко отличная от
церковности”61.

Tworzenie „awangardy kultury” było procesem stopniowym i długotrwałym, dlatego sądzimy, że należy traktować łącznie wpływ lóż masońskich na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku, zmiany w świadomości warstwy wykształconej spowodowane Wojną Ojczyźnianą roku 1812 oraz powstanie dekabrystów. Wielu uczestników powstania grudniowego było członkami lóż masońskich62 i dzieliło trudy zwykłych
żołnierzy w marszu za wycofującymi się wojskami Napoleona. Warto zarazem przypomnieć zdanie Aleksandra Obołonskiego63, który powiązał fakt narodzin inteligencji
z wyjątkowo dużą intensywnością zmian zachodzących w obrębie kultury: z upadkiem
starych, tradycyjnych wartości i zastępowaniem ich nowymi ideałami. Badacz wskazał
na niewielką liczebność tej grupy oraz radykalizm proponowanych przez nią rozwiązań
społeczno-politycznych. Pokolenie „inteligencji szlacheckiej”64 czasów Aleksandra I
było zjawiskiem nowym na tle dotychczasowej kultury rosyjskiej ze względu na swoją
orientację personocentryczną i oparcie etosu na ideałach płynących z Zachodu. Przeświadczenie o wartości człowieka jako „miary wszech rzeczy” i wiara w oświeceniowe
ideały rozumu zrodziły krytyczny stosunek do ustroju patriarchalnego, który traktował
człowieka w sposób instrumentalny65.
Stosunkowo najliczniejszą grupę badaczy stanowią ci, którzy twierdzą, że rosyjska
inteligencja powstała w latach trzydziestych – czterdziestych wieku dziewiętnastego66.
Władimir Kantor67 wiązał narodziny inteligencji rosyjskiej z pojawieniem się w kontekście rozważań filozoficzno-społecznych „kategorii osoby”, kwestii wolności osobistych68, a także z budzeniem się świadomości narodowej, nierozerwalnie związanej
z pojęciem wolności jednostki. Za typowego przedstawiciela rosyjskiej inteligencji
badacz uznał Piotra Czaadajewa, który stworzył podstawy rosyjskiej historiozofii.
W wyniku sprzężenia pytania o tożsamość narodową z wolnością na poziomie jednostkowym, kwestie kulturowe nabrały charakteru antropocentrycznego.
„Ведь в XIX веке русская культура з а г о в о р и л а на весь мир, в ней проснулось самосознание, возникло понятие о »свободе лица«, как говорил Герцен, о ценности человеческой
личности и глубине ее внутреннего мира”69.
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Dyskusję, która toczyła się w latach czterdziestych dziewiętnastego wieku Kantor
zinterpretował jako reakcję na pytanie-wyzwanie Czaadajewa (вопрос-вызов)70.
Wówczas w ogniu walki ideowej między słowianofilami i okcydentalistami kształtowała się samoświadomość rosyjskiej inteligencji, a jednocześnie rodziła się dychotomia w płaszczyźnie filozoficznej oraz społecznej. Na istnienie dwóch wizji człowieka
i świata, dwóch koncepcji wzajemnych relacji jednostka – społeczeństwo wskazał
Walicki71.
Na kwestie wolności człowieka, jego stosunku do wartości uniwersalnych zwraca
również uwagę Grzegorz Przebinda72. Przez pojęcie „transcendencja humanistyczna”
badacz rozumie taką koncepcję antropologiczną, która uznaje człowieka za stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, ale jednocześnie nie odrzuca świata rzeczywistego.
Autor przyjął założenie, że fundamentalne znaczenie w kształtowaniu się światopoglądu rosyjskich myślicieli miał ich stosunek do transcendencji. Stworzone przez inteligencję koncepcje historiozoficzne, jej postawy etyczne „mają charakter pochodny
i stanowią konkretny – jakkolwiek niekiedy bardzo różnorodny, nie poddający się zbyt
łatwej schematyzacji, ani tym bardziej racjonalistycznej dedukcji – efekt przyjęcia lub
odrzucenia idei osobowego Boga”73.
Generację lat czterdziestych dziewiętnastego wieku, według historyka Mieczysława
Smolenia74, reprezentowali głównie przedstawiciele szlachty, która dysponowała funduszami, by się kształcić i zdobywać wiedzę za granicą. Charakteryzował to pokolenie
krytyczny stosunek do rzeczywistości przy jednoczesnym wyobcowaniu z realnie istniejącego świata i braku kontaktu z tradycyjną kulturą. Apogeum kultury szlacheckiej
przypada właśnie na lata czterdzieste.
W latach sześćdziesiątych narodziła się formacja inteligencji odmienna mentalnie
i duchowo od poprzednich pokoleń75. Stanowisko to podzielają uczeni, którzy przyjęli
metodę pokoleniową w badaniach nad inteligencją. Należy do nich Paweł Nowogrodcew, a także przywoływany już wcześniej Mieczysław Smoleń oraz Krystyna Chojnicka. Tę formację tworzyli raznoczyńcy. Współistniała ona z inteligencją o proweniencji
szlacheckiej76.
Na podstawie powyższych rozważań możemy wywnioskować, że o narodzinach
inteligencji mówi się biorąc pod uwagę reformy Piotra I, pierwsze ćwierćwiecze dziewiętnastego wieku lub lata trzydzieste – czterdzieste. Między badaczami nie ma zgodności, które z pokoleń uznać za pierwsze. Istnieje natomiast jednomyślność co do pokolenia lat sześćdziesiątych. Było ono zjawiskiem socjologicznie odmiennym od po-

70

В. Кантор, В поисках личности..., s. 51.
A. Walicki, Idea wolności..., s. 21; por. także A. Walicki, Filozofia prawa..., s. 45 (rozróżnienie na
dwa typy więzi społecznych według modelu Tonniesa: Gemeinschaft – Gesellschaft).
72
G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–
–1922), Kraków 1998.
73
G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa..., s. 59.
74
M. Smoleń, Z dziejów inteligencji rosyjskiej...
75
Л.К. Ерман, Состав интеллигенции в России...; В.П. Лейкина-Свирская, Интеллигенция
в России во второй половине XIX века, Москва 1971.
76
G. Fischer, Russian Liberalism. From Gentry to Intelligentsia, Cambridge 1958.
71

Wprowadzenie

21

przedzających je formacji i w takim sensie można je uznać za „pierwszą” generację
inteligencji.
Naszym zdaniem, rosyjska inteligencja narodziła się w pierwszym ćwierćwieczu
wieku dziewiętnastego, na tle takich wydarzeń, jak: działalność lóż masońskich, kampania antynapoleońska i tajne związki dekabrystów. Będziemy to pokolenie nazywać
umownie „pokoleniem dekabrystów”. Uaktywnienie twórczych sił kultury oraz stopniowe formowanie się specyficznego typu psychologicznego, nowego na tle dotychczasowej kultury, znamionowało narodziny inteligencji – „klasy przodującej”, awangardy kultury w nowej epoce. Wyodrębniła się wówczas z rosyjskiego społeczeństwa
grupa ludzi, którzy przyswoili sobie obce wpływy kulturowe i opierając się na przejętych ideach, w radykalny sposób zakwestionowali istniejący system. Przedstawiciele
pokolenia dekabrystów hołdowali wartościom, które były całkowicie odmienne od
tradycyjnych, ukształtowanych przez prawosławie. Dekabryzm rozwijał się, czerpiąc
z zachodnich idei, lecz był prądem, który narodził się wraz z zapotrzebowaniem na
nowe rozwiązania w dziedzinie społeczno-politycznej w obliczu procesów modernizacyjnych. Wyrósł z gleby rosyjskiej kultury jako wyraz dążeń do zniwelowania różnic,
które opóźniały rozwój Rosji. Dowody na rzecz rodzimych korzeni dekabryzmu znajdziemy również w pismach Piotra Wieniewitinowa, który gotów był nawet czasowo
zerwać związki z Zachodem, aby tym łatwiej odnaleźć sedno rosyjskiej myśli i rosyjskiej filozofii77.
W ślad za D. Martindale przypominamy, że „inteligencja występuje tam, gdzie
społeczeństwo odczuwa stagnację: skostnienie norm i zasad postępowania, wymagające odmiany”78. Dekabryści byli grupą nową dla społeczeństwa i państwa, co przejawiło
się w zakwestionowaniu zarówno modelu społecznego (patriarchalnego), jak i politycznego (samodzierżawia). Podejmując próby wypracowania nowych postaw i sposobów życia oraz działania, stworzyli etos, który opierał się na obowiązku służby ojczyźnie i społeczeństwu. Byli pierwszym pokoleniem, które w sposób radykalny zakwestionowało ustrój społeczno-polityczny w jego ówczesnym kształcie i wyznaczyło
nową drogę rozwoju. Dziewiętnastowieczną inteligencję rosyjską charakteryzowała
opozycyjność wobec oficjalnej władzy, a dekabryści jako pierwsi zdecydowanie opowiedzieli się po stronie wartości innych niż tradycyjne, związane z państwem. Charakter tego właśnie pokolenia wyznaczył kierunki rozwoju kolejnych generacji i formacji inteligencji.
Po rozstrzygnięciu pytania o czas narodzin inteligencji należy się zastanowić nad
kryteriami podziału dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej na pokolenia, formacje, grupy oraz nad ich wzajemną zależnością.
W dotychczasowych badaniach za kryterium podziału inteligencji na pokolenia badacze przyjmowali podłoże ideowe (Paweł Nowogrodcew)79, historyczne (M. Smoleń)80 lub obraz przechowany w dziełach literatury pięknej (K. Chojnicka)81.
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Paweł Nowogrodcew wyodrębnił cztery etapy w rozwoju rosyjskiej inteligencji,
przyjmując za kryterium podziału na pokolenia ewolucję idei wolności: sformułowanie
idei protestu przeciwko zniewoleniu człowieka (Aleksandr Radiszczew, Podróż z Petersburga do Moskwy – Путешествие из Петербурга в Москву, 1790), czynne wystąpienie dekabrystów jako próba realizacji idei wolnościowych, dyskusja nad istotą
wolności w ramach dwóch prądów ideowo-kulturowych: słowianofilów i okcydentalistów, czwarty etap – transformacja pojmowania idei wolności oraz środków jej realizacji, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i ogólnospołecznym.
Mieczysław Smoleń wyróżnił w rozwoju dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej następujące pokolenia: lat trzydziestych – czterdziestych, lat sześćdziesiątych i lat
osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku. Pierwsze z nich, pokolenie szlacheckie lat
czterdziestych, zaczęło w latach sześćdziesiątych tracić wpływy na rzecz coraz liczniejszej grupy raznoczyńców, którzy przejmowali stopniowo główną rolę w kształtowaniu kulturowego i politycznego oblicza rzeczywistości. Pokolenie lat sześćdziesiątych nie tylko miało odmienne pochodzenie społeczne, lecz różniło się także światopoglądem, przy czym krytyka stylu życia i wartości „ojców” wysuwała się na pierwszy
plan. Natomiast trzecie pokolenie inteligencji ukształtowało się w warunkach postępu
technicznego, rozwoju miast i powstawania proletariatu miejskiego. To pokolenie jako
całość miało odmienną od poprzedniego – z lat sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku – mentalność: było mniej krytyczne wobec przyjmowanych postaw i wartości, nastawione na konkretne, doraźne, materialne korzyści. Trafna charakterystyka pokolenia
lat osiemdziesiątych wyraża się w słowach:
„...przemiany te charakteryzowały się nie tylko większym zasięgiem i dynamiką niż w poprzednim okresie, ale jednocześnie podniosły znaczenie »niższej« inteligencji, mniej refleksyjnej,
a bardziej »technicznej« mentalnie w jej kulturze i stosunku do rzeczywistości. [...] Pod względem kultury i stylu życia inteligencja ta była w swej masie raczej filisterska, przejmując tradycje,
postawy i wartości zarówno klas wyższych, jak i niższych”82.

Poczynione z punktu widzenia historyka obserwacje są zbieżne z naszymi wnioskami, że wraz ze zmianą pochodzenia społecznego nastąpiła zmiana charakteru etosu
i podstawowego ideału inteligencji – służby narodowi. Inteligencja, ze względu na
wzrastającą liczebność oraz przynależność do warstwy średniej, straciła rolę mediacyjną, zajmując się raczej kwestiami organizacyjnymi, zakładaniem związków, grup zawodowych i partii politycznych, nie zaś tworzeniem idei i troską o przechowanie dziedzictwa kulturowego. Przekształceniu uległ także sam charakter samodzierżawnego
państwa – car ze względu na rozwój ekonomiczny nie był w stanie dłużej kontrolować
całego społeczeństwa. Smoleń przypomina, że inteligencja trzeciego pokolenia jako
całość była dużo mniej wyobcowana ze społeczeństwa niż poprzednie generacje83.
Zadecydowała o tym duża liczebność grupy, a także rezygnacja z głoszenia „niepopularnych” haseł: o godności i wolności człowieka, potrzebie wysokich wartości i czerpania ze skarbnicy dorobku poprzednich pokoleń. Powstanie organizacji społecznych
i politycznych o innym charakterze niż te, które istniały od czasów Piotra I i przez cały
wiek dziewiętnasty było kolejnym dowodem na ukształtowanie się nowej siły społecz82
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nej, wyzwolonej przez inteligencję dziewiętnastowieczną, ale odmienną w swej istocie84. Mikołaj Bierdiajew podkreślił ostry antagonizm między formacją o podłożu ateistycznym oraz pisarzami religijnymi. Myśliciel zaznaczył, że inteligencję można rozumieć dwojako:
„...это лучшие избранные люди страны, создатели духовной культуры нации, творцы
русской литературы, русского общества, философы науки, религиозные искатели,
хранители общественной правды, пророки лучшего будушего”85.

Do tej grupy zaliczył A. Puszkina, M. Lermontowa, M. Gogola, I. Turgieniewa,
L. Tołstoja, i F. Dostojewskiego, a także P. Czaadajewa, słowianofilów, W. Bielińskiego, A. Hercena, W. Sołowjowa. Na przeciwległym biegunie znaleźli się M. Czernyszewski, M. Dobrolubow, D. Pisariew i M. Michajłowski. Problematyka ich dzieł
ograniczyła się do wąskiego kręgu interesów klasowych, nie wyrażała treści narodowych ani ogólnoludzkich. „Если лучшие вожаки интеллигенции были даровиты,
высказывали идеи, имевшие общее значение, то дух интеллигентской массы
бездарен до ужаса”86. Michał Gerszenzon także potwierdził istniejący rozdźwięk
między inteligencją w wąskim znaczeniu – rewolucyjną, demokratyczną a jej ideowymi przeciwnikami, do których zaliczał wielkich pisarzy:
„Силу художественного гения у нас почти безошибочно можнo было измерить
степенью его ненависти к интеллигенции и достаточно назвать гениальнейших: Толстого,
Достоевского, Тютчева и Фета. И разве не стыдно знать, что наши лучшие люди смотрели
на нас с отвращением”87.

Krystyna Chojnicka88, powołując się na dzieła wybitnych rosyjskich pisarzy: Iwana
Turgieniewa i Fiodora Dostojewskiego, wyróżniła trzy pokolenia: ojców, czyli „ludzi
zbędnych”, ich dzieci – nihilistów – oraz „biesy”. Badając inteligencję w oparciu
o dzieła literackie, Chojnicka przypomina, że w dziewiętnastowiecznej Rosji literatura
nie tylko odzwierciedlała postawy inteligencji, lecz także je kształtowała89.
„Zbędni ludzie” wychowali się w atmosferze dążeń wolnościowych i w poczuciu
dumy narodowej, która towarzyszyła ich starszym braciom – uczestnikom kampanii
antynapoleońskiej, później członkom tajnych stowarzyszeń. Pozbawieni możliwości
wcielenia myśli w czyn w atmosferze Rosji Mikołaja I zadawali sobie pytanie: „Co tu
człowiek ma czynić ze swą myślą? Ludzie w Rosji to machiny, niepotrzebnie obdarzone myślą”90. Historycznie „zbędni ludzie” przynależeli do pokolenia lat trzydziestych –
czterdziestych dziewiętnastego wieku.
84

„Każda nowa siła społeczna wyzwolona przez twórcze mniejszości powinna – idealnie rzecz biorąc –
zrodzić nowe instytucje, poprzez które będzie mogła działać”. Por. A. Toynbee, Studium..., s. 798.
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Н.А. Бердяев, Из психологии русской интеллигенции [в:] Н.А. Бердяев, Интеллигенция. Революция. Национальность. Культура, Москва 1999.
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Н.А. Бердяев, Из психологии..., s. 71.
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M.O. Гершензон, Tворческое самосознание [в:] Вехи. Интеллигенция в России. Сборник статьей
1909–1910, Москва 1991.
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K. Chojnicka, Rodowód literacki...
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„Posługując się perfekcyjnie tzw. ezopowym językiem przejęła na siebie literatura rosyjska cały ciężar dyskusji nad najbardziej żywotnymi problemami kondycji społecznej Imperium. Literatura – jak nigdzie
– ferowała wyroki, oceniała postawy, postulowała zmiany”. Por. K. Chojnicka, Rodowód literacki..., s. 5.
90
K. Chojnicka, Rodowód literacki..., s. 9.
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Drugie pokolenie – „nihilistów” – charakteryzował bunt przeciwko tradycyjnym
wartościom i tworzenie własnego etosu, odmiennego od tego, który ukształtował postawy poprzedniej generacji. Narodziny pokolenia przypadły na lata sześćdziesiąte, zaś
fakt historyczno-społeczny znalazł odzwierciedlenie w powieści Iwana Turgieniewa
Ojcowie i dzieci (Отцы и дети) oraz Mikołaja Czernyszewskiego – Co robić (Что
делать)91. Warto zauważyć, że Chojnicka wskazuje na transformację ideową pokolenia
nihilistów – od Bazarowa (Ojcowie i dzieci), który wbrew głoszonym przez siebie
poglądom przeżywa chwile rozterek i wahań, po Rachmietowa (Co robić), gdzie przekonania w sposób integralny kształtują styl życia bohatera.
Pokolenie „biesów” związane jest przede wszystkim z wewnętrznym różnicowaniem się inteligencji. Uświadamianym źródłem narastającego konfliktu między inteligencją, która przechowała etos, a rewolucjonistami był wybór narzędzi walki: nauka
lub rewolucja. Groźniejszą i nieuświadomioną przyczyną stał się narastający relatywizm moralny. Pokolenie „biesów” jest ofiarą własnych wyborów: nieograniczonej
wolności i indywidualizmu w odcięciu od Boga92. W planie historyczno-społecznym
odnajdujemy prototypy bohaterów Dostojewskiego sportretowanych w Biesach: Siergiusza Nieczajewa, Michała Bakunina i Mikołaja Spieszniewa93. W ujęciu Chojnickiej
charakterystyka inteligencji na kartach dzieł literatury pięknej dokonuje się równolegle
z rozwojem wydarzeń w rzeczywistości. Utwory literackie bądź stanowią zapowiedź
rodzącego się pokolenia inteligencji (Ojcowie i dzieci), bądź są diagnozą zjawiska,
które przybrało wypaczoną formę (Biesy Весы). Stwierdzenie badaczki uświadamia
nam, że nie możemy omawiać rosyjskiej inteligencji bez odwoływania się do dzieł
literackich. Warto jednak zaznaczyć, że ujęcie Chojnickiej nie jest pełne. Badając inteligencję przez pryzmat pokoleń, należy brać pod uwagę wewnętrzne zróżnicowanie np.
pokolenia lat czterdziestych, gdzie obok „zbędnego człowieka” występował również
typ słowianofila. Podobnie jak obok „biesa” istniał „kajający się szlachcic”, zaś obydwa typy można zaliczyć do typu nihilisty.
Inteligencja rosyjska w wieku dziewiętnastym rozwijała się i kształtowała kulturę
dzięki dziedziczeniu idei z pokolenia na pokolenie oraz w toku polemiki między formacjami tego samego pokolenia. Na podstawie przytoczonych powyżej wyników badań problem inteligencji rysuje się jako zjawisko wielowymiarowe z punktu widzenia
antropologii kultury. Wyróżniamy trzy pokolenia dziewiętnastowiecznej inteligencji
rosyjskiej, odpowiadające trzem fazom konfrontacji kultur: dekabrystów, pokolenie lat
trzydziestych – czterdziestych, oraz „nihilistów”. W ślad za F. Kummerem94 pokolenie
będziemy traktować jako grupę mniej więcej równych wiekowo ludzi, ukształtowanych przez podobne warunki historyczno-społeczne, a także kulturowe. Teoretyk
wskazał na przeżycie pokoleniowe, który to fakt stanowi czynnik spajający członków
pokolenia w jedną całość. Dla dekabrystów była to Wojna Ojczyźniana 1812 roku.
Pokolenie lat trzydziestych – czterdziestych, reprezentowane przez dwie formacje:
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K. Chojnicka, Rodowód literacki..., s. 38–41.
„Utwór Dostojewskiego [Biesy – M.A.] pozostał diagnozą wyobcowanej społecznie i skarlałej moralnie inteligencji, zaplątanej beznadziejnie w dylematy osobistej wolności i zaułki racjonalistycznych
wyborów”. Por. K. Chojnicka, Rodowód literacki..., s. 53.
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K. Chojnicka, Rodowód literacki..., s. 58–59.
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Cyt. za K. Wyka, Pokolenia literackie, Kraków 1987, s. 61.
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słowianofilów i okcydentalistów, za fakt pokoleniowy uznało powstanie 14 grudnia
1825 roku. Aleksander Hercen, należący do drugiego pokolenia inteligencji, zauważył,
że jego pokolenie przejęło ideały dekabrystów. Trzecie pokolenie – lat sześćdziesiątych95 – bez wątpienia wykrystalizowało swe poglądy w toku dyskusji nad skutkami
reformy uwłaszczeniowej roku 1861. Wojna krymska 1853 roku była katalizatorem
zmian społeczno-politycznych oraz impulsem do transformacji ideowego oblicza inteligencji i postępującej radykalizacji już nie tylko poglądów, ale również działań.
Jak zauważyliśmy na przykładzie badań M. Smolenia i K. Chojnickiej, wyróżniane
jest jeszcze jedno pokolenie: lat osiemdziesiątych, w planie literackim – pokolenie
„biesów”. W naszej pracy nie zostanie ono wyszczególnione, gdyż uznajemy je nie za
odrębny twór społeczno-psychologiczny, lecz za kontynuację typu „nihilisty” i manifestację tego momentu w kulturze, kiedy negacja osiągnęła punkt krytyczny i możliwa
była jedynie destrukcja samego typu.
Obok tradycyjnego podziału na pokolenia rytm rozwoju rosyjskiej inteligencji
w wieku dziewiętnastym wyznaczała cykliczność: czyn – myśl – czyn96, co było równoznaczne z aktywnym włączeniem się inteligencji w życie społeczno-polityczne lub
jej wycofaniem w zacisze salonów i w kręgi kółek literackich, gdzie idee się rodziły,
lecz nie były wcielane w czyn. Wycofanie się inteligencji z aktywnego przekształcania
rzeczywistości, związane z okresami wzmożonej reakcji ze strony oficjalnej władzy,
manifestowało się w postaci tworzenia koncepcji społeczno-filozoficznych, które nie
przekładały się na działanie. Powrót inteligencji do aktywnych działań następował
w okresie liberalizacji władzy. Epoka czynu oznaczała, że nadszedł czas, by przemiana
zachodząca we wnętrzu jednostki w wyniku doświadczeń i przemyśleń odzwierciedliła
się na zewnątrz.
Dekabryści próbowali wcielić idee liberalne w czyn, pomimo racjonalnych przesłanek, które skłaniały raczej do zaniechania działań. Następujący po dekabryzmie kolejny etap w dziejach inteligencji to „epoka filozoficzna”, epoka myśli. „Kółko Stankiewicza”, „kółko Hercena” skupiały młodych ludzi, którzy poszukiwali rozwiązań kwestii społecznych na płaszczyźnie filozofii. Faza wycofania się inteligencji z aktywnej
działalności pozwoliła uświadomić sobie własny potencjał i stanowiła przygotowanie
do powrotu na scenę życia społeczno-politycznego. W momencie gdy nadeszła kolejna
epoka czynu, „chłodni marzyciele” – jak określono „zbędnych ludzi” – zostali zastąpieni „nihilistami”, zaś inteligencja liberalna odeszła w cień. Odwrócenie się od idei
liberalnych było jeszcze jednym dowodem na to, że epoka myśli doprowadziła do
punktu, gdy rewolucja staje się jedynym możliwym sposobem przekształcenia rzeczywistości.
Inteligencja nie jest w stanie odpowiedzieć na wyzwanie obcej kultury w ramach
jednego pokolenia; muszą istnieć co najmniej trzy: to, które przeszczepia obcą kulturę
95

s. 276.

Lata sześćdziesiąte w ujęciu historycznym to okres 1855–1866. Por. A. Walicki, Zarys myśli...,
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A. Lipatow proponuje rozpatrywać cykliczność w rozwoju inteligencji w oparciu o fazy: czyn –
– słowo – czyn, por. A. Lipatow, Rosyjska inteligencja od samostanowienia do samozagłady [w:] Inteligencja, tradycja..., s. 221. Proponujemy zastąpienie „słowa” „myślą”, ponieważ w pewnych okresach słowo =
czyn (dekabryzm, A. Hercen), podczas gdy myśl – czyn były wyraźnie przeciwstawiane (I. Turgieniew,
Hamlet i Don Kichot, przekł. M. Bohun, „Przegląd Polityczny” 2003, nr 60, s. 7).
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(na gruncie rosyjskim – dekabryści), następne, toczące spory o wartości rodzime
z wzorcami napływającymi z zewnątrz (okcydentaliści i słowianofile), i pokolenie
trzecie, pokazujące, która z tendencji zwyciężyła i jak dokonało się przekształcenie
(inteligencja rewolucyjna z nihilizmem jako tendencją dominującą w płaszczyźnie
psychologicznej i antropologicznej).
Warto przypomnieć, że badamy ewolucję inteligencji przez pryzmat zmian o charakterze psychologiczno-społecznym na poziomie jednostkowym i grupowym. Z tej
perspektywy badawczej, w odniesieniu do dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej, można wyróżnić kilka typów psychologicznych: dekabrysty, słowianofila,
„zbędnego człowieka”, „nihilisty”, „kajającego się szlachcica”. Istniały one w obrębie
poszczególnych pokoleń czy formacji ideowych. W tym miejscu zaznaczymy jedynie,
że formacja ideowa nie zawsze pokrywała się z typem psychologicznym; w obrębie
jednej mogły występować dwa lub więcej typów97. Niekiedy formacja ideowa, jak np.
narodnictwo czy marksizm, nie miała desygnatu w postaci typu społeczno-psychologicznego. Nie udało się wyodrębnić typu „narodnika” czy „marksisty”
w oparciu o przesłanki natury społeczno-psychologicznej.
Wszystkie typy: dekabrysty, słowianofila, „zbędnego człowieka”, nihilisty, „kajającego się szlachcica”, „biesa”, możemy zaliczyć do jednej z dwóch grup – o orientacji
personocentrycznej lub systemocentrycznej98. Za kryterium przyjmujemy tutaj pozycję
człowieka w uznanej przez przedstawicieli poszczególnych typów hierarchii wartości.
Pojmowanie jednostki jako punktu odniesienia i celu podejmowanych działań było
charakterystyczne dla typów o orientacji personocentrycznej, do których zaliczamy:
dekabrystę, „zbędnego człowieka”, „kajającego się szlachcica”. Z kolei „słowianofile”,
„nihiliści”, „biesy” rozpatrywali człowieka przez pryzmat potencjalnych korzyści,
jakie przynosił systemowi. Oczywiście, jest to rozróżnienie niezwykle ogólne i w żadnym wypadku nie należy stawiać znaku równości między przedstawicielami słowianofilów i „nihilistów”. Słowianofilska „obszczina” jako system była czymś diametralnie
różnym od „systemu” Szygalewa (Biesy). Jednak w obydwu przypadkach człowiek był
postrzegany przez pryzmat „użyteczności” dla większej całości z pominięciem jego
wartości w oderwaniu od dobra wspólnoty czy kolektywu.
Interesujący jest wzajemny stosunek wspomnianych genotypów w poszczególnych
fazach konfrontacji kulturowej. W fazie pierwszej, obejmującej lata od reform Piotra I
do powstania dekabrystów, genotyp personocentryczny był reprezentowany przez stosunkowo nieliczną grupę na tle sytemu ukształtowanego przez typ stosunków patriarchalnych. W drugiej fazie konfrontacji (lata trzydzieste i czterdzieste wieku dziewiętnastego) toczyła się interesująca polemika dwóch prądów ideowo-społecznych: sło97

Od lat sześćdziesiątych począwszy, rozróżnienie na typy psychologiczne jest nieostre i tak np. „kajający
się szlachcic” i „narodnik” mogą niekiedy się pokrywać, podobnie jak „bies” i „narodnik”; ze względu na
dominującą tendencję burzącą w kulturze w drugiej połowie dziewiętnastego wieku wszystkie one będą wpisywać się w typ „nihilisty”. Por. Д.Н. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции.
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Все явления как природного, так и социального мира (не говоря уже о мире духовном внутреннем),
рассматриваются сквозь призму человеческой личности. В с и с т е м о ц е н т р и с т с к о й шкале индивид либо вообще отсутствует, либо рассматривается как нечто вспомагательное, способное принести большую или меньшую пользу лишь для достижения надличностных целей”. Por.
A. Оболонский, Система против личности..., s. 9.
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wianofilstwa i okcydentalizmu. Jednocześnie był to okres w kulturze, kiedy obydwa
nurty szukały sposobów samookreślenia, badały korzenie własnej kultury i możliwości
rozwoju. Trudno przecenić jego doniosłość w rosyjskiej kulturze: zostały wówczas
zdefiniowane dwa ujęcia antropologiczne – systemocentryczne oraz personocentryczne
– a także nakreślono odpowiadające im dwa modele rzeczywistości. Systemocentryczne ujęcie słowianofilów nakazywało widzieć człowieka jako członka wielkiej słowiańskiej rodziny, którego losem rządzą odwieczne prawa wspólnoty. Okcydentaliści wypracowali ideał autonomicznej osobowości – człowieka, który kierując się rozumem,
tworzy własny los.
Antropologiczna koncepcja słowianofilów nakazywała powrót do utrwalonych tradycją wzorców, podczas gdy okcydentaliści postrzegali istotę ludzką jako wędrowca,
nakazywali odejście od tego, co znane i poszukiwanie własnej drogi. Na tym etapie
zaznaczyły się wyraźnie dwa antagonistyczne pierwiastki, zdefiniowane przez Aleksieja Chomiakowa: duch znamionujący reintegrację poprzez wiarę oraz rozum utożsamiany z analizą, zwątpieniem. Ideał autonomicznej osobowości na gruncie kultury
rosyjskiej ukształtował się w latach czterdziestych dziewiętnastego wieku pod wpływem filozofii Hegla. W świetle stworzonych wówczas koncepcji niezależna jednostka
wchodzi w zależność z innymi na podstawie umowy społecznej, regulacje prawne
tworzą więź zewnętrzną. Zgodnie z teorią, że źródłem postępu są genialne jednostki,
uwolnienie pojedynczego człowieka od uwarunkowań tradycyjnych i podporządkowanie go umowie, w której tworzeniu ma udział, stwarza szansę rozwoju dla całego społeczeństwa. Świadomość jednostkowa była zdobyczą inteligencji o proweniencji okcydentalistycznej. Pierwiastek indywidualistyczny został zaczerpnięty z kultury Zachodu,
stanowiącej wyzwanie dla systemocentrycznego modelu społecznego. Tocząca się
w latach czterdziestych walka ideowa między słowianofilami a okcydentalistami objęła
swoim zasięgiem myśl społeczną, filozofię, kulturę, a później także politykę. Druga
faza konfrontacji zakończyła się reformą uwłaszczeniową, która ze względu na swoją
połowiczność spowodowała radykalizację części inteligencji. W latach sześćdziesiątych na scenę życia społeczno-politycznego weszła grupa inteligencji o charakterze
odmiennym od poprzednich formacji: raznoczyńcy. Zanim przejdziemy do scharakteryzowania trzeciego etapu konfrontacji, warto zauważyć niezwykle istotny fakt: zmniejszyła się liczebność szlachty, która była duchową przewodniczką narodu i kultywowała
etos służenia prawdzie, wartościom uniwersalnym. Zjawisko określone mianem kultury
szlacheckiej: ustalony zbiór ideałów, norm moralnych, dbałość o poziom wykształcenia,
znajomość kultury europejskiej, wysokie poczucie odpowiedzialności moralnej –
wszystko to odchodziło stopniowo w przeszłość. Trzeci etap konfrontacji znamionowała
przede wszystkim negacja wartości uniwersalnych, w tym także negacja kultury pojmowanej jako wartość sama w sobie. Konflikt między „porządkiem rozumu” a „porządkiem
wiary” doskonale odzwierciedlił w swojej twórczości Fiodor Dostojewski w Zbrodni
i karze (Преступление и наказание, 1866), Braciach Karamazow (Братья Карамазовы,
1880). W latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku oblicze kultury kształtowali
jednak nihiliści. W naszej ocenie byli oni reprezentantami podejścia systemocentrycznego, a zarazem dowodem na wypaczenie idei wolności jednostkowej, która przecież znajdowała się u podstaw konstytuujących genotyp personocentryczny. Idea wolności – rozumiana jako przekroczenie ograniczeń systemu patriarchalnego i uniezależnienia się od
norm, dyktowanych przez zbiorowość – wyrodziła się w samowolę i w konsekwencji
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przyniosła zniewolenie nową ideą „wolności dla wybranych”, która wyznaczała człowiekowi ściśle określone miejsce w nowym systemie.
Wyodrębnienie typu społeczno-psychologicznego w naszych rozważaniach i uczynienie go podstawą badań nad inteligencją jest uzasadnione, gdyż zakładamy, że jednostkowe pragnienia i motywacje manifestują się w planie kultury w postaci określonych postaw oraz koncepcji historiozoficznych, społecznych, politycznych i przekształcają ją. Owe jednostkowe potrzeby mają wpływ na kształt etosu i sposób
sformułowania misji. Proponowane podejście jest niezwykle pomocne w udzieleniu
odpowiedzi na pytanie: kim jest ten, kto pośredniczy, ponieważ warunki, które
ukształtowały rosyjskiego inteligenta, stanowiły swoistego rodzaju filtr, dzięki któremu
jedne idee zakorzeniały się w nim łatwo, podczas gdy inne nie miały dostępu lub były
interpretowane w sposób specyficzny dla danego typu. W zależności od reprezentowanego typu społeczno-psychologicznego (na który składają się cechy charakteru, światopogląd, stosunek do rzeczywistości) inteligent pośrednio wybierał charakter wywieranych na niego wpływów. Rozróżnienie na typy psychologiczne pozwoli nam uzyskać
pełny obraz walki antagonistycznych modeli kultury oraz prześledzić kolejne etapy
udzielania odpowiedzi. Dekabrysta był tym typem, który głosił godność człowieka
i jego niezależność od systemu. Kontynuację typu dekabrysty stanowił „zbędny człowiek”, który przerodził się w typ nihilisty. Dekabryści podjęli działania na rzecz zmiany ustroju. Okcydentaliści lat czterdziestych dziewiętnastego wieku próbowali rozwiązać dręczące ich pytania na płaszczyźnie filozoficznej. Kolejne pokolenie w latach
sześćdziesiątych domagało się przekształcenia myśli w czyn. Lata osiemdziesiąte
przyniosły postępującą dezintegrację inteligencji jako grupy społecznej – to zjawisko
przyspieszył rozpad na szereg partii politycznych. Zatracił się etos inteligencji wywodzącej się ze szlachty. Rewolucje: 1905 i 1917 roku spowodowały, że inteligencja jako
strażniczka kultury przestała istnieć.
Andrzej Walicki99 dowodził, że pod koniec dziewiętnastego wieku inteligencja
przestała istnieć jako samodzielna grupa społeczna kierowana poczuciem misji oraz
pragnieniem duchowego i moralnego przewodnictwa. Odstąpienie od ideałów sformułowanych jeszcze przez dekabrystów i utrata etosu wyznaczyły jej kres. Był to koniec
klasycznego okresu100 w rozwoju rosyjskiej inteligencji. Symbolicznym rozliczeniem
się z tradycją inteligencji, programowo opozycyjnej wobec państwa, był almanach
Wiechy101.
Kryzys inteligencji dziewiętnastowiecznej w Rosji miał te same symptomy, co opisany przez Francuza Michela Crozier współczesny problem: „Kryzys, który przeżywamy, jest przede wszystkim kryzysem moralnym i intelektualnym”102. Wynikał
99
A. Walicki, Zarys myśli..., s. 815–816; A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje
komunistycznej utopii, Warszawa 1996, s. 304–306.
100
„Klasyczny”, w ślad za I. Kondakowem, definiujemy jako „период, [...] характеризующийся зрелостью, национальной самобытностью, определeнностью своего самосознания, давший наибольшее
число достижений, признаваемых »классическими«, т. е. эталонными для данной культуры, и определяюших еe лицо”. И. Кондаков, Культура России, „Книжный Дом”, Москва 1999, s. 189.
101
W. Rydzewski, Syndrom „rosyjskiej idei”, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1998,
nr 43, s. 115.
102
M. Crozier, Kryzys inteligencji. Szkic o niezdolności elit do zmian, Poltex, Warszawa 1996.
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przede wszystkim z niezdolności do obiektywnej oceny sytuacji oraz niemożności
twórczego działania.
Można wyróżnić kilka symptomów znamionujących koniec inteligencji. Należy do
nich transformacja etosu, pierwotnie opartego na ustawicznym szamokształceniu
i mającego ścisły związek z etymologicznym znaczeniem słowa „inteligencja” – rozumienie. W klasycznym modelu inteligenta świadomość misji wiąże się z imperatywem
do zgłębiania problemów, drążenia i dociekania istoty zjawisk bez zadowalania się łatwym wytłumaczeniem. Inteligencja kończy się tam, gdzie słabnie lub znika troska
o wykształcenie: „Она кончается там, где нет того минимума образования, без
которого нельзя быть хотя бы ничтожным участником в умственной жизни
страны”103.
Przez cały wiek dziewiętnasty inteligencja istniała w wyraźnej opozycji wobec aparatu biurokratycznego, spełniała zadania, których oficjalne struktury ze względu na
swą specyfikę spełniać nie mogły. Koniec inteligencji następuje, gdy istota aparatu
administracyjnego, pozostając niezmienioną, jest obsadzana przez przedstawicieli samej inteligencji. Biurokracja carskiej Rosji miała za zadanie kontrolować wszelkie
aspekty życia społeczno-politycznego. W państwie komunistycznym zadania oficjalnego aparatu władzy nie tylko się nie zmieniły, lecz także została wzmocniona jego
skuteczność dzięki rozwiniętym technikom manipulacji104 i dążeniu do totalnej kontroli
nad człowiekiem105. Uzależnienie inteligencji od oficjalnej ideologii można powiązać
z utratą przez nią roli mediacyjnej na linii władza – lud. Dojście bolszewików do władzy znamionowało kres dążeń inteligencji do stworzenia państwa opartego na systemie
prawnym oraz niepowodzenie wysiłków zmierzających do ukształtowania społeczeństwa obywatelskiego.
O końcu inteligencji w jej klasycznej postaci możemy mówić również wówczas,
gdy znajduje ona swoje miejsce w strukturze społecznej za cenę rezygnacji z wartości
uniwersalnych. Dochodzi wówczas do „zdrady klerków”106, duchowy kryzys nie zostaje przezwyciężony, lecz staje się normą.
Można również, z dużym prawdopodobieństwem udzielenia pozytywnej odpowiedzi, sformułować tezę, że inteligencja straciła swą przewodnią rolę, gdyż wypełniła
postawione przed sobą zadanie, a mianowicie: dokonała samoidentyfikacji i problem
tożsamości kulturowej został rozwiązany107.
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Д.Н. Овсянико-Куликовский, Психология русской интеллигенции..., s. 384.
P. Wierzbicki, Struktura kłamstwa, ANEKS, Londyn 1987; J. Smaga, Narodziny i upadek imperium
ZSRR 1917–1991, Kraków 1996, s. 125.
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Tischner określił komunizm jako „władzę głodną ludzi”. Por. ks. J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1992, s. 46.
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Po raz pierwszy terminu „zdrada klerków” użył Julien Benda w roku 1927. Akt zdrady został zdefiniowany jako rezygnacja z poświęcania się w imię uniwersalnych ideałów prawdy i sprawiedliwości oraz powolne
przechodzenie na pozycje sojuszników władzy i aprobata jej celów i sposobów działania. Por. J. MikułowskiPomorski, Inteligencja wobec nowych czasów [w:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy..., s. 249.
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Twórczo, tzn. zgodnie z kursem wytyczonym przez pierwsze pokolenie inteligencji, lub nietwórczo
– jako powrót do tradycyjnej i skostniałej struktury. W drugim przypadku możemy zakładać, że inteligencja
w klasycznym kształcie będzie się odradzać, by ponownie podjąć próbę takiego przetransformowania
społeczeństwa, aby umożliwić mu rozwój. Przykłady: pokolenie lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku
(шестидесятников).
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GŁÓWNE TENDENCJE I PUNKTY ZWROTNE
W KULTURZE ROSYJSKIEJ
W DZIEWIĘTNASTYM WIEKU

Cechą kultury jest zwrócenie uwagi na wyższe formy bytu człowieka, opanowanie
przez człowieka jego własnej natury. Kultura oznacza przeżycia, czynności prowadzące do wytworzenia jakości duchowych108, odnosi się do „aktu istnienia człowieka,
który poprzez jej tworzenie niejako urzeczywistnia samego siebie”109. Jak zauważył
Borys Uspienski110, kultura istnieje w ścisłej współzależności z człowiekiem i z tego
względu jest naznaczona dużym subiektywizmem: „Kultura wiąże się nie tyle bezpośrednio z rzeczywistością obiektywną, co z interpretacją tej rzeczywistości – właśnie
myślowe ujęcie rzeczywistości, autorefleksja formułuje kulturę”111. Rosyjska inteligencja w dziewiętnastym wieku tworzyła kulturę poprzez różnorakie interpretacje zastanej rzeczywistości. Interpretacje te nie były łatwe czy jednoznaczne ze względu na
sam charakter rosyjskiej kultury. Była to kultura dysonansu, obrazująca przenikanie się
spolaryzowanych sfer rzeczywistości: świata empirycznego i sfery bytu absolutnego112.
Aby uzyskać pełny obraz kierunków przemian w kulturze w wieku dziewiętnastym,
należy uchwycić cechy typowe, decydujące o jej swoistości i odrębności od kultury
Zachodu.
W ślad za Igorem Kondakowem zauważamy, że podstawową strukturą rosyjskiej
kultury są wzajemnie warunkujące się sfery: kulturowa i socjologiczna113. Przy czym
sfera kulturowa jest rozumiana jako „вся ценностно-смысловая сфера общества”114,
natomiast sfera socjologiczna to „область социально-практических отношений
и действий, направленных на достижение материально ощутимых результатов,
108

W. Tatarkiewicz, Cywilizacja i kultura [w:] W. Tatarkiewicz, Parerga, PWN, Warszawa 1978,
s. 74–92.
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L. Liburska, Kultura rosyjska 1800–1860 [w:] Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, pod red. L. Suchanka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 173.
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B. Uspienski, Religia i semiotyka, wyb., przekł. i przedm. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk
2001.
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B. Uspienski, Religia..., s. 98.
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Por. L. Liburska, Kultura rosyjska..., s. 173.
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И. Кондаков, Культура, s. 19.
114
И. Кондаков, Культура, s. 14.

INTELIGENCJA A KULTURA

32

общественных изменений, преобразований”115. Inteligencja istnieje i działa na granicy wartości duchowych oraz materialnych, pragnie wyrazić siebie, a także wprowadzić zmiany w strukturze społeczno-politycznej. Jej rola polega na harmonijnym przeszczepianiu obcych pierwiastków w taki sposób, by złagodzić dysonans między wspomnianymi obszarami: kulturowym i społecznym. Proces sukcesywnego dostrajania do
siebie obydwu dziedzin z jednej strony umożliwia zachowanie wewnętrznej dynamiki
i hamuje skostnienie struktur kultury, z drugiej natomiast zapobiega potencjalnie destrukcyjnym, gwałtownym wstrząsom.
Kolejną cechą rosyjskiej kultury, istotną również z uwagi na ewolucję inteligencji,
jest jej wewnętrzna dychotomia – współistnienie par przeciwstawnych cech. Jak zauważył Kondakow, właśnie ten paradygmat antynomii decyduje o stabilności kultury.
Zachwianie równowagi, tzn. osłabienie któregoś z elementów w danej parze, powoduje
zachwianie całego systemu semantycznego kultury. Wiele tych wewnętrznych
sprzeczności zrodziło się w rezultacie nałożenia dwóch przeciwstawnych kulturowo-historycznych etapów116: starego, który jeszcze trwał, oraz nowego, pragnącego się
zakorzenić. Wiek dziewiętnasty możemy umownie podzielić na dwie połowy: pierwszą, która jest świadectwem zmagań tendencji sprzed reform Piotra I i po reformach,
oraz drugą – znamionującą walkę zespołu wartości znanych pod nazwą kultury szlacheckiej z nowymi paradygmatami kulturowo-społecznymi, tworzonymi przez raznoczyńców.
Rosyjska kultura jest procesem domykającym się, lecz nie domkniętym117. Brak
możliwości dopełnienia kolejnych etapów w sferze praktycznej rodził utopijne projekty
– substytut rzeczywistości i spełnienie marzeń. Można przypuszczać, że ta cecha rosyjskiej kultury zadecydowała o zaistnieniu zjawiska zaobserwowanego przez Jurija Łotmana: braku łagodnych przejść między kolejnymi fazami w rozwoju kultury. Ta tendencja była najbardziej zauważalna w sferze aksjologicznej, gdzie brak obszaru neutralnego między skrajnościami powodował, że „nowość rozumiana była nie jako
kontynuacja, lecz jako eschatologiczna zmiana wszystkiego”118. Wszelkie zmiany mają
gwałtowny, radykalny wobec poprzedniego etapu, charakter. Cykliczność faz powoduje, że co drugi okres „rymuje” się, to znaczy będąc negacją poprzedniego, jest afirmacją niegdyś negowanego. Warto zwrócić uwagę na konsekwencje tego zjawiska:
„...nowość powstawała nie ze strukturalnie »niewykorzystanej rezerwy«, lecz była rezultatem
transformacji starego; by tak rzec, wywracania go na lewą stronę. Stąd z kolei powtórne zmiany
mogły w rzeczywistości prowadzić do regeneracji archaicznych form”119.

Pytanie o rolę inteligencji w kulturze jest przede wszystkim problemem dotyczącym wzajemnego dostrajania się lub postępującego rozdźwięku między sferą duchowej
działalności człowieka (sztuki, nauki, religii, filozofii) oraz sferą socjalną. Warto również zaznaczyć, że pokolenia oraz formacje inteligencji odzwierciedlają immanentne
115
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cechy rosyjskiej kultury: współistnienie przeciwieństw, brak „środka”, radykalną negację poprzedniego etapu. Łotman zwrócił uwagę na dużą znakowość dziewiętnastowiecznej kultury rosyjskiej.
„Dzieje Rosji i kultury rosyjskiej obfitują w okresy przełomów, rewolucji kulturalnych, którym towarzyszył gwałtowny wzrost semiotyczności zachowań. Życie codzienne w Rosji w ogóle
wyróżniało się swoją znakowością (zwłaszcza po reformach Piotra I, takich jak wprowadzenie
słynnej tabeli rang)”120.

Zasadniczą tendencją w kulturze początku dziewiętnastego wieku jest postępująca
sekularyzacja. Zmienia się głęboka struktura121 kultury: prawosławie jest stopniowo
zastępowane przez inne wartości, m.in. humanizm122. Rozwijała się „способность
»религиозной энергии русской души« переключаться и направляться к целям,
которые не являются уже религиозными, т. е. целям социальным, научным, художественным, политическим”123. Jednocześnie wzrasta zainteresowanie sztuką jako
dziedziną wzorców do naśladowania124. Konsekwencją aktywnego poszukiwania nowych kodów kulturowych, w sytuacji niewystarczalności starych, była teatralizacja
życia codziennego125. Słowa i gesty, przesadnie akcentowane, miały wyrażać treści
jeszcze nieugruntowane w kulturze. Mamy do czynienia z procesami dywergencyjnymi126, a jednocześnie z zachwianiem równowagi między sferą socjalną i kulturową na
korzyść tej drugiej. Słowo nie tylko tworzy rzeczywistość, lecz jest rzeczywistością127.
W latach trzydziestych – czterdziestych dziewiętnastego wieku zarysowały się nowe tendencje w kulturze, reprezentowane przez dwa prądy ideowo-społeczne: okcydentalizm i słowianofilstwo. Odzwierciedlały one antynomię: kultura burząca – kultura
utrwalająca128. Bez względu na charakter stworzonych koncepcji historiozoficznych,
społecznych, antropologicznych fundamentalną sprawą sporną była kwestia przyjęcia
lub odrzucenia tradycyjnych podstaw kultury. Każde z tych rozwiązań miało dalsze
konsekwencje w postaci utrwalenia wzorców kulturowych, aż do ich całkowitej petryfikacji, lub zanegowania, co w wariancie krańcowym mogło doprowadzić do destrukcji
struktur społecznych i politycznych. Na podstawie stworzonych utopii: konserwatywnej (słowianofilskiej) oraz futurystycznej (okcydentalistycznej), możemy wywnioskować, że rozdźwięk między rzeczywistością a proponowanymi wartościami był zbyt
duży, by doprowadzić do powstania stabilnej struktury w kulturze – ram129 dla pozostałych składników kultury. Warto jednak pamiętać, że w latach czterdziestych dzie120
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więtnastego wieku podjęta została próba stworzenia „kultury środka” (Aleksander
Hercen, Tymoteusz Granowski, Konstanty Kawielin), pogodzenia przeciwstawnych
tendencji. Ta forma kultury, charakterystyczna dla Europy Zachodniej, nie zyskała
sobie popularności w Rosji i już w latach pięćdziesiątych dziewiętnastego wieku zaczęła tracić na znaczeniu. Jak zauważył Kondakow, z przestrzeni społeczno-kulturowej
została wówczas wyparta możliwość mediacji, rozumianej jako stworzenie aksjologicznie neutralnej i dzięki temu uniwersalnej przestrzeni znaczeń oraz sensów, „как
механизм формирования в системе национальной культуры ценностно нейтральных, а потому универсальных, всеобщих смыслов и семантических полей”130. Do
zjawisk „kultury środka” należała także „kultura profesorów”131. Zaistniały w latach
trzydziestych – siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku132 fenomen świadczył zarazem o transformacji inteligenckiego pojmowania „służby”. Wybitni przedstawiciele:
Tymoteusz Granowski, Borys Cziczerin, Konstanty Kawielin, Michał Pogodin, Mikołaj Szewyriow przyjęli za cel rozwijanie nauki jako alternatywę dla działalności rewolucyjnej. Same nazwiska pokazują, jak niejednorodne ideowo było środowisko profesorów: od „zapadnika” Granowskiego po zwolenników oficjalnej narodowości: Szewyriowa i Pogodina. W tym przypadku jednak ważny był nie stosunek do państwa
– wszak wszyscy profesorowie Uniwersytetu Moskiewskiego otrzymywali nominację
z rąk cara – lecz ich oddanie idei nauki. Ukształtował się wówczas typ „duchowego
arystokraty” – profesora. Jak pisał historyk Kluczewski:
„От него [Granowskiego – M.A.] пошло университетское предание, которое носит в себе
всякий русский образованный человек. Все мы более или менее – ученики Грановского
и преклоняемся перед его чистой памятью, ибо Грановский, не кто другой, создал для
последующих поколений русской науки идеальный первообраз профессора”133.

W badaniach nad fenomenem inteligencji w całej dziewiętnastowiecznej kulturze
rosyjskiej nie możemy pominąć literatury pięknej. Dokumentowała ona wiele zjawisk,
dla których nie było miejsca w ówczesnej myśli społeczno-filozoficznej ze względu na
doniosłość innych problemów (np. „zbędny człowiek” w latach trzydziestych – czterdziestych został scharakteryzowany najpierw w dziełach literatury pięknej, gdy myśl
inteligencji zajmował aspekt historiozoficzny kultury), lub które były zakazane przez
cenzurę134. Działo się też tak, że atmosfera ucisku i zakazów paradoksalnie potęgowała
potencjał twórczy inteligencji. Dodatkowo polaryzacja rozwiązań dla wspólnych problemów: stosunku do reform Piotra I, sprawy włościańskiej, stosunku do samodzier130

И. Кондаков, Культура..., s. 205.
Zjawisko opisał i nadał mu nazwę Andriej Biełyj. Por. A. Белый, На рубеже двух столетий,
Москва–Ленинград 1930, s. 14–15.
132
Cyt. za В. Кантор, Средь бурь гражданских и тревоги. Борьба идей в русской культуре 40–70
годов XIX века, Москва 1988, s. 88. W latach siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku wpływ „kultury
profesorów” na rzeczywistość maleje w związku z radykalizacją ruchów społecznych, natomiast w latach
sześćdziesiątych Dostojewski zarzucił Granowskiemu, że profesorowie nie pojmują całego dramatyzmu
i wewnętrznego napięcia w historii tego okresu, dlatego nie mogą stać się nauczycielami społeczeństwa.
Patrz В. Кантор, Средь бурь..., s. 91–92.
133
Cyt. za В. Кантор, Средь бурь..., s. 88 (przypis 1).
134
Tę doniosłą rolę literatury potwierdził między innymi Hercen, pisząc: „У народа, лишенного
общественной свободы, литература единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести”. Cyt. za И. Кондаков, Культура..., s. 203.
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żawia, kwestii postępu – wymusiła znalezienie takiej płaszczyzny, gdzie było możliwe
uchwycenie wartości uniwersalnych. W badaniu fenomenu inteligencji i jej roli w kulturze rosyjskiej w dziewiętnastym wieku dzieła Aleksandra Puszkina, Michała Lermontowa, Iwana Turgieniewa, Iwana Gonczarowa, Aleksandra Hercena, Mikołaja
Niekrasowa, a w drugiej połowie tego wieku Lwa Tołstoja, Fiodora Dostojewskiego,
Antoniego Czechowa do pewnego stopnia potwierdzają i dopełniają zjawiska udokumentowane przez myśl filozoficzno-społeczną. Wobec ogromnej roli literatury w wyrażaniu treści oficjalnie zakazanych Kondakow mówi o upolitycznieniu procesów kulturowych135. Ta tendencja nasiliła się po roku 1861, gdy szlachecki liberalizm skojarzony został z oficjalną ideologią, zmierzającą do utrzymania uprzywilejowanej
pozycji szlachty. Nie do końca takie ujęcie było zgodne ze stanem faktycznym: w ruchu konserwatywno-liberalnym istniało skrzydło reakcyjne – propaństwowe (Konstanty Pobiedonoscew, panslawiści: Iwan Aksakow i Mikołaj Danilewski, Konstanty
Leontjew) – oraz typowo liberalne (Borys Cziczerin), głoszące konieczność reform
ustrojowych i ograniczenie samowładztwa. Ruch rewolucyjny (o proweniencji raznoczyńskiej) do obydwu odnosił się wrogo. Doszło do sytuacji niezwykle trudnej: ruch
rewolucyjno-demokratyczny i liberalno-konserwatywny wzmacniały się nawzajem
w sensie negatywnym, pogłębiała się przepaść między nimi. Trudno jednoznacznie
odpowiedzieć na pytanie o przyczynę niepopularności rozstrzygnięć kompromisowych,
które zakładały konsekwentną odgórną realizację procesu modernizacji. Skłaniamy się
ku wnioskowi, że kompromis nie był możliwy: sytuacja była tak napięta, że minimalna
przewaga elementu reakcyjnego lub rewolucyjnego w zaproponowanych przez liberałów rozwiązaniach i tak równałaby się – w ostatecznym rezultacie – unicestwieniu
jednej ze stron. Zwłaszcza że Rosja nie posiadała ugruntowanej tradycji prawnej na
wzór Zachodu136. Dyskredytacja kierunków o charakterze mediacyjnym była niepokojąca także dlatego, że – naszym zdaniem – znamionowała pragnienie walki, a nie chęć
znalezienia rozwiązań. W konsekwencji znaczyłoby to, że proces kulturowy utracił
spójność i składające się nań wydarzenia, prądy ideowo-społeczne oraz polityczne
przestały być komplementarne w stosunku do siebie. W pierwszej połowie dziewiętnastego wieku mieliśmy do czynienia, mówiąc językiem technicznym, z rozłożeniem
kultury na czynniki pierwsze, aby zobaczyć, co wymaga „naprawy”, w drugiej połowie
wieku części składowe kultury zaczęły przypominać elementy różnych mechanizmów.
Zauważamy też brak czynnika spajającego: wartości o charakterze uniwersalnym.
W latach sześćdziesiątych wieku dziewiętnastego dominująca stała się tendencja
sygnalizowana już w latach czterdziestych (M. Gogol, W. Bieliński) – nastąpiła utylitaryzacja kultury. Kondakow zaobserwował takie zjawiska, jak: „realna krytyka”, rozwój
nauk ścisłych, panowanie filozofii materialistycznej i ateistycznej.
„Развитие в 40–60 гг. XIX в. демократической (прежде всего разночинской) культуры –
натуральной школы в литературе, реальной критики, реалистической живописи, естественно-научных экспериментов, позитивистской материалистической и атеистической философии – привело к резкой и подчас вульгарной социализации культурных форм”137.

135

Por. И. Кондаков, Культура..., s. 203.
Por. A. Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, Warszawa 1995, s. 9.
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И. Кондаков, Культура..., s. 16.
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Zmiany te prowadziły do dominacji sfery materialnej – socjalnej – nad duchową; do
przekształcenia sztuki, kultury, filozofii i religii w narzędzie w służbie rzeczywistości.
Sfera „czystej sztuki” została pochłonięta przez obszar interesów socjalnych. Na tym
etapie rozwoju kultury dominuje, obok materializmu i utylitaryzmu w płaszczyźnie
socjalnej, nihilizm w sferze aksjologicznej. Zdecydowanie zmienił się stosunek do
tradycji oświeceniowej: w myśli Czernyszewskiego, Mikołaja Dobrolubowa, Dymitra
Pisariewa zabrakło haseł o uniwersalizmie kultury, wartości narodu i narodowości.
Idea postrzegania narodu przez pryzmat państwa dla ruchu rewolucyjnego nie niosła
żadnych pozytywnych treści. Mało popularny nurt liberalny nie był w stanie zaszczepić
ideałów obywatelskich. W miejscu patriotyzmu, służby ojczyźnie tworzyła się pustka.
Szybko była zapełniana pragnieniem destrukcji, negacją istniejących struktur, wartości,
porządku. Nihilizm znalazł się u podstaw narodnictwa, później rosyjskiego marksizmu.
Na tym etapie rozwoju kultury zaznaczył się ostry antagonizm między formacją
o podłożu ateistycznym a pisarzami religijnymi: Fiodorem Dostojewskim, Lwem Tołstojem. Ów antagonizm potwierdzał dysonans w kulturze drugiej połowy dziewiętnastego wieku, jej rozbicie na nurt religijny i ateistyczny – rewolucyjny, a także opozycję: uniwersalizm kulturowy – zawężenie świadomości.
Przełom wieku dziewiętnastego i dwudziestego charakteryzował się gwałtowną
zmianą wzajemnej zależności sfery duchowej i materialnej. Tendencją dominującą
było dążenie do syntezy trzech komponentów kultury: sztuki, filozofii i społeczeństwa.
Jak zauważył Kondakow:
„Три основных компонента образовывали новый культурный синтез, специфический
для русской культуры Серебряного века: искусство, трактуемое предельно широко (как
индивидуальное творчество); философия (как всеобщий способ существования творческого разума, духа – включая в первую очередь »идеалистическую« философию и философию религиозную) и общественность (понимаемую в отличие от традиционной в XIX в.
»социальности«, о которой так много говорили и писали В. Белиньский, Н. Чернышевский,
Н. Добролюбов, Д. Писарев, Н. Михайловский и др., – предельно широко: здесь и религиозная общественность, и общественность литературная, художественная, и собственно
политическая элита общества, профессиональные политики – прежде всего оппозиционного толка)”138.

Na przeciwległym biegunie znalazła się inna tendencja: dążenie do radykalnej
transformacji zewnętrznych form ustroju społeczno-politycznego. O tym okresie
w rosyjskiej kulturze Bierdiajew pisał, że jest to dominacja Erosa nad Logosem139. Idąc
śladem rozróżnienia dwóch sfer: duchowej i materialnej, możemy wywnioskować, że
w okresie, o którym mowa, na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku, widoczny jest podział inteligencji na „elitę ducha” i „przywódców mas”. Te dwie formacje nie prowadzą z sobą dialogu, wskutek czego synteza, która dokonuje się w płaszczyźnie wysokiej kultury, nie wpływa na strukturę semiotyczną całego społeczeństwa.
Powstają natomiast dwie różne, antagonistyczne względem siebie kultury, każda
z własnym systemem wartości.

138
139

И. Кондаков, Культура..., s. 223.
Por. И. Кондаков, Культура..., s. 225.
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W powyższym szkicu wyróżniliśmy kilka faz w rozwoju dziewiętnastowiecznej
kultury rosyjskiej, wyznaczonych przez: postępujący proces sekularyzacji (początek
wieku), próby stworzenia „kultury środka” na tle dwóch spolaryzowanych tendencji
– słowianofilstwa i okcydentalizmu (lata czterdzieste), utylitaryzację i wulgaryzację
kultury (lata sześćdziesiąte), zwrot ku wartościom duchowym oraz dążenie do syntezy
sztuki, filozofii i społeczeństwa (przełom dziewiętnastego i dwudziestego wieku), upolitycznienie kultury po rewolucji bolszewickiej (rok 1917). Poszczególne etapy rozwoju kultury odzwierciedliły się w rozwoju inteligencji w ciągu całego dziewiętnastego wieku, miały swoje desygnaty w postaci formacji i pokoleń inteligencji.
Możemy wywnioskować, że w momencie, gdy przestała istnieć kultura jako wartość autoteliczna, służąca samorealizacji człowieka, nadszedł również kres inteligencji
w jej klasycznej postaci – jako strażniczki i wyrazicielki wysokich wartości oraz mediatora na granicy dwóch systemów kulturowych.

ROZDZIAŁ II

ROSJA – ZACHÓD. TRZY FAZY KONFRONTACJI

Punkt wyjścia stanowi dla nas model rozwoju cywilizacji skonstruowany przez historyka Arnolda Toynbeego140 w pracy Studium historii141. Wzorując się na przedstawionym tu rozwoju cywilizacji według faz: geneza, wzrastanie, załamanie, dezintegracja
i rozkład142, zakładamy, że w rozwoju rosyjskiej inteligencji jako nowej grupy społecznej występują podobne etapy. Przebieg każdej z faz zależy od potencjału twórczego jednostki lub grupy i wzajemnych relacji jednostka – społeczeństwo. Przed przystąpieniem do właściwej analizy fenomenu inteligencji omówimy aparat pojęciowy,
którym będziemy operować w trakcie dalszych rozważań. Należy zaznaczyć, że
przedmiotem badań Toynbeego były cywilizacje, a więc jednostki większe niż kultura,
obejmujące dorobek duchowy oraz materialny badanych podmiotów. Nasze próby
ograniczają się do analizy zjawisk natury niematerialnej: myśli, emocji konkretnej
grupy społecznej – inteligencji – które znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości w postaci konkretnych postaw oraz dzieł publicystycznych i literackich. Świadomie
pomijamy kwestie rozwoju technicznego i gospodarczego w Rosji dziewiętnastego
wieku. Czynimy tak, ponieważ w ślad za Toynbeem twierdzimy, że postęp techniczny
nie w każdym przypadku odzwierciedla rozwój kultury143.
„Sięgając do świadectw, znajdziemy przykłady postępu technicznego, towarzyszącego stanowi statycznemu lub upadkowi cywilizacji, jak również wzory sytuacji odwrotnych, gdy technika
pozostaje statyczna, natomiast cywilizacje są w ruchu – albo skierowanym ku przodowi, albo też
ewentualnie wstecznym”144.

Złożone procesy interakcji między twórczymi jednostkami a wydarzeniami natury
historycznej, społecznej, kulturowej Toynbee zbadał za pomocą kategorii wyzwania
i odpowiedzi. Wyzwanie, w ślad za historykiem, definiujemy jako impuls stymulujący
jednostkę bądź grupy jednostek do działania, pobudzający potencjał twórczy. Wyzwanie może mieć charakter zewnętrzny – „obcy”, jak to ma miejsce w przypadku oddziaływania państw na swoich sąsiadów, lub charakter wewnętrzny – na poziomie
140
Angielski historiozof Arnold Toynbee (1889–1975) jest autorem ogromnego dziesięciotomowego
dzieła zatytułowanego A Study of History – jednej z ważniejszych pozycji w zachodnioeuropejskiej humanistyce. Interdyscyplinarne dzieło powstawało na przestrzeni trzydziestu lat (wydawane 1934–1954).
141
A. Toynbee, Studium...
142
A. Toynbee, Studium..., s. 7.
143
A. Toynbee, Studium..., s. 179–180.
144
A. Toynbee, Studium..., s. 180.
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warstw społecznych, formacji ideowych, typów psychologiczno-społecznych. Pierwsze
wyzwanie ma charakter szczególny, ponieważ budzi cywilizację z wielowiekowego
nieraz uśpienia, przerywa stan pasywny145. W ten sposób zaczyna się długotrwały
okres zmagań pierwiastka aktywnego z pasywnym. Na dalszych etapach rozwoju cywilizacji wyzwaniem nazwiemy – w ślad za Toynbeem – taki impuls, który nie tylko
pobudza grupę twórczych jednostek do udzielenia odpowiedzi, ale nadaje tej odpowiedzi charakter kolejnego wyzwania146. Zostaje stworzona sytuacja, gdy konieczne jest
udzielenie następnej odpowiedzi. Odpowiedź to reakcja na dany impuls, podjęcie bądź
zaniechanie działań, zaproponowanie możliwie wielu wariantów rozwiązania zaistniałego problemu. Wyzwanie i odpowiedź muszą być traktowane jako komplementarne,
ponieważ tworzą pewien etap cyklicznego procesu rozwoju cywilizacji. Ciąg udanych
odpowiedzi na wyzwanie – czyli takich, gdzie udzielona odpowiedź jednocześnie powoduje nowe wyzwanie – będziemy, w ślad za Toynbeem, interpretować jako przejaw
wzrastania cywilizacji. Rozwój cywilizacji oznacza z kolei, że osobowość bądź grupa
dąży do tego, by przenieść wyzwania i odpowiedzi na własny teren. Proces wzrastania
powoduje, że twórcze podmioty dążą do samookreślenia, zyskania świadomości własnej tożsamości i w rezultacie stworzenia takiej sytuacji, kiedy wyzwania nie będą
przychodziły ze środowiska zewnętrznego, lecz będą wynikiem kolejnych udanych
odpowiedzi na wyzwania pochodzące ze strony własnego środowiska147.
Ustalony rytm: wyzwania – odpowiedzi, jest tłem dla aktów twórczych, które warunkują rozwój cywilizacji. Na marginesie rozważań warto dodać, że wyzwanie może
się okazać zbyt słabe, by pobudzić twórcze podmioty do działania, lub zbyt silne, by
można było mu podołać148. Wyzwanie optymalne, znajdujące się pośrodku – między
„zbyt surowym” i „zbyt słabym” – to takie, które powoduje jak największą liczbę
twórczych propozycji rozwiązania problemu.
Geneza cywilizacji, według Toynbeego, wiąże się z określeniem czynnika, który
spowodował wytrącenie cywilizacji z bezruchu i zaktywizowanie „prężnych duchowo
elit”149. W przypadku rosyjskiej inteligencji był to, naszym zdaniem, sprawczy impuls,
który uaktywnił jej twórczy potencjał. Na gruncie kultury rosyjskiej stanowiły go reformy Piotra I
„...Распространение России, развитие сил вещественных, уничтожение областных прав,
угнетение быта общинного, покорение всякой личности, мысли государства, сосредоточение мысли государства в лице государя – добро и зло до-Петровской эпохи. С Петром

145
„Ten naprzemienny rytm statyki i dynamiki, ruchu – pauzy – ruchu, uchodził w oczach licznych obserwatorów w wielu różnych epokach za coś fundamentalnego w samej naturze Wszechświata. [...]
W chińskiej formule yin jest zawsze wymieniane jako pierwsze, a w naszym polu widzenia możemy ujrzeć,
iż rodzaj ludzki, osiągnąwszy »występ« pierwotnej ludzkiej natury trzysta tysięcy lat temu, spoczywał tam
przez 98% tego okresu, zanim wkroczył na drogę yang: dynamicznej aktywności cywilizacji”. Por.
A. Toynbee, Studium..., s. 61; por. także M. Bierdiajew, O wiecznie babskim w duszy rosyjskiej [w:] Dusza
polska i rosyjska. Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna. Antologie, pod. red. A. de Lazari, Warszawa 2004, s. 141–144.
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начинается новая эпоха. [...] Россия сходится с Западом, который до того времени был
совершенно чужд ей...”150

– napisał słowianofil Aleksy Chomiakow. Wtórował mu okcydentalista Wissarion
Bieliński:
„Wtedy obudziła się także myśl rosyjska, powstają szkoły, ukazują się niezbędne do początkowej 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”151.

Rozpoczęcie procesu westernizacji odnotował Piotr Czaadajew: „Piotr Wielki znalazł u siebie w domu tylko kartę białego papieru i swoją silną ręką napisał na niej słowa Europa i Zachód; i od tego czasu należymy do Europy i Zachodu”152. Niewątpliwie
od czasów Piotra I Rosja stała się państwem, z którym się liczono na arenie europejskiej. „W formułę państwowości został wówczas wpisany czynnik permanentnej modernizacji, która w istocie oznaczała rewolucyjne cywilizowanie Rosji, radykalne przekształcanie dotychczasowych form istnienia”153. Oprócz aspektu politycznego fakt ten
miał dalekosiężne skutki kulturowe: Zachód stał się dla Rosji źródłem wzorców do
naśladowania, ale i źródłem zagrożenia154, a przede wszystkim początkiem problemów
z samoidentyfikacją. Zagadnienie było o wiele bardziej skomplikowane niż mogłoby
się wydawać na pierwszy rzut oka. W czasach pierwszego wyzwania problem tożsamości Rosji był trudny, lecz jednoznaczny: chodziło o historyczną identyfikację państwa i tutaj trzeba wziąć pod uwagę takie elementy, jak: władza autorytarna, polityka
imperialna, autorytet monarchy (dziedzictwo bizantyńskie)155. W momencie pojawienia się inteligencji na scenie dziejów zrodziło się zagadnienie samoidentyfikacji inteligencji. Zaistniała sytuacja wymagała uaktywnienia jednostkowego potencjału twórczego – na poziomie pojedynczego człowieka oraz grupy, która przestała identyfikować
się z oficjalną, państwową interpretacją procesu modernizacji.
Zaktywizowanie potencjalnie twórczej siły wewnątrz cywilizacji, tak by udzielenie
odpowiedzi na wyzwanie stało się możliwe, przenosi nas do kolejnego etapu rozwoju
cywilizacji – do fazy wzrastania. Rodzi się pytanie o kryteria wzrastania – skąd wiemy, że cywilizacja rozwija się, że wzrost nie jest pozorny? Czy postęp cywilizacji jest
równoznaczny z rozwojem techniki, czy wzrastanie możemy ocenić na podstawie zasięgu ekspansji terytorialnej? To pytania, na które Toynbee udzielił odpowiedzi przeczącej156. Skoro opanowywanie środowiska zewnętrznego nie jest, według autora,
kryterium wzrastania, to należy poszerzyć pole poszukiwań. Ostatecznie okazuje się,
że zewnętrzne oznaki rozwoju cywilizacji stanowią skutek wyłaniania się zarówno
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wyzwań, jak i odpowiedzi ze świata psychicznego jednostki oraz przejawiają się na
zewnątrz w procesie samoartykulacji, potwierdzania tożsamości:
„Na tym innym polu [nietożsamym z podbijaniem zewnętrznego środowiska – M.A.] wyzwania nie napierają z zewnątrz, lecz wyłaniają się z wewnątrz, a zwycięskie odpowiedzi przybierają
postać nie przezwyciężania przeszkód zewnętrznych czy pokonywania zewnętrznych przeciwników, lecz przejawiają się w wewnętrznej samoartykulacji czy samodeterminacji”157.

Wnioskujemy zatem, że zewnętrzne kryteria rozwoju kultury nie są niczym innym jak
odbiciem identycznego procesu o naturze psychologiczno-duchowej. Dzieje się tak
wskutek przesunięcia energii z materialnej sfery bytu do duchowej, a następnie przetworzenia tej energii i wypromieniowania jej na zewnątrz w celu manifestacji tożsamości.
Głównym kryterium wzrastania jest samoartykulacja. Należy jednocześnie pamiętać o zasadniczym znaczeniu wzajemnych relacji jednostka – społeczeństwo.
W ślad za Toynbeem sądzimy, że rozłączne traktowanie jednostki i społeczeństwa
utrudnia określenie charakteru wzajemnych oddziaływań. Bardziej zasadne jest ujęcie
komplementarne, gdzie zakładamy, że społeczeństwo określa się poprzez jednostki
i stanowi dla nich tło akcji158. Istotna jest relacja inteligent – społeczeństwo zarówno
w kolejnych etapach ewolucji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej, jak i w odniesieniu do poszczególnych formacji.
Ruch wzrastania cywilizacji miałby w takim przypadku kierunek od jednostki ku
płaszczyźnie społecznej. Na pewnym etapie wzrastania ten ruch staje się konieczny
i może być traktowany w kategoriach kolejnego wyzwania. Określamy go mianem
próby wywołania mimezis159, tj. aktu naśladowania ze strony szerokich rzesz społeczeństwa. Twórcza jednostka dokonuje projekcji idei w sferę zewnętrzną i tym razem
w obecności wyzwania staje zarówno podmiot twórczy, jak i społeczeństwo. Od powodzenia aktu mimezis zależy dalsze wzrastanie cywilizacji. Jest to kwestia, która
w mniejszym lub większym stopniu dotyczyła wszystkich formacji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej. Uwewnętrzniony potencjał twórczy – ten kapitał
zgromadzony w rezultacie udzielenia udanej odpowiedzi na poprzednie wyzwanie –
wywoływał kolejne wyzwanie, jakim było przeniesienie akcji z mikrokosmosu ludzkiej
duszy czy z wąskiej grupy inteligencji na szeroką płaszczyznę społeczną. Inteligencja
staje wobec dylematu: podjąć działania czy ich zaniechać. Przypomnijmy, że obydwie
z wymienionych możliwości są traktowane jako „odpowiedź”. Niepodjęcie próby wywołania mimezis skazuje inteligencję na utratę woli działania, utratę sensu życia – jej
potencjał twórczy zacznie słabnąć aż do całkowitego zaniku; natomiast podjęcie wysiłku porwania za sobą biernych dotąd mas jest równoznaczne z ryzykiem naruszenia
stabilności społeczeństwa. Inteligent był skazany na opór biernej większości społeczeństwa. Uruchamiając swój twórczy potencjał, zyskiwał realną szansę wywołania
mimezis ze strony dość dużej części społeczeństwa, ale – ponieważ mimezis ma charakter procesu, a nie jednorazowego aktu – zawsze pozostaje ta część, która nie chce
korzystać z możliwości naśladowania. Im większa korelacja między twórczymi wysiłkami jednostek i odpowiedzią na nie ze strony społeczeństwa, tym bardziej uzasadnio157

A. Toynbee, Studium..., s. 185.
A. Toynbee, Studium..., s. 195.
159
A. Toynbee, Studium..., s. 199.
158

Rosja – Zachód. Trzy fazy konfrontacji

43

ne jest traktowanie mimezis jako symptomu wzrastania cywilizacji. Można zatem wywnioskować, że harmonijne, tj. niewywołujące ostrych antagonizmów na poziomie
społecznym, mimezis jest jednym z kryteriów rozwoju cywilizacji.
Załamanie rozwoju inteligencji rozumiemy jako ostateczne zahamowanie procesu
wzrastania wskutek udzielenia nieudanej odpowiedzi na wyzwanie. Po tym etapie następuje dezintegracja.
W okresie dezintegracji również mamy do czynienia z cyklem wyzwań i odpowiedzi, jednak te odpowiedzi są nieudane, ponieważ słabnie duchowy potencjał inteligencji i – wskutek utraty wzajemnej komplementarności poszczególnych formacji inteligencji w planie kultury – odpowiedzi przestają wywoływać kolejne wyzwania. Charakterystyczne dla fazy dezintegracji jest zjawisko palingenezy – powracającego
jednego i tego samego wyzwania – „ruchu uwięzionego w wymiarze czasowym”160.
W ślad za Toynbeem wyróżniliśmy trzy aspekty dezintegracji: społeczny, duchowy,
psychologiczny. Dezintegracja w planie społecznym oznacza rozpad na trzy grupy:
proletariat wewnętrzny, dominującą mniejszość i proletariat zewnętrzny. Drugi aspekt
to schizma w planie horyzontalno-wertykalnym – powstają dwie rzeczywistości, nieprzenikające się nawzajem. Trzeci aspekt dezintegracji to „schizma w duszy” – na
poziomie osobowości, klasy, warstwy czy grupy społecznej, w wyniku której następuje
rozpad świata wartości i poczucie wyobcowania, „odszczepieństwa”.
W centrum naszych rozważań, dotyczących rozwoju cywilizacji, znajduje się inteligencja, która nadaje bieg wydarzeniom dzięki sile ducha i ogromowi twórczego potencjału, jakim dysponuje. Obecnie prześledzimy ewolucję dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej od aktu udzielenia pierwszej odpowiedzi do momentu, gdy jej potencjał tak bardzo osłabł, że nie była w stanie rozwiązać kolejnego problemu w sposób
twórczy.
Przypomnijmy, że określenie stosunku do szeroko rozumianej europeizacji było
nadrzędnym wyzwaniem dla dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej. Od charakteru udzielonej odpowiedzi zależała samoidentyfikacja inteligencji. A zatem kluczem
organizującym nasze rozważania jest dylemat Rosja – Zachód we wszystkich jego
aspektach: politycznym (stosunek do władzy), społecznym (relacja jednostka – społeczeństwo) oraz psychologicznym (co organizuje sposób interpretacji rzeczywistości:
pierwiastki rodzime czy zapożyczone).
Stajemy zatem wobec zadania określenia charakteru pierwszej odpowiedzi. Traktujemy ją jako „określenie warunków konfrontacji”, tzn. wyznaczenie głównych problemów – kolejnych wyzwań – dla następnych formacji inteligencji.

1. OKREŚLENIE WARUNKÓW KONFRONTACJI – DEKABRYZM
Gdy zwracamy się ku dekabryzmowi jako zjawisku nie tylko historycznemu, lecz także
kulturowemu, uderza nas fakt, że był to jedyny w historii dziewiętnastowiecznej inteli160
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gencji ruch, który wziął swoją nazwę nie od prądu intelektualnego, lecz od konkretnego działania. Motywy czynu i sam charakter ruchu nazwanego post factum dekabryzmem prowokują pytanie: co wydarzyło się na placu Senackim 14 grudnia 1825 roku?
Informacje historyków161, dość lakoniczne, nie oddają istoty ruchu ani nie stwarzają
przesłanek do adekwatnej oceny znaczenia dekabryzmu dla ewolucji idei liberalnych
i radykalnych tendencji w rozwoju rosyjskiej inteligencji w dziewiętnastym wieku.
Sam ruch dekabrystowski nie był jednolity. Tajne organizacje dekabrystów: Związek Ocalenia (1816–1817), Związek Dobra Publicznego (1818–1821), przekształcone
później w Związek Północny (1821–1825) i Związek Południowy (1821–1825) oraz
Stowarzyszenie Zjednoczonych Słowian (1823–1825), zjednoczone wspólnym celem
radykalnej zmiany ustroju Rosji, różniły się wizją sposobu osiągnięcia celu. Omawianie historii tajnych stowarzyszeń, ich ideowej ewolucji wykracza poza ramy niniejszej
pracy. Skoncentrujemy się na tych aspektach dekabryzmu, które można traktować jako
odpowiedź na wyzwanie epoki. W tym celu sięgniemy do początków ruchu, genezy
dekabryzmu. Zastanowimy się, czy był on zjawiskiem całkowicie nowym na gruncie
rosyjskim, czy też stanowił kontynuację osiemnastowiecznych tendencji.
Kształtowanie się poglądów pokolenia „inteligencji szlacheckiej”162 było procesem
długotrwałym. Złożyły się nań wpływy kulturowe zachodniego Oświecenia (w środowisku szlacheckim przyswajano je chętnie, za łaskawym przyzwoleniem i przy poparciu władcy163), tradycja lóż masońskich164, a przede wszystkim Wojna Ojczyźniana
1812 roku. Bezpośrednia konfrontacja z Zachodem nadała ideom liberalnym konkretny
wymiar, pozwoliła przyszłym dekabrystom ocenić ich wpływ na ogólną kondycję społeczeństwa. Prawa człowieka, poszanowanie jego godności przestały jawić się jedynie
jako piękne idee, a stały się w przekonaniu rosyjskich elit intelektualnych konkretnym
narzędziem do przekształcenia rzeczywistości i skierowania Rosji na drogę postępu.
Obietnice reform, poczynione przez Aleksandra I165, rozbudziły ogromne nadzieje
wśród rosyjskiej inteligencji. Do słów cara odwołał się Piotr Kachowski166, podkreślając, że obietnice zniesienia pańszczyzny i uchwalenia konstytucji pobudziły wyobraźnię, dając nadzieję na respektowanie praw przyrodzonych każdej jednostce. W atmosferze oczekiwania na reformy konstytucyjne rodziły się deklaracje wiernej służby
człowiekowi w imię ideałów oświeceniowego humanizmu167. Projekty reform ustrojo161
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wych zostały zarzucone, ale utkwiły bardzo głęboko w świadomości społecznej. Korzenie tajnych stowarzyszeń i stosunku do oficjalnej władzy, cara, państwa tkwiły
w duchu tej specyficznej epoki historycznej, w „duchu czasów”168. Krytyczny stosunek
do cara wyrażono już w roku 1816: „Jeżeli monarcha nie da narodowi żadnych swobód, to w żadnym przypadku nie należy przysięgać na wierność jego następcy, nie
ograniczywszy wpierw samowładztwa”169.
Jurij Łotman170 podkreślił, że charakterystyczne dla kultury przełomu osiemnastego
i dziewiętnastego wieku było formowanie się nowej warstwy społecznej, którą tworzyli
ludzie wykształceni, pragnący reform. To właśnie wtedy w Rosji wyłoniła się spośród
warstwy szlacheckiej grupa ludzi spojonych wspólnymi ideałami walki o postęp i wolności obywatelskie oraz poczuwających się, ze względu na posiadane wykształcenie
i świadomość społeczną i polityczną, do odpowiedzialności za losy kraju. Ruch dekabrystów, z jednej strony, był wynikiem dojrzewania ideowego szlachty pod wpływem
idei liberalnych i wzrostu świadomości narodowej pod wpływem kampanii antynapoleońskiej, z drugiej zaś – był skutkiem wzrostu nastrojów opozycyjnych wobec ówczesnych warunków polityczno-społecznych Rosji171. Opozycja wobec samodzierżawia
nie była w Rosji zjawiskiem nowym. Jak zauważył Walicki: „Pod pewnymi względami
poglądy dekabrystów były kontynuacją idei opozycji szlacheckiej z czasów Katarzyny”172. Bojarzy buntowali się przeciwko ograniczaniu przywilejów szlachty rodowej,
rozbudowaniu aparatu administracyjnego, który według planów cara miał być narzędziem podporządkowania sobie szlachty. Dał się już wówczas zauważyć rozłam między postawami przedstawicieli szlachty rodowej a pracownikami aparatu biurokratycznego (również szlachty, ale często biedniejszej, dla której nadanie majątku przez cara
było dużą pokusą). Nowe natomiast były idee, które znalazły się u podstaw ruchu dekabrystowskiego. Był to ruch nie tylko szlachecki, ale przede wszystkim liberalny.
Zasadniczy cel stanowiła zmiana charakteru państwa. Napisał o tym Mikołaj Łunin,
obecny na placu Senackim 14 grudnia 1825 roku. We wspomnieniach zaznaczył, że
znane z historii przewroty pałacowe były rezultatem intryg, dążeń do zaspokojenia
partykularnych interesów, natomiast wstąpieniu na tron Mikołaja I towarzyszyło wystąpienie, które miało charakter publicznego protestu:
„А восшествие на престол императора Николая, наоборот, ознаменовалось событием
носящим характер публичного протеста против произвола, [...] против обращения с народом как с семейной собственностью”173.
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Ponadto dekabryści jako pierwsi w dziejach Rosji powiązali troskę o losy narodu
z konkretnym programem politycznym: stworzyli nową koncepcję państwa, opartą na
całkowitej przebudowie systemu społeczno-politycznego. Doszło wówczas do rozłamu
między oficjalną władzą a orędownikami reform – rozłamu niezamierzonego, niemniej
jednak nieuniknionego.
Zanim przejdziemy do omówienia programów politycznych, przypomnijmy jeszcze
raz, że u podstaw proponowanych działań znalazła się idea wolności liberalnej. Ostatecznym celem proponowanych kroków miał być postęp. Dekabryści nie sprecyzowali
pojęcia „postępu”. Rozumiano go bardzo szeroko – jako przeszczepienie ideałów liberalnej wolności i oświeceniowego humanizmu na grunt rosyjski. Droga do osiągnięcia
celu wiodła, w dekabrystowskich planach, przez stworzenie podstaw prawnych nowego systemu politycznego. W tym momencie różnice pod względem radykalizmu postaw i działań w poglądach członków Towarzystwa Południowego (Sergiusz Trubieckoj, Eugeniusz Oboleński, Aleksander Odojewski, Nikita Murawjow, Konrad Rylejew,
Piotr Kachowski, Aleksander Bestużew i inni) i Towarzystwa Północnego (Paweł Pestel) nie odgrywają dla nas roli pierwszoplanowej. Istotne są ideowe podstawy działań
i cele, a te były wspólne dla wszystkich członków stowarzyszeń. Zasadnicze tezy na
temat charakteru przyszłej Rosji sformułowano w następujących dokumentach: projekcie konstytucji Nikity Murawjowa oraz Ruskiej Prawdzie Pawła Pestela. Pestel sprecyzował cel dokumentu: „Русская Правда есть наказ или наставление временному
Верховному правлению для его действий, а вместе с тем и объявление народу, от
чего он освобожден будет и чего вновь ожидать может”174. Podanie głównych
wytycznych dla Rządu Tymczasowego oraz informacja dla ludu, w jakim kierunku
zmierzają przemiany, stwarzały w przekonaniu Pestela realną możliwość przejścia do
innego systemu rządów bez niepotrzebnego rozlewu krwi. Dokument składał się
z jedenastu punktów i poruszał kolejno kwestię granic Rosji i praw narodów znajdujących się na terytorium państwa rosyjskiego, podział administracyjny, prawa własności
ziemi, charakter państwa i charakter władzy. Państwo Pestel zdefiniował jako połączenie narodu i władzy: „Государство состоит из народа и правительства”175. Autor
przewidywał trójczłonowy aparat władzy, złożony z Wiecu Ludowego (Народная веча), Dumy Państwowej (Державная дума) i Najwyższego Zgromadzenia (Верховный
собор). Z ważniejszych prerogatyw do Wiecu Ludowego należało ogłaszanie wojny
i zawiązywanie pokoju. Duma Państwowa prowadziła wojnę i pertraktacje, lecz nie
miała praw ani rozpoczynać wojny, ani podpisywać pokoju. Widzimy tu wyraźnie
przesunięcie decyzji ważnych z punktu widzenia wielkomocarstwowej polityki ekspansji na lud; notabene warstwę, która ponosiła największe konsekwencje (chociażby
ekonomiczne) w przypadku wojen. Najwyższe Zgromadzenie miało się składać z bojarów, wybieranych dożywotnio w przeciwieństwie do członków dwóch pozostałych
organów władzy. Mieli oni czuwać nad zgodnością z prawem dokumentów wydawanych przez Wiec Ludowy i Dumę Państwową. Najwyższemu Zgromadzeniu nie wolno
było kwestionować zasadności decyzji czy dociekać ich istoty, interesowała je przede
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wszystkim strona prawna. Wnioskujemy stąd, jak ważna była jurydyczna strona reformatorskich planów dekabrystów. Podobnie rozłożone są akcenty w projekcie konstytucji Nikity Murawjowa: „Ставя себя выше законов, государи забыли, что они
в таком случае вне закона, – вне человечества!”176.
Murawjow bardzo mocno akcentował uniwersalny, ogólnoludzki charakter wolności. Ta idea odzwierciedliła się w Manifeście (Манифест к русскому народу), w którym autor postulował nie tylko równość wszystkich wobec prawa, lecz także zniesienie
cenzury, prawo do wolności wyznania, jawność sądów, likwidację stałej armii,
a przede wszystkim zniesienie prawa pańszczyźnianego „Уничтожение права
собственности, распространяющейся на людей”177. Propozycje czołowych przedstawicieli tajnych stowarzyszeń uświadamiają nam, jak duże zmiany zaszły w sposobie
postrzegania państwa i cara. Świadomość dekabrysty nie była świadomością poddanego carskiego, lecz zespołem przekonań człowieka wolnego, niezależnego intelektualnie
i duchowo, takiego, który chciał być obywatelem.
Piotr Kachowski w czasie śledztwa po stłumieniu powstania zaznaczył, że myśl dekabrystów nie dojrzewała w tajnych związkach, lecz te właśnie związki stworzyli ludzie już dojrzali intelektualnie i politycznie. Pragnienie, by służyć ojczyźnie, nadało
ukierunkowanie ich myślom:
„Cогретый пламенной любовью к отечеству, одна мысль о пользе оного питает мою
душу. [...] Юноши, пламенея чистой, сильной любовью к благу отечества, к истинному
просвещению, делаются мужами”178.

Pojawił się nowy sposób pojmowania patriotyzmu, utożsamionego z miłością do
ojczyzny, lecz rozłącznego z wiernopoddaństwem i wiernością wobec cara. Znamienne
były słowa przywoływanego już w naszych rozważaniach dekabrysty Kachowskiego,
który napisał:
„Давно ли мы, русские не смели написать и произнести слово »отечество«; в царствование императора Павла I-го оно было запрещено, слово »государство« заменяло его,
и полковник Тарасов, не ведая запрещения, упомянув в одном письме к императору »отечество«, сидел за это в крепости”179.

Członkowie tajnych stowarzyszeń identyfikowali się ze zwycięską armią, która odparła Napoleona i przyniosła wolność narodom Europy, a nie z armią państwa-imperium, stojącego na straży interesów Świętego Przymierza. Głównym celem podejmowanych przez dekabrystów działań była walka z niewolniczym charakterem
systemu politycznego rosyjskiego państwa. Pamiętamy jednak, że system polityczny
Rosji był nierozerwalnie spleciony z systemem społecznym – patriarchalną strukturą
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państwa i społeczeństwa. Wspominając o władzy carskiej, należy brać pod uwagę nie
tylko osobę monarchy, lecz także rozbudowany aparat administracyjny i tę część
szlachty, która pełniła funkcje urzędników. Andrzej Walicki podkreślił fakt, że w Rosji
jednostka była uwikłana w utrwalone na przestrzeni wieków systemy i normy zachowań, kształtowane przez ustrój patrymonialny180. A zatem, wystąpienie dekabrystów
było wystąpieniem nie tylko przeciwko carowi, lecz także przeciwko tej części
szlachty, która dążyła do zachowania status quo i stała na straży partykularnych interesów, wykorzystując w tym celu służbę państwową181. Walka o przekształcenie starego
porządku toczyła się między przedstawicielami inteligencji szlacheckiej – przyszłymi
dekabrystami, a tymi, którzy bronili swoich przywilejów, m.in. posiadania pańszczyźnianych chłopów182. Późniejszy dekabrysta Mikołaj Łunin, rezygnując z kariery w administracji państwowej, uzasadnił swój wybór następująco:
„Для меня открыта только одна карьера – карьера свободы... а в ней не имеют смысла
титулы, как бы громки они не были [...]. Нет, нет, мне нужна свобода мысли, свобода воли,
свобода действия! Вот это настоящая жизнь! [...] Я не хочу быть в зависимости от своего
официального положения; я буду приносить пользу людям тем способом, каковой мне
внушают разум и сердце...”183.

Lud znalazł się w centrum zainteresowania przedstawicieli dekabryzmu z kilku
względów: po pierwsze, była to grupa, która najbardziej cierpiała wskutek niewolniczego charakteru państwa, a przy tym – warstwa najliczniejsza. Bierzemy pod uwagę
nie tylko chłopów pańszczyźnianych, lecz także ogromne rzesze prostych żołnierzy
w armii carskiej. To do nich skierował swój Prawosławny katechizm (Православный
Катехизис) Siergiej Murawjow-Apostoł. W tym typowo agitacyjnym dokumencie
autor zawarł postulaty zdobycia wolności i obalenia władzy samodzierżawnej. Cały
dokument napisany został prostym językiem, w formie krótkich pytań i odpowiedzi,
obfitował w odwołania do Biblii. „Вопрос: Для чего Бог создал человека? Ответ:
Для того, чтобы в него веровал, был свободен и счастлив [...] Вопрос: Ддя чего
же русский народ и воинсво несчастно? Ответ: Оттого, что цари похитили у них
свободу”184. Dekabrysta operował pojęciami zrozumiałymi dla żołnierzy, wskazywał
na uświęcenie wolności Bożym przykazaniem. Prawosławny katechizm był sposobem
zaszczepienia idei wolności liberalnej w umysłach żołnierzy, którzy nie posiadali wykształcenia. Inaczej sprawa wyglądała w przypadku ludu. Szlacheccy rewolucjoniści
zdawali sobie sprawę, że nie mają możliwości dotarcia z ideami i celami powstania do
ogromnych rzesz chłopów, którzy znali jedynie krwawe bunty chłopskie przeciwko
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obszarnikom. Byli świadomi, że bunt nieoświeconych mas przyniesie chaos i zniszczenia, podobne do tych, jakie miały miejsce w czasie buntu Pugaczowa. W tym fakcie
należy upatrywać przyczyn ambiwalentnego stosunku dekabrystów do ludu; chęci
ulżenia jego doli i przyniesienia mu wolności towarzyszyło równie silne pragnienie
utrzymania chłopów z daleka od wszelkich działań oraz obawa przed tym żywiołem,
który łatwo mógł wymknąć się spod kontroli i – ze względu na brak jakiejkolwiek
świadomości politycznej – stać się siłą destrukcyjną. Chęci poświęcenia się i złożenia
siebie w ofierze dla dobra ludu towarzyszyła obawa przed spontanicznym przyłączeniem się mas ludowych do powstania. Dekabryści obawiali się samorzutnych działań
narodu i za wszelką cenę chcieli uniknąć wariantu rewolucji fancuskiej. Ujawniło się to
z całą wyrazistością w toku powstania, kiedy jego klęska była przesądzona i tylko
współuczestnictwo chłopów dawało nadzieję na zmianę biegu wydarzeń. Siergiej Murawjow-Apostoł świadomie wybrał klęskę, mając do wyboru uniknięcie jej pod warunkiem przyłączenia chłopów.
„Хотел этого Муравьев или нет, но восстание, на которое он шел, помимо воли его руководителей, начинало превращаться именно в ту форму, которой декабристы боялись: оно
апеллировало к активной форме сочувствия народа, иначе теряло смысл. [...] Действительно, заговорщики могли избежать разгрома лишь в одном случае – если бы они сознательно
решились на реализацию французского сценария революции...”185.

Przywódcy powstania byli świadomi konsekwencji ratowania powstania za cenę
wciągnięcia ludu do działań. Dobitnie wyraził to Bestużew-Rumin: „Уcnex наш 6ыл
6ы погубен для нас и для России”186. Dekabryści, planując bezkrwawy przewrót
wojskowy, nie uświadamiali sobie nierealności tego planu w ówczesnych warunkach
społeczno-politycznych Rosji. Aleksander Kiersnowski187 podkreślił, że car ze swoim
samowładztwem był jedyną siłą zdolną zapanować nad ogromnymi masami chłopów
pańszczyźnianych i szeregowych żołnierzy.
„В случае удачи восстания Россия бы погрузилась в хаос, перед которым побледнели
бы и ужасы пугачевщины. Вызвав бурю, заговорщики, конечно, уже не смогли бы совладать с нею. Волна двадцати миллионов взбунтовавшихся рабов крепостных и миллиона
вышедших из повиновения солдат смела бы всех и все...”188.

Wielka ironia historii zawiera się w tym, że było to także przekonanie samego cara
Mikołaja I, który w rozmowie z markizem de Custine powiedział: „Despotyzm jeszcze
istnieje w Rosji, bo jest istotą moich rządów, ale się zgadza z duchem narodu”189.
Projekt uwolnienia chłopów pańszczyźnianych i zreformowania systemu zarządzania ziemią zajmował poczesne miejsce w planach dekabrystów, jednak udział ludu
jawił się w najlepszym przypadku jako milczące poparcie dla zebranych na placu Senackim:
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„Dekabryści działali dla ludu, ale nie przez lud. Bali się samodzielnej aktywności mas ludowych. Niewątpliwie przerażała ich perspektywa utracenia inicjatywy rewolucyjnej i rozwoju wypadków nie w tym kierunku, który sobie obrali”190.

To właśnie dekabryści zaszczepili w świadomości inteligencji ideę złożenia siebie
w ofierze dla dobra ludu. Łunin sformułował myśl o długu inteligencji wobec narodu.
Obok określenia zasadniczych celów stowarzyszenia: walki z prawem pańszczyźnianym, które jest sprzeczne z prawem boskim i ludzkim, oraz zmiany systemu rządów
Rosji, dekabrysta wyraził pogląd, że obowiązkiem wyższych warstw jest: „...платить
за выгоды, которые доставляют им [высшим сослoвиям – przypis M.A.] совокупные усилия низших сословий...”191. Warstwy wykształcone wiele zawdzięczają
pracy niższych warstw, dlatego mają obowiązek spłacenia zaciągniętego w ten sposób
długu.
Współczesna badaczka O. Kijanska192 potwierdziła, że myśl inteligencji o konieczności spłacenia długu i złożenia siebie w ofierze dla dobra ludu narodziła się w dobie
dekabryzmu:
„...невозможно отрицать, что именно декабристы внесли в сознание русского образованного общества знаменитый »комплекс вины« перед народом, высокую идею принесения
себя в жертву ради достижения благополучия этого самого народа...”193.

Problem ten, obecny w każdym kolejnym pokoleniu rosyjskiej inteligencji, odegrał
niebagatelną rolę w kształtowaniu się samoświadomości inteligencji. Ambiwalencja
widoczna w postawach dekabrystów: chęć służenia ludowi i strach przed nim, wynikające z braku zrozumienia tradycyjnych uwarunkowań społecznych, była jedną
z głównych przyczyn klęski powstania.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, zaznaczamy, że zagadnienie wolności
pojawiło się w dekabryzmie w kontekście następujących kwestii:
– oświeceniowej koncepcji człowieka
– problemu władzy samodzierżawnej
– kwestii prawa pańszczyźnianego i losu chłopów.
Te trzy aspekty były istotne na tle wpływów kulturowych Zachodu i związanego
z nimi przewartościowania takich pojęć, jak: „ojczyzna”, „obywatel”, „naród”194.
W nowym świetle pokazano zadania obywatela wobec ojczyzny: na pierwszym miejscu znalazła się służba dobru ojczyzny, a to zadanie z kolei wiązało się ze stworzeniem
podstaw prawnych ustroju państwowego. Poruszono także problem despotyzmu. Przypomnijmy, za Maxem Weberem195, że charakterystyczne dla ustroju patrymonialnego
było niepodejmowanie problematyki, związanej z wolnością polityczną. Całe państwo
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traktowano w kategoriach własności cara, a zatem kwestii własności prywatnej i związanych z tym wolności osobistych w ogóle nie rozważano. Od czasów dekabrystów
władzę carską zaczęto postrzegać jako uzurpację, daleko posuniętą samowolę, bezprawie. Jednocześnie odwołanie się do idei liberalnych zapowiadało narodziny personocentryzmu jako nowego genotypu myślenia, istniejącego w opozycji do systemocentryzmu196.
Car zdawał sobie sprawę z faktu, że zagrożona została jego pozycja samodzierżawnego władcy, dlatego powstanie stłumiono z całą bezwzględnością, zaś nazwiska
uczestników wymazano ze świadomości szerszych kręgów społeczeństwa. Za panowania Mikołaja I temat dekabrystów został usunięty z podręczników szkolnych i uniwersyteckich, nazwiska uczestników nie pojawiały się w prasie, literaturze. Podjęte przez
monarchę działania były skuteczne: nawet najbardziej wykształcone jednostki miały
bardzo niepełny obraz rozwoju ruchu. Dopiero na zesłaniu powstała literatura memuarystyczna. Pisane przez zesłańców wspomnienia zawierały ocenę powstania, analizę
przyczyn klęski oraz refleksje na temat tajnych stowarzyszeń. Jednakże i te dzieła,
krążące potajemnie w odpisach, miały znikomy wpływ na szersze rzesze społeczeństwa.
Pierwszym oficjalnym dokumentem dotyczącym powstania był Raport Komisji
Śledczej (Донесение Следственной Комиссии) zawierający protokoły z procesu dekabrystów. Dokument ten, mający na celu ochronę interesów władzy, przedstawiał
powstanie jako chaotyczny, pozbawiony głębszych przesłanek zryw buntowników,
których jedynym celem było zabicie cara i przejęcie władzy. Dekabrystów sportretowano jako ludzi „zarażonych” obcymi ideami, oderwanych od rodzimej tradycji. Ta
właśnie oficjalna wersja posłużyła później wiernemu poddanemu cara i apologecie
jego władzy, baronowi Korfowi, za podstawowy dokument do napisania książki Wstąpienie na tron cara Mikołaja I (Восшествие на престол цара Николая I, 1857).
Książka, wydana w roku 1857, stała się przyczyną polemiki autora z Aleksandrem
Hercenem – bezkompromisowym krytykiem samodzierżawia, redaktorem wychodzącego w Londynie almanachu Gwiazda Polarna.
Ruch dekabrystów, jego cele, historyczną przyczynę i skutki opisał Hercen w dziele
zatytułowanym 14 grudnia i imperator Mikołaj (14 декабря и император Николай).
Hercen stwierdził, że tajne stowarzyszenia stanowiły wyraz najistotniejszych problemów społeczno-politycznych tamtych czasów i car mógł stłumić powstanie, ale nie był
w stanie zdławić dążeń reformatorskich. Według Hercena, książka Korfa ze względu
na swój wiernopoddańczy charakter nie dawała charakterystyki dekabryzmu w kontekście ogólnospołecznym i jako całość Hercen ocenił ją krytycznie. Jednakże, analizując
dzieło 14 grudnia i imperator Mikołaj, łatwo zauważyć idealizowanie dekabrystów, co
świadczy o tym, że redaktor „Kołokoła” nie znał istotnych szczegółów, będących
przedmiotem wielu dyskusji członków tajnych stowarzyszeń podczas planowania powstania i jego przebiegu. Hercenowska interpretacja dekabryzmu nie dawała pełnego
wglądu w historyczne warunki, w jakich przyszło działać tej nielicznej grupie wykształconych ludzi, którzy zdobyli się na otwarte wystąpienie przeciwko samodzierżawiu. Hercen widział siłę ruchu dekabrystowskiego w całkowitym oddaniu się idei
196
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i zakładał, że gdyby powstanie zakończyło się sukcesem, to zarówno lud, jak i szlachta
zaakceptowaliby zmiany. „Народ и дворянство спокойно приняли бы совершившийся факт”197. Książka Korfa oraz dzieło Hercena i Ogariewa uzupełniały się nawzajem, dając początek polemice wokół dekabryzmu i próbom oceny jego znaczenia
dla dalszego rozwoju idei reformatorskich. Hercen uważał powstanie za rezultat reform
Piotra I oraz potwierdzenie faktu, że Rosja przyswoiła sobie idee europejskie. Było to
zamknięcie pewnego okresu dziejowego, a zarazem dowód rozłamu między władzą
a tą częścią szlachty, która przyswoiła sobie idee liberalne. To właśnie średnia szlachta,
według Hercena, stanowiła zalążek rewolucji.
„Декабризм он понимает как результат усвоения Россией европейской цивилизации,
принесенной Петром, усвоения идеи свободы и одновременно как результат глубокого разрыва между носителем этой идеи – средним дворянством, его образованного меньшинства
c правительством, с одной стороны, и народом – с другой”198.

Trudno o jednoznaczną ocenę zarówno całego zjawiska dekabryzmu, jak i przebiegu samego powstania 14 grudnia 1825 roku ze względu na ogromną różnorodność
wpływów kulturowych – rodzimych i obcych – oraz uwarunkowań społeczno-politycznych, w jakich dokonywało się krystalizowanie ostatecznego celu „inteligencji
szlacheckiej”. Powstanie dekabrystów w sposób istotny zaważyło na rozwoju myśli
społeczno-politycznej w Rosji. Z jednej strony, rewolucjonistów oskarżano o zaprzepaszczenie szansy na rozwój i okrzepnięcie tendencji liberalnych, z drugiej zaś – ich
zryw stał się punktem wyjścia pogłębionej refleksji nad historycznymi uwarunkowaniami rozwoju imperium rosyjskiego i nad kwestiami społecznymi199. Ocena ruchu
dekabrystowskiego jedynie z perspektywy politycznej byłaby dużym uproszczeniem –
powstanie poniosło klęskę i na długo, wydawałoby się, wszystko zostało zaprzepaszczone. Warto jednak pamiętać, że w trakcie działania tajnych związków opracowano
dokumenty, które łączyły idee oświeceniowe z elementami ruskiej tradycji. Była to
Ruska Prawda P. Pestela i Konstytucja N. Murawjowa. Obejmowały one całość przemian ustrojowo-społecznych w Rosji, uwzględniając tendencje modernizacyjne
w kulturze. Obydwa dokumenty kładły nacisk na konieczność zmian na podstawowym
poziomie. Paweł Pestel, na długo przed słowianofilami, zwrócił uwagę na pierwiastki
ludowe, sposób organizacji gminy chłopskiej – w Ruskiej Prawdzie. Pierwsze pokolenie inteligencji rosyjskiej odeszło w przeszłość, pozostawiając po sobie bogatą memuarystykę oraz ideę, która żyjąc w świadomości kolejnych pokoleń, miała ewoluować.
W czasie zesłania Mikołaj Łunin wysoko ocenił ideową spuściznę swojego pokolenia:
„Восстание 26/14 декабря как факт имеет мало последствий, но как принцип имеет
огромное значение. Это первое официальное выражение народной воли в пользу представительной системы и конституционных идей, распространённых русским Тайным об197

А. Герцен, Собрание сочинений, Москва 1958, т. 6, s. 216.
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ществом. [...] В начале нынешнего царствования дело Тайного общества бросило яркий луч
на истинные нужды страны и на прогрессивное развитие культуры”200.

Ruch dekabrystów miał w dziejach Rosji znaczenie przede wszystkim jako czynnik
kulturotwórczy i należy go oceniać z punktu widzenia zaszczepionych ideałów oraz
wzorców do naśladowania. Odwołanie się do idei wolności i postawienie w centrum
człowieka – jego godności i przyrodzonych mu praw – zaowocowało czynem, wymierzonym przeciwko systemocentrycznemu genotypowi myślenia.
Aleksander Bestużew słusznie powiązał Wojnę Ojczyźnianą z przebudzeniem narodu oraz początkiem wolności: „Когда Наполеон вторгся в Россию, русский народ
впервые ощутил свою силу. Вот начало свободомыслия в России”201.
W dobie dekabryzmu ukształtował się szereg cech, które charakteryzowały później
inteligencję rosyjską na przestrzeni całego dziewiętnastego wieku. Zaliczymy do nich:
– rozłam z państwem i rozłam z ludem
– połączenie praktycyzmu oraz utopii w tworzeniu i próbach realizacji planów reformatorskich, co było konsekwencją specyficznego położenia historyczno-kulturowego.
Jurij Łotman tak scharakteryzował odmienność sytuacji człowieka wykształconego na
Zachodzie i inteligenta w Rosji: „Dla zachodniego zwolennika oświecenia podstawowym
zadaniem było sformułowanie prawdy, dla rosyjskiego – odnalezienie dróg jej realizacji.
Nadawało to oświeceniu rosyjskiemu specyficzne zabarwienie: połączenie praktycyzmu
z utopią...”202
– radykalizm postaw etycznych, społecznych, politycznych.
Szereg sprzeczności, które ujawniły się podczas powstania: walka o reformy w sferze polityki w oderwaniu od tradycji, walka o postęp bez brania pod uwagę korzeni
historycznych, działanie w politycznej próżni i wreszcie chęć złożenia siebie w ofierze
przy jednoczesnym odcięciu się od ludu – wszystko to charakteryzuje inteligencję jako
całość.
Istotna w pierwszej fazie konfrontacji była walka o swobody polityczne – drogę do
wyzwolenia jednostki spod dominacji społeczno-politycznej. Określenie warunków
konfrontacji obejmowało:
– Wyłonienie się inteligencji jako grupy, która wzięła na swoje barki zadanie
kształtowania społeczno-politycznego charakteru państwa, a dzięki temu również kulturowego oblicza Rosji. W przeciwieństwie do powołanej przez Piotra I grupy profesjonalistów, którzy wspierali dzieło transformacji wybitnego władcy, dekabryści
ukształtowali się jako grupa działająca niezależnie od systemu państwa i w opozycji do
oficjalnego modelu władzy. Dowodem rozłamu były podejmowane przez inteligencję
próby samookreślenia, gdyż państwo i osoba cara już nie stanowiły punktów odniesienia w definiowaniu tożsamości Rosji i inteligencji. Pojawiło się zasadnicze pytanie:
„komu służymy” oraz odpowiedź: „ojczyźnie”.
– Inteligencja przyswoiła sobie dorobek zachodniej kultury w całej jej okazałości
oraz podjęła, inspirowaną ideami zachodnimi, próbę przekształcenia rzeczywistości.
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Radykalne działania podjęto w odniesieniu do porządku społecznego (system patriarchalny) oraz politycznego (samodzierżawie).
– Podjęto próby stworzenia porządku prawnego, który to akt był wymierzony zarówno w system polityczny, jak i w strukturę społeczną – dotychczas obydwie były
kształtowane zgodnie z zasadami patriarchalnymi.
– Na tle kultury patriarchalnej i samodzierżawnego państwa zrodziła się indywidualność – człowiek dążący do uniezależnienia się od systemu.
– Inteligencja przejęła na swoje barki zadanie kształtowania politycznego oblicza
państwa w imię „postępu społecznego” – powstaniem 14 grudnia 1825 roku dowiodła,
że stoi po stronie wolności indywidualnej jednostki.
– Sformułowana została misja inteligencji wobec ludu, a także po raz pierwszy
w dziejach elity wykształconej w Rosji pojawiło się przeświadczenie, że inteligencja
posiada wobec niższych warstw „dług do spłacenia”.
Dekabryści odpowiedzieli na wyzwanie rzucone przez Piotra I podjęciem działań
wpisujących się w zapoczątkowany przez cara proces westernizacji. Przenieśli na rodzimy grunt pierwiastki typowe dla kultury Zachodu, a obce dla własnej: wolność
w ujęciu liberalnym oraz zagadnienie wyjątkowości jednostki. Nic dziwnego, że
w sporze lat czterdziestych dziewiętnastego wieku – słowianofilów z okcydentalistami
– poczesne miejsce zajmował „spór o osobowość” i charakter relacji jednostka – społeczeństwo.

2. WZROST KU SAMOOKREŚLENIU203 – SŁOWIANOFILSTWO
A OKCYDENTALIZM. WISSARION BIELIŃSKI.
ALEKSANDER HERCEN. MICHAŁ BAKUNIN
Granice czasowe drugiej fazy konfrontacji wyznaczyły dwa wydarzenia: początkową
– publikacja Pierwszego listu filozoficznego Piotra Czaadajewa w roku 1836, końcową
– reforma uwłaszczeniowa w roku 1861.
Listy Czaadajewa, z których jedynie pierwszy został opublikowany za życia auto204
ra , stanowiły niezwykle ciekawe zjawisko w życiu intelektualnym Rosji i były
pierwszą próbą historiozoficznej refleksji nad Rosją – jej przeszłością, stanem obecnym i potencjalnymi możliwościami rozwoju205. Warto zaznaczyć, że gorzkie słowa
o cywilizacyjnym wyobcowaniu Rosji: „Nie należymy ani do Zachodu, ani do Wschodu”206, Czaadajew pisał w czasach ponurej reakcji, gdy „ludzie mówili półgłosem,

203
Zwrot zapożyczony z A. Toynbee, Studium..., s. 184; autor używa sformułowania „postęp ku samookreśleniu”.
204
Został wydrukowany bez nazwiska autora w piśmie M. Nadieżdina „Teleskop”.
205
Por. P. Czaadajew, Listy, wyb., wstęp i oprac. L. Suchanek, przekł. M. Leśniewska i L. Suchanek,
Kraków 1992, s. 20–21.
206
P. Czaadajew, Brak historii jako nieszczęście Rosji [w:] Filozofia i myśl społeczna rosyjska (1825–
–1861), s. 96.
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szeptali lub milkli na zawsze”207. Na przekór oficjalnym ideologom, takim jak generał
żandarmów Beckendorf208, który głosił: „Przeszłość Rosji jest godna podziwu, jej teraźniejszość – więcej niż wspaniała; jeśli zaś chodzi o jej przyszłość, to przekracza ona
nawet najśmielsze marzenia”209, Czaadajew stwierdził:
„Przyszedłszy na świat niczym nieślubne dzieci, bez dziedzictwa, bez związku z ludźmi, którzy żyli przed nami, nie przechowujemy w sercach nic z owych lekcji, które poprzedzały nasze
własne istnienie. [...] Nie ma u nas zupełnie wewnętrznego rozwoju, naturalnego postępu; każda
nowa idea wypiera bez śladu dawne, gdyż nie wyrasta z nich, lecz zjawia się, Bóg wie skąd”210.

Te dwie diametralnie różne wizje przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Rosji
wyrastały przede wszystkim z odmiennego stosunku do samodzierżawia. W przeciwieństwie do Beckendorfa Czaadajew nie identyfikował się z ideologią imperium.
Słowa listu filozoficznego o braku dziedzictwa i niedostatku przewodniej idei – drogowskazu dla dalszego rozwoju, zbliżają go do wykorzenionej części rosyjskiej inteligencji, zmuszonej poszukiwać nowych wartości.
Osoba Piotra Czaadajewa i jego Pierwszy list filozoficzny były ogniwem, które połączyło dekabrystów z myślicielami lat czterdziestych211. Po długim okresie milczenia
i represji po powstaniu dekabrystów na wzór dekabrysty Rylejewa Czaadajew swoim
listem „budził śpiących Rosjan”212. Dyskusyjne są intencje samego autora, ponieważ
Czaadajew twierdził, że list nie był przeznaczony do publikacji213. Jednak w roku 1836
jego słowa brzmiały 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 – mniejsza o to, lecz trzeba było się obudzić”214.
Zareagowali zarówno przedstawiciele inteligencji, jak i oficjalne władze: Uwarow
domagał się likwidacji „Teleskopu”, zwolnienia ze stanowiska cenzora Bołdyriewa,
natomiast car dodatkowo żądał zesłania Nadieżdina215. Zwracamy uwagę na ten fakt,
ponieważ po raz kolejny odzwierciedliło się napięcie między inteligencją a władzą –
to, co jednych budziło do działania i refleksji nad Rosją, dla drugich było sygnałem, że
należy podjąć wysiłki zmierzające w kierunku wyciszenia sprawy.
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Czaadajew pisał, że Rosji brakuje: prawa, sprawiedliwości, obowiązku i porządku – tych pierwiastków, które stworzyły fundamenty rozwoju Europy Zachodniej,
ukształtowały jej uniwersalizm, poczucie odrębności narodowej, a zarazem braterstwa
wszystkich narodów. Szczególny nacisk położony na te determinanty rozwoju historycznego pozwala nam stwierdzić, że Czaadajew, w odpowiedzi na wyzwanie epoki,
próbował określić zasady rządzące historycznym rozwojem narodów.
W kontekście pytania, „skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy”, filozof sformułował gorzkie stwierdzenia o wrogim stosunku Rosjan do postępu oraz braku intelektualnej i historycznej dojrzałości do przyswojenia sobie twórczych pierwiastków cywilizacji zachodniej: „Mamy we krwi coś wrogiego wszelkiemu prawdziwemu postępowi”217
– napisał w Liście filozoficznym. Myśliciel odniósł się krytycznie do powstania dekabrystów – jako zrywu przedwczesnego, pewnego rodzaju „kaprysu”, który okazał się
brzemienny w skutki:
216

„...wróciwszy z triumfalnego pochodu przez najbardziej cywilizowane kraje świata, przynieśliśmy ze sobą jedynie dążenia i idee, które spowodowały w rezultacie wielkie nieszczęście, i ono
z kolei cofnęło nas o pół wieku”218.

Pojawiła się w jego listach również myśl o braku w Rosji inteligencji, tej warstwy,
która – chociaż nieliczna – przechowuje pamięć o historycznej przeszłości narodu
i dostarcza bodźca do rozwoju społeczeństwa.
„Masy podległe są określonym siłom, znajdującym się na szczycie społeczeństwa. One same
nie myślą; istnieje wśród nich pewna liczba myślicieli, którzy myślą za nie, dostarczają bodźca
zbiorowemu rozumowi narodu i powodują jego ruch naprzód. [...] I otóż zapytuję, gdzie są nasi
mędrcy, nasi myśliciele?”219.

Podkreślmy jeszcze raz ten jakże istotny dla naszych rozważań aspekt myśli Czaadajewa: Rosja nie została włączona w ogólny nurt rozwoju narodów Europy, ponieważ na gruncie rosyjskim nie istnieje inteligencja – warstwa ludzi powołanych do
przetwarzania i zaszczepienia w społeczeństwie nowych idei. Bierne i nieświadome
masy, ślepo posłuszne działaniu sił, których istoty nie są w stanie pojąć, kierują się
instynktem. Jedynie nieliczne jednostki mogą współuczestniczyć w stwórczym akcie
Boga; świadomie stać się narzędziem realizacji Bożego zamysłu.
„Szczęśliwi ci, co noszą w swych sercach głęboką świadomość twórczego uczestnictwa
w tym wielkim ruchu, jaki nadał światu sam Bóg! Ale nie wszyscy są aktywnymi narzędziami,
nie wszyscy działają świadomie; niezbędne masy poruszają się ślepo, nie znając sił, które wprawiają je w ruch”220.

W drugiej fazie konfrontacji, w ramach odpowiedzi na wyzwanie postawione przez
dekabryzm, został sformułowany problem rozłamu „towarzystwa” i „ludu”. Inteligencja lat czterdziestych dziewiętnastego wieku przyjęła to zagadnienie jako realny problem, który należy rozwikłać. Wspólna była także druga kwestia odziedziczona po
216
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dekabrystach – zaakceptowano fakt, że inteligencja przejęła na swoje barki zadanie
kształtowania społeczno-politycznego charakteru państwa. Wyzwanie sprecyzowane
jako rozłam „ludu” i „towarzystwa” zrodziło odmienne odpowiedzi na pytanie o przyczyny samego zjawiska, jego istotę, propozycje rozwiązania problemu. W trakcie dyskusji nad tymi zagadnieniami kształtowała się samoświadomość inteligencji zawarta
w pytaniu: kim jesteśmy jako nowa grupa („towarzystwo”), jaka jest nasza rola wobec
reszty społeczeństwa („ludu”).
Druga faza konfrontacji zawiera szereg odpowiedzi udzielonych przez różne nurty
ideowo-społeczne (słowianofilów i okcydentalistów), a także oryginalne koncepcje
pojedynczych myślicieli, jak np. Aleksandra Hercena („rosyjski socjalizm”) czy Michała Bakunina (koncepcja anarchistyczna). Naszym zadaniem nie jest szczegółowa
analiza myśli wymienionych formacji inteligencji i jej przedstawicieli, lecz zbadanie,
czy mamy do czynienia z postępem inteligencji ku samookreśleniu, co byłoby równoznaczne ze wzrastaniem kultury.
Zaznaczymy, że w centrum uwagi znalazły się wszystkie problemy zasygnalizowane w pierwszej fazie konfrontacji. Będziemy je rozpatrywać, biorąc pod uwagę następujące aspekty:
– inteligencja („towarzystwo”) jako czynnik sprawczy zmian
– dwutorowość zmian: wyzwolenie z zależności od systemu patriarchalnego oraz
próba stworzenia nowego układu odniesienia dla samoidentyfikacji kulturowej (tworzenie koncepcji „narodu”)
– zagadnienie oficjalnej władzy i zasad regulujących życie państwa
– stosunek do ludu jako konieczna konsekwencja definiowania tożsamości kulturowej oraz element samookreślenia roli inteligencji.
Andrzej Walicki odczytał polemikę słowianofilów z okcydentalistami jako spór
o osobowość221. Proponujemy ujęcie szersze, traktujące spór ideologiczny lat trzydziestych i czterdziestych dziewiętnastego wieku jako dyskusję nowej grupy społecznej
– inteligencji – nad dwoma modelami społeczeństwa: kolektywnym i indywidualistycznym. Nauka słowianofilów przeciwstawiała tendencjom do indywidualizacji,
interpretowanej przez nią jako postępująca dezintegracja osobowości i organizmu społecznego, relację o charakterze centralizującym. Główne elementy słowianofilskiej
koncepcji społecznej: wspólnota, integralność („pełnia” – цельность), wolność – jedność, zostały przez słowianofilów przeciwstawione zindywidualizowanym więziom,
dezintegracji, wolności – oderwaniu. Te dwie, biegunowo różne, płaszczyzny określania rzeczywistości społecznej i psychicznej człowieka wyznaczyły sposoby interpretacji roli inteligencji w rosyjskiej kulturze, rozumianej jako całokształt stosunków społeczno-politycznych i ich historiozoficznych korzeni.
Podstawowymi wartościami, które zdeterminowały charakter słowianofilskich rozważań, było prawosławie oraz wspólnotowy model społeczny. Słowianofilstwo jawi
się jako niezwykle złożony system myśli, możemy jednak wyróżnić kilka głównych
221

„Okcydentaliści lat czterdziestych przeszli przez heglizm i po heglowsku przezwyciężyli go (Aufhebung), przeciwstawili się heglowskiemu Weltgeistowi w imię autonomii osobowości i jej postulatów moralnych, było to zarazem przeciwstawieniem się słowianofilstwu, które nie tylko ograniczało autonomię
osobowości (jak to czynił Hegel), lecz i negowało ją od podstaw”. A. Walicki, W kręgu..., s. 245.
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problemów, które określiły charakter tego prądu na tle sporu ideowego lat czterdziestych. Jego istota tkwiła w odwoływaniu się do prawosławia jako siły twórczej, podstawy organizacji społecznej i punktu odniesienia w dyskusjach nad rolą warstwy wykształconej w transformacji rzeczywistości społeczno-politycznej w dziewiętnastowiecznej Rosji. Zgadzamy się z twierdzeniem Wasilija Zieńkowskiego, że o specyfice
słowianofilstwa ostatecznie zadecydowało poczucie zakorzenienia w bycie prawosławno-patriarchalnym: „Основной пафос славянофильства лежит в чувстве найденной
точки опоры – в сочетании национального самосознания и правды Православия”222. M. Bierdiajew223 również zauważył, że słowianofile określili rosyjską myśl
jako religjną. Prawosławie uznano za podstawę rodziny, społeczeństwa i państwa:
„И с детских лет жила в славянофилах мечта о русском, христианском, православном
быте, о христианско-крестьянской общине, о христианской семье, о христианском, патриархальном государстве, в котором все отношения построены по образу отношений отцов
и детей...”224.

Sam Chomiakow wielokrotnie podkreślał moc prawosławia jako siły sprawczej,
powołującej do istnienia realne struktury społeczne. „Duch ruski stworzył ruską ziemię” – pisał:
„Русский дух создал самую русскую землю в беcконечном еë объеме, ибо это дело не
плоти а духа; Русский дух утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму общежительности в тесных пределах, Русский дух понял святость семьи и поставил её как чистейшую и незыблемую основу всего общественного здания, он выработал в народе все его
нравственные силы, веру в святую истину, терпение несокрушимое и полное смирение.
Таковы были его дела, плоды милости Божьей, озарившей его полным светом православия...”225.

We wszystkich przytoczonych wypowiedziach powraca ten sam motyw: uświęcenie
relacji o charakterze rodzinnym i duchowe oddziaływanie prawosławia na poziomie
społecznym.
Wspólnotowy duch przejawił się w samej ideologii słowianofilstwa. Jak zauważył
Bierdiajew: „Słowianofilstwo nie było i nie mogło być stworzone przez jednostkę.
Było ono owocem wysiłku zbiorowego, wspólnoty świadomości i twórczości”226. Słowianofile wspólnie stworzyli teoretyczne podstawy prądu. Według Tatiany Błagowej:
„Ранние славянофилы – А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф.
Самарин, И.А. Кошелов, П.В. Киреевский – создали свое учение соборно. Термин собор
означает термин собрания. Соборность как общность людей, объединенных верой в православные ценности, гарантируюущие духовную ценность личности и истинность познания,
свободу каждого и единство всех, для славянофилов фактически воплотилось в их кружке.

222
В.В. Зеньковский, Русские мыслители и Европа: критика европейской культуры у русских
мыслителей, YMCA-PRESS, Париж 1955, s. 67.
223
Н.А.Бердяев, Алексей Степанович Хомяков, Москва 1912.
224
Н.А. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков..., s. 16.
225
А. Хомяков, Полное содбрание сочинений..., т. 3, s. 199.
226
, Н.А. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков..., s. 25. Por. też T. Благова, Родоначальники славянофильства, Москва 1995.
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Распространить принципы соборности на более широкие общности людей не представлялось им совершенно неразрешимой и утопической задачей...”227.

Chomiakow zdefiniował wyraźnie termin „soborowość”228. „Sobór wyraża ideę zebrania, niekoniecznie urzeczywistnionego w jakimś miejscu, potencjalnie istniejącego
także bez połączenia zewnętrznego. Jest to jedność w wielości”229. W artykule Katolicyzm, protestantyzm, prawosławie podkreślił wagę czynników jednoczących strukturę
społeczną, wskazując na „jedność i wolność, nierozerwalnie zespolone w moralnym
prawie miłości wzajemnej”230.
W obliczu sygnalizowanego przez nas, naczelnego dla drugiej fazy konfrontacji,
wyzwania: rozłamu „towarzystwa” i „ludu” warstwa wykształcona musiała w pierwszej kolejności rozstrzygnąć kwestię własnej przynależności do narodu. „Towarzystwo” było bowiem zjawiskiem obcym, składała się nań ta część społeczeństwa, która
odrzuciła rodzimy styl życia, obyczaje, język.
„Публика – явление чисто западное: часть народа отказалась от русской жизни, языка
и одежды и составила публику, которая и всплыла над поверхностью... Разница между
публикой а народом у нас очевидна”231.

Charakterystyka Konstantego Aksakowa podkreślała antagonistyczny charakter
obydwu warstw: „lud” jest samoistny – towarzystwo powstało sztucznie, lud pracuje –
towarzystwo śpi, towarzystwo oczernia (презирает) lud – lud przebacza towarzystwu.
Szczególne znaczenie ma ta ostania antynomia, gdzie podkreślone zostały główne cechy prawosławnego ludu: łagodność, skłonność do przebaczenia i okazywania pokory.
„Публика у нас – почтеннейшая, а народ – православный”232. Nieco łagodniejszy
w ocenie inteligencji był Chomiakow. Myśliciel zarzucił warstwie wykształconej nieznajomość „duchowego i moralnego prawa” – prawosławia, ale złagodził swój osąd
stwierdzeniem, że to „nie grzech złej woli, lecz niewiedzy”.
„Принадлежать народу значит с полной и разумной волей сознавать и любить нравственный и духовный закон, проявлявшийся (хотя разумеется не сполна) в его историческом развитии. Неуважение к этому закону унижает неизбежно народ в глазах других народов. Нам случается впадать в эту крайность, но в то-же время ошибка наша простительна:
это не грех злой воли, а грех неведения. Мы России не знаем...”233.

Zadaniem rosyjskiej inteligencji było poznanie duchowej zasady decydującej o samoistności Rosji i rządzącej jej historycznym rozwojem. Mamy tutaj do czynienia
z odwróceniem zależności – to nie inteligencja jest dźwignią postępu, lecz wspólnota
227

Т. Благова, Родоначальники..., s. 20.
A.S. Chomiakow, List do redaktora „L’union chretienne” o znaczeniu słów „katolicki” i „soborowy”. W związku z wystąpieniem ojca Gagarina, jezuity [w:] Wokół słowianofilstwa, pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 1988, s. 129–134.
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A.S. Chomiakow, List do redaktora..., s. 133.
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wiejska (община). Prosty lud jest źródłem wewnętrznej siły i żywotności, zewnętrznej
potęgi. Jednostki uczestniczą w dziele postępu pod warunkiem, że zachowały więź
z ludem. „Только тогда могут они что-нибудь сделать, когда коренятся в простом
народе, когда между личностями и простым народом есть непрерывная связь
и взаимное понимание”234. Kolektywne zarządzanie ziemią i wspólnota obyczaju,
brak umownej hierarchii, niezależność od świeckiej władzy, „mir” – zgromadzenie
starszych, podejmujące ważne decyzje i rozstrzygające kwestie sporne, jednomyślność
w podejmowaniu decyzji – oto najważniejsze cechy modelu społecznego, który Chomiakow uznał za doskonały. Konstanty Aksakow dodał do tych cech: braterstwo, obszczinę, integralność życia (цельность жизни)235. Przynależeć do społeczeństwa znaczyło odkryć w sobie i uznać te zasady. „Жизненное начало утрачено нами – pisał
Chomiakow o warstwie wykształconej – но оно утрачено только нами, принявшими
ложное полузнание по ложным путям”236.
Na podstawie powyższych rozważań można wywnioskować, że podstawą wszelkich słowianofilskich koncepcji: antropologicznej, społecznej, politycznej, był schemat
organicznych, koncentrycznych światów. Ich centrum było prawosławie. Wokół tego
centrum zbudowany został świat jednostki. Człowiek przynależał do większego świata
– wspólnoty. Ta z kolei mogła przynależeć do jeszcze większego okręgu – państwa –
pod warunkiem, że ono także uznało prawosławie, z jego podstawową zasadą wzajemnej miłości i jedności obyczaju, za swoje centrum i punkt odniesienia dla wszystkich
innych wartości.
„Семейство и род...город...государственная община...Все эти формы различны между
собой, но они суть только формы, моменты разширения одного общинного начала, одной
потребности жить вместе в согласии и любви”237.

Zgodnie z naszą koncepcją koncentrycznego modelu światów238, integralność, wynikająca z charakteru prawosławia, była cechą wspólną dla jednostki i społeczeństwa.
Kluczowym słowem w dyskusji słowianofilów nad rolą inteligencji była „integralność”
(цельность) – termin wypracowany przez Iwana Kirejewskiego. Każdy człowiek jest
obywatelem (гражданин) dwóch sfer bytowania (обществ): doskonałej Cerkwi
i niedoskonałego państwa. Te dwie sfery łączą się w nim i przy prawidłowym rozwoju
wyższa rządzi niższą. Tak dzieje się w planie wewnętrznym – duszy człowieka,
i w planie zewnętrznym – organizacji państwowej. Można wywnioskować, że teoria
integralności wewnętrznej oraz integralności ze społeczeństwem dotyczyła tego samego problemu, który nękał okcydentalistów – oderwania od korzeni kulturowych i wewnętrznego rozdarcia.

234
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Ю. Самарин, О мнениях „Современника”, исторических и литературных, 1847 [в:] А. Самарин, Сочинения в 10-ти томах, под ред. Д. Самарина, изд. 2-ое, Москва 1878–1911, т. 1, s. 63.
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Dążenie do zintegrowania duchowych, moralnych i umysłowych sił jednostki
w ujęciu słowianofilów wiązało się z reintegracją inteligencji w lud. Wewnętrzne scalenie wszystkich sił duchowych i umysłowych człowieka, w planie zewnętrznym realizowało się jako przynależność do społeczeństwa działającego jak żywy organizm.
„Догадались ли мы, что каждый народ представляет такое же живое лицо как и каждый
человек, и что внутренняя его жизнь есть не что иное как развитие какого-нибудь умственного или нравственного начала, осуществляемого обществом, такого начала, которое
определяет судьбу государств, возвышая и укрепляя их присущей в нём истиной или
убивая присушей в нём ложью”239.

Zagadnienie reintegracji inteligencji w lud było niezwykle ważne, o czym świadczyło wielokrotnie powracające w rozważaniach Chomiakowa, Kirejewskiego, Aksakowa pytanie: co to znaczy przynależeć do narodu? Żaden z myślicieli nie wyartykułował tej kwestii wyraźnie, ale naszym zdaniem, skoro społeczna koncepcja słowianofilów była organiczna, to „odpadnięcie” warstwy wykształconej od ludu w jednakowym
stopniu zaburzało funkcjonowanie zarówno tej warstwy, jak i ludu – uniemożliwiało
postęp. Rodzi się zatem pytanie o słowianofilską definicję postępu i nierozerwalnie
związaną z tym zagadnieniem kwestię wolności. Chomiakow zdefiniował postęp jako
zjawisko natury duchowej, moralne samodoskonalenie, zrozumienie duchowej natury
człowieka i otaczającej go rzeczywistości: „Истинное просвещение есть разумное
просветление всего духовного состава в человеке или природе”240. Tak jak rozumiał oświecenie i postęp Chomiakow, nie łączyły się one z intencjonalnym przekształcaniem rzeczywistości politycznej Rosji. Wprost przeciwnie – myśliciel dał wyraz
przekonaniu, że zaangażowanie w problemy natury politycznej odwraca uwagę od
zasadniczego kierunku rozwoju – wewnętrznego samodoskonalenia i odkrywania
prawdy prawosławia.
„Zmienić społeczeństwo, oderwać je całkowicie od problemu politycznego i zmusić je do zajęcia 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 narodów”241.

Pozytywna rola warstwy wykształconej realizowała się w dążeniu do integracji
z ludem. Rodzi się pytanie o mediacyjną rolę inteligencji na linii władza – lud, gdyż –
jak wiemy – inteligencja taką funkcję przyjęła. Co więcej, w drugiej fazie konfrontacji
doprowadziła do realizacji jednego z zasadniczych postulatów sformułowanych jeszcze
w dobie dekabryzmu, a mianowicie – do uwłaszczenia chłopów w roku 1861.
Stosunek słowianofilów do państwa i ludu ewoluował. W ślad za Walickim wyróżniliśmy dwie fazy rozwoju stosunku słowianofilów do ludu i do władzy242. Pierwsza
obejmowała lata czterdzieste dziewiętnastego wieku, kiedy jeszcze niezwykle żywe
239

A.С. Хомяков, Полное..., т. 3, s. 38.
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były tradycje dekabrystów243, a zwłaszcza hasła o wyzwoleniu człowieka spod panowania carskiego despotyzmu. Charakteryzowała się bardzo krytycznym stosunkiem do
reżymu cara Mikołaja I. Drugi okres to lata pięćdziesiąte, po wojnie krymskiej, kiedy
myśl słowianofilska ewoluowała w stronę panslawizmu i nastąpiło zbliżenie z ideą
wielkomocarstwową Rosji.
Słowianofile zaproponowali nowy model państwa – inny zarówno od istniejącego
oficjalnie z carem jako prawodawcą, jak i dekabrystowskiego – okcydentalistycznego,
opartego na regulacjach natury jurydycznej. „Государство как принцип – зло: лежит
не в той или иной форме государства а в самом государстве как принципе”244 –
stwierdził najbardziej radykalny ze słowianofilów, Konstanty Aksakow. Państwo jest
złem – obszczina reprezentuje dobro, „ziemia” to wolność – państwo wprowadziło
niewolę. Aksakow zanegował też ustrój patriarchalny, który stanowił wspólny element
dla organizacji wspólnoty i państwa. „Ziemia” była „наименее патриархальная, наиболее семейная и наиболее общественная (общинная)”245. W teoretycznych sformułowaniach inteligencji lud występował w roli pokrzywdzonego wielowiekową niewolą, a zarazem jawił się jako skarbnica rdzennych pierwiastków: wzajemnej miłości
i wiary. Przedstawiony został jako ten, który był na ziemiach ruskich od zawsze, stworzył najdawniejsze formy organizacji państwowej i – co było niezwykle istotne i podkreślane przez myślicieli – wybrał sobie władcę. W historiozofii Chomiakowa władza
była organiczną potrzebą, wyrastającą z dążeń narodu, nie zaś konsekwencją podboju.
Takie ujęcie zagadnienia władzy nakładało na panującego specjalne obowiązki – Chomiakow postrzegał je jako ciężar, dług. „Власть – обязанность, долг, тягота, подвиг,
а не привилегия, не право”246. Rozbudowany aparat administracyjny świadczył
o nadużyciu danego władcy prawa i braku zrozumienia ducha narodu – stąd ostra krytyka biurokracji rosyjskiej czasów Mikołaja I.
„Бюрократия не органична, она чужда русскому духу, заимствована от немцев, бюрократия – болезнь русской жизни. Бюрократии чуждо сознание высокого призвания власти
и народного ее происхождения”247.

W żadnym wypadku jednak nie należy mylić idei państwa z ideą władzy. W koncepcjach Chomiakowa te dwa pojęcia były całkowicie rozdzielne. Państwo pojmował
krytyk jako organizację ze swej natury obcą rodzimym tradycjom, powołaną jedynie
w celu ochrony wspólnoty. Rolę państwa określił jako służebną wobec „ziemi” i nakładając na państwo obowiązki, nie przyznał mu praw. Z aktu dobrowolnego przywołania władzy wynika aksjomat o wolności ludu:
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„...pogląd Rosjanina na władzę jest poglądem człowieka wolnego. Uznając nieograniczoną władzę państwową, zachowuje on dla siebie całkowitą niezależność ducha, sumienia, myśli”248.

Opozycyjność wobec władzy najpełniej przejawiła się w historiozoficznej koncepcji Chomiakowa i w jego postulacie rozdzielności władzy państwowej i życia społecznego, a także odwróceniu zależności: to władza jest zależna, ponieważ została wybrana
do pełnienia określonej funkcji. Nałożone na nią zadania zarówno determinują jej charakter, jak i sankcjonują zasadność istnienia. Z tego postulatu Chomiakow wywiódł
wnioski wyraźnie wskazujące na antynarodowy charakter władzy samodzierżawnej
czasów Mikołaja I.
Mediacyjna rola inteligencji w interesującym nas aspekcie: władza – lud, realizowała się na dwa sposoby: w postaci dążeń do uwłaszczenia chłopów, oraz w wyjaśnieniu istoty i zadań każdego z tych elementów składowych państwa, jego genezy i charakteru wzajemnych stosunków. Przejawiała się także w próbach przybliżenia władzy
do ludu i vice versa. W artykule O starym i nowym (О старом и новом, 1839) Chomiakow napisał:
„Так, в наше время мерзость рабства законного, тяжелая для нас во всех смыслах, вещественном и нравственном, должна вскоре искорениться общими и прочими мерами”249.

Na poziomie faktograficznym propozycje Chomiakowa zawierały szereg sprzeczności; na przykład głosił konieczność przyznania chłopom ziemi, a jednocześnie dążył
do zachowania status quo posiadania szlachty250. W dyskusjach nad reformą uwidocznił się przede wszystkim ambiwalentny stosunek do ludu: chęć ulżenia ich doli przy
jednoczesnym wyłączeniu tej warstwy z aktywnego uczestnictwa w przemianach. Źródła ambiwalencji tkwiły w obawie przed utratą kontroli nad żywiołem chłopskim. Tutaj również możemy dopatrywać się przyczyn idealizacji obszcziny jako strażniczki
moralności i prawosławia251. Przez pryzmat zasad moralnych rozpatrywane były kwestie czysto polityczne: wolność słowa, wyznania, sumienia. Chomiakow, Aksakow,
Samarin dążyli do wykazania, że wolność słowa jest sprawą zasadniczą, ponieważ bez
niej społeczeństwo traci możliwość rozwoju: „Общественная критика нужна для
самого общества, ибо без неë общество лишается сознания, а правительство лишается всего общественного ума”252 – pisał Chomiakow. Podobnego zdania był
K. Aksakow: „Opinia społeczna – oto czym może i powinien samodzielnie służyć lud
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swej władzy, oto owa żywa moralna i niepolityczna więź, która może i powinna istnieć
między ludem a rządem”253. Rozdzielenie polityczne ludu i władzy pociągnęło za sobą
również postulat o odmiennych zadaniach: „Правительству – неограниченная свобода правления [...], народу – полная свобода жизни”254. Lud był bierny politycznie, lecz przechował wolność myśli i słowa, państwo powołane zostało do działania,
lecz bez prawdy ludu dysponowało fałszywą siłą255. Słowianofile mieli wizję państwa,
którą Aksakow wyraził w słowach: „Władzy – prawo działania i obrony reguł prawnych, ludowi – prawo opinii i słowa. Oto rosyjski system obywatelski! Oto jedyny
prawdziwy system obywatelski!”256. Negacja władzy w myśli słowianofilskiej była
niezwykle subtelna, dokonywana z pozycji moralizatorskich. Z oczywistych względów
nie mogła być kierowana bezpośrednio przeciwko reżymowi Mikołaja I, toteż pojawiała się na tle rozważań o skutkach reform Piotra I, w kontekście prawa Bożego.
Inteligencja podjęła próbę zdobycia wpływów na opinię publiczną poprzez walkę
na rzecz zniesienia cenzury. Chomiakow podkreślił znaczenie wolności słowa w Liście
do Serbów (Письмо к Сербам, 1860): „Она [wolność słowa – M.A.] созидает силу
духа, царство правды и жизнь разума в народе. [...] Она нужна гражданам и, быть
может, ещë более нужна самой власти”257. Połączenie moralności, zakorzenionej
w prawosławiu z ideą państwa, przygotowało grunt dla imperialnej idei misyjności
Rosji. K. Aksakow wyraził żądanie wolności słowa wprost: „Пусть государство возвратит земле ей принадлежащее мысль и слово, и тогда земля возвратит правительству... свою доверенность и силу”258. Zaznaczyła się również tendencja, która
nabrała wyrazistości w późniejszym typie „kajającego się” szlachcica, a mianowicie –
rezygnacja z wolności osobistych na rzecz służby dobru społecznemu259. Chomiakow
napisał w artykule O zniesieniu poddaństwa w Rosji. List do J.I. Rostowcewa (Об отмене крепостного права в России. Письмо к Я.И. Ростовцеву, 1859): „Для меня
вопрос о наделе и поземельной собственности выше самого вопроса о личной
свободе”260. A K. Aksakow stwierdził nawet, że w Rosji nie ma roszczeń co do wolności politycznej: „Całe zło pochodzi w głównej mierze z opartego na ucisku systemu
rządów, który uniemożliwia wolność opinii, wolność moralną, co jest tym dotkliwsze,
że nie ma w Rosji roszczeń co do wolności politycznej”261. Pamiętajmy, że był to
pierwszy w historii Rosji okres, gdy elita intelektualna podjęła próbę refleksji nad własną przeszłością i teraźniejszością. Uczyniła to w warunkach wybitnie niesprzyjających
działaniu i otwartej wymianie myśli. Przytoczone fakty pozwalają do pewnego stopnia
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zrozumieć przyczyny ambiwalentnego stosunku do władzy i ludu262. O wiele trudniej
wytłumaczyć przeoczenie przez inteligencję oczywistych faktów. K. Aksakow, na
przykład, przekonywał cara, że obawy przed rewolucją są całkowicie bezpodstawne,
ponieważ lud nigdy nie występował przeciwko władzy – sam wybrał pierwszych władców i dlatego jest bezgranicznie posłuszny263.
Słowianofile, podejmując dyskusję nad rolą „towarzystwa” w procesie przemian
społeczno-politycznych, zdefiniowali te zasadnicze czynniki, które przez okcydentalistów były postrzegane jako przeszkoda w rozwoju indywidualności, hamowały uzewnętrznienie jednostkowego potencjału twórczego. Z kolei okcydentalistyczna koncepcja osobowości przez słowianofilów była interpretowana jako idea czysto zachodnia, związana z technicznym rozwojem cywilizacji zachodniej, a przez to jednostronna
i – w domyśle – nieludzka. Indywidualistyczne społeczeństwo zachodnie jawiło się
Chomiakowowi, Kirejewskiemu jako twór oparty na więziach czysto mechanicznych,
wynikających z umowy, u podłoża której leżały egoistyczne motywacje264. Iwan Kirejewski w artykule O charakterze cywilizacji rosyjskiej i jej stosunku do cywilizacji
europejskiej (1852) wskazywał na podstawową różnicę obydwu koncepcji. Wyrażała
się ona w opozycyjności sformalizowanych więzi, tworzących sztuczną wspólnotę,
oraz więzi organicznych. Zachodnim światem rządził „przemysł [...] bez wiary i poezji”265, więc człowiek podporządkowany takiemu prawu działał na podobieństwo
maszyny. Wybitna jednostka, wyobcowana ze społeczeństwa, nie mogła działać dla
jego dobra – indywidualizm zmierzał ku „wolności bez jedności”. Alternatywą dla
utraty więzi międzyludzkich była wspólnota, która gwarantowała wolność przy zachowaniu jedności. Naszym zdaniem, nierozłączne z prawosławiem pokora i łagodność
miały raczej charakter hamujący rozwój społeczny, a w najlepszym razie utrwalający
stare wzorce kulturowe, które w obliczu nowych wyzwań przestały być twórcze.
Słowianofilska koncepcja człowieka jako części systemu-społeczeństwa była najistotniejszą kwestią sporną w dyskusji z okcydentalistami. Konstruując model obszcziny jako idealnej formy państwa, słowianofile odmawiali jednostce praw do samostanowienia oraz do poszukiwania nowych dróg rozwoju. Droga postępu była już wytyczona i należało ją jedynie odkryć. Dla zapadników rozwiązanie zaproponowane przez
słowianofilów było nie do przyjęcia co najmniej z dwóch powodów: fałszowało rzeczywistość, twierdząc, że indywidualizacja jednostki jest jedynie konsekwencją jednostronnego racjonalistycznego rozwoju części „towarzystwa”, a zarazem idealizowało
model społeczno-polityczny, który nigdy wcześniej nie istniał i nie mógł zaistnieć –
państwo imperium potrzebowało pełnego podporządkowania społeczeństwa. Stąd
przecież czerpało swoją potęgę. Proponowany przez Chomiakowa czy Aksakowa rozdział obszcziny i państwa, według okcydentalistów był realny jedynie w przypadku
zmiany charakteru państwa. W opinii Turgieniewa model obszcziny mógł być podstawą, punktem wyjścia do stworzenia państwa, lecz nie formą organizacji państwa, gdyż
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stanowił pierwotny etap rozwoju stosunków społecznych. Turgieniew pisał
o K. Aksakowie:
„Он в мире видит какое-то всеобщее лекарство, панацею, альфу и омегу русской жизни,
а я признавая его особенность и свойственность – если так можно выразиться – России,
всë-таки вижу в нëм одну лишь первоначальную, основную почву, но не более как почву,
форму на которой строится, а не в которую выливается государство”266.

Zdecydowanie wystąpił Turgieniew w obronie osobowości, podporządkowanej
przez słowianofilów prawom wspólnoty: „Право личности ими, что ни говорить,
уничтожается, а я за это право сражаюсь до сих пор и буду сражаться до
конца”267. Pisarz określił w ten sposób wartość nadrzędną dla myślicieli o proweniencji okcydentalistycznej – było nią prawo jednostki do samostanowienia.
Porównując słowianofilstwo z okresem dekabryzmu, zauważymy szereg istotnych
różnic. Radykalizm na płaszczyźnie moralno-etycznej nie odzwierciedlił się w sferze
politycznej – tu wyraźne są dążenia do wypracowania kompromisu między władzą
a ludem. Postrzeganie inteligenta przez pryzmat wspólnoty ukształtowało odmienną od
dekabrystowskiej definicję społeczeństwa obywatelskiego. Nie podjęto dyskusji nad
zagadnieniem ojczyzny i obywatela.
Na podstawie powyższych rozważań możemy wysnuć wniosek, że koncepcje słowianofilskie godziły w reformy Piotra I268 właśnie z tego względu, że uzależniały jednostkę od społeczeństwa – siły z natury inercyjnej i biernej lub wrogiej przemianom.
W świetle naszych rozważań o inteligencji, która z założenia jest siłą dynamiczną,
słowianofilstwo jawi się jako tendencja utrwalająca rodzime, a zarazem nieperspektywiczne, jeśli chodzi o wniesienie dynamizmu w rozwój społeczny, pierwiastki. Podejmując działania przeciwko systemowi politycznemu, słowianofilstwo nie naruszało
utrwalonego przez wieki systemu społecznego. W realizowaniu roli mediacyjnej usiłowało oprzeć się na pierwiastkach, których skuteczność w ostatecznym rozrachunku
trudno zweryfikować: wierze i miłości bliźniego.
Okcydentalizm, w odróżnieniu od słowianofilstwa, nie był prądem jednolitym ideowo269. Wspólną płaszczyzną, jednoczącą zapadników, było dążenie do indywidualizacji na poziomie społecznym oraz wypracowanie modelu społeczeństwa obywatelskiego w aspekcie politycznym. W rozwoju tego kierunku myśli rosyjskiej należy wyróżnić dwa okresy: wczesne lata czterdzieste – wpływy heglizmu270 i przekonanie
o rozumności procesu historycznego – oraz czas po Wiośnie Ludów, który znamionował kryzys wiary rosyjskiej inteligencji w Europę – kolebkę oświecenia, humanizmu
i racjonalizmu271.

266

Д.Н. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции..., т. 1, s. 166.
Cyt. za Д.Н. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции..., т. 1, s. 166.
268
P. Czaadajew, Listy, s. 16–17.
269
Por. A. Walicki, Zarys myśli..., s. 219.
270
Por. A. Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania, przekł. E. i W. Słobodnikowie, t. 2, Warszawa 1952,
s. 120.
271
Najpotężniejszy wyraz temu rozczarowaniu dał A. Hercen. Patrz L. Suchanek, Hercen i homo occidentalis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1990, Prace Historycznoliterackie, z. 69, s. 47–
–49.
267

Rosja – Zachód. Trzy fazy konfrontacji

67

Okcydentalistyczna wizja człowieka była głęboko humanistyczna i zakładała nie
wtopienie i roztopienie jednostki w społeczeństwie, lecz jej indywidualizację przez
wydobycie oraz wzmocnienie niepowtarzalnej cechy. Potwierdzenie tej tezy znajdujemy u wszystkich myślicieli – miłość do Rosji, wzorowana na Piotrze I272, wyznaczała
kierunek poszukiwań dla zwolenników dalszej westernizacji273. Wyzwolenie jednostki
spod władzy społecznych i historycznych determinant otwierało drogę ku rozwojowi
społeczeństwa, ku postępowi rozumianemu jako kształtowanie się świadomości jednostki.
„Masy – pisał Tymoteusz Granowski – niczym przyroda lub skandynawski Thor, są bezmyślnie okrutne lub bezmyślnie dobroduszne. Gnuśnieją one pod ciężarem historycznych lub naturalnych determinacji, od których uwalnia się dzięki myśli jedynie poszczególna jednostka. Owo
ujednostkowienie mas przez myśl jest istotą procesu historycznego. Zadaniem historii jest osobowość, moralna, oświecona, niezależna od fatalistycznych determinacji, oraz społeczeństwo,
zgodne z postulatami takiej osobowości”274.

Protest Granowskiego przeciwko zniewoleniu jednostki siłami społecznymi – gnuśnymi i ciemnymi, szedł w parze z buntem Wissariona Bielińskiego przeciwko „historycznej konieczności” – budowaniu silnego państwa kosztem jednostek275. W liście do
Wasyla Botkina Bieliński, już po okresie słynnego „pojednania z rzeczywistością”
i odrzuceniu tej idei w imię szczęścia człowieka – jednostki, pisał: „Проклинаю моë
гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью! Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше человечества!”276. Osobowość,
nie do końca definiowalna, nadawała – według Bielińskiego – specyficzny odcień
uczuciom, działaniom poszczególnych ludzi, zaznaczała ich odrębność. „Lud” jest
statyczny, a jeśli się budzi do działania, to jego aktywność jest żywiołowa, destrukcyjna. „Według naszego narodu wolność to [...] samowola. Wyzwolony naród rosyjski
poszedłby nie do parlamentu, ale pobiegłby do karczmy pić wódkę, tłuc szyby i wieszać szlachciców, którzy golą brody, chodzą w surdutach, a nie w siermięgach [...]”277.
Niszczycielskie instynkty i wielowiekowe poczucie krzywdy, nie hamowane szacunkiem do jakichkolwiek wartości, czynią z mas żywioł niszczycielski. Wbrew temu, co
twierdzili słowianofile o pokorze i religijności rosyjskiego ludu, Bieliński nie dostrze272
„Kocham swoją ojczyznę tak, jak nauczył mnie tego Piotr Wielki” – pisał Czaadajew w Pierwszym
liście filozoficznym. Por. A. Walicki, Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna..., s. 120.
273
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posunięciom długotrwały sukces. Por. A. Walicki, Zarys myśli..., s. 29.
274
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gał w ludzie ani religijności, ani pokory. „[...] Pańskim zdaniem lud rosyjski jest najbardziej religijny na świecie. Kłamstwo!”278 – pisał w sławnym Liście do Gogola.
Konsekwencją postawy, przyjmującej jednostkę za wartość nadrzędną i cel wszelkich działań, był u zapadników brak we własnej kulturze punktu odniesienia dla potwierdzenia tożsamości. Nie mogła takiego potwierdzenia dawać wspólnota i reprezentowane przez nią wartości. Walka inteligencji o proweniencji okcydentalistycznej
o samoidentyfikację łączyła się z negacją rodzimych pierwiastków: „Rezultatem była
krystalizacja wartości diametralnie przeciwnych wartościom słowianofilskim: osobowości, pojętej jako radykalna negacja „tego, co pośrednie”, i jej autonomii, wyrażającej
się w swobodnym i twórczym czynie...”279. Definicja osobowości u zapadników nie
była kompletna, bo nie mogła taka być – osobowość na gruncie rosyjskim dopiero się
kształtowała, jej ewolucja była procesem długim i bolesnym.
Pamiętamy, że był to okres, kiedy w kulturze ukształtował się typ „zbędnego człowieka” i wewnętrzne rozdarcie stało się udziałem wielu wybitnych myślicieli. „Jesteśmy ludźmi, których ojczyzna jest widmem; czyż można zatem się dziwić, że sami
jesteśmy widmami?”280 – pisał Bieliński, dając tym samym wyraz braku poczucia tożsamości. Wtórował mu Hercen: „Zabija nas pustka i chaos w przeszłości, a w teraźniejszości brak jakichkolwiek celów ogólnych”281. Brak korzeni w przeszłości i celowości
istnienia w teraźniejszości został zinterpretowany jako konieczny etap na drodze do
zyskiwania samoświadomości i krystalizowania się osobowości indywidualnej – zdolnej do czynu, zintegrowanej z tym, co ogólnoludzkie. Ten sam Bieliński, który cierpiał
z powodu własnej „widmowości”, twierdził zarazem, że samodoskonalenie zakłada
przejście przez bolesny proces rozdwojenia myśli i uczucia, syntezy nieświadomego
rozumu (uczucia) i świadomego uczucia (rozumu). Krytyk pisał: „Człowiek, w którym
walka owa dobiegła już końca, który widzi już przedmioty nie w rozdwojeniu i dla
którego nauka nie przeczy religii – człowiek ów posiadł żywą, konkretną wiedzę
i uczucie jego jest nieświadomym rozumem, a rozum – świadomym uczuciem”282.
Myśliciel zaprzeczył słowianofilskim koncepcjom intuicyjnego poznawania świata,
gdyż – w jego ujęciu – uczucie jest koniecznym, lecz niewystarczającym warunkiem
poznania prawdy. Nie wszystkie zjawiska postrzegane empirycznie można zaliczyć do
rzeczywistych. Bieliński podkreślił rolę pierwiastka racjonalnego w poszukiwaniu
prawdy. Musiały, według niego, istnieć ogólne kryteria potwierdzające prawdziwość
bądź fałsz indywidualnie postrzeganych zjawisk. „Nam nie wystarcza rozkoszowanie
się – chcemy wiedzieć. Bez poznania rozkosz dla nas nie istnieje”283. Człowiek to byt
duchowy i materialny zarazem, proces walki między uczuciem a rozumem jest niezbędny w zyskiwaniu samoświadomości, która domaga się nazwania wrażeń, uchwy278
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cenia ich istoty i potwierdzenia prawdziwości za pomocą pojęć. Wnioskujemy zatem,
że nieodłączną cechą indywidualności była zdolność do weryfikacji zjawisk poprzez
logiczne wnioskowanie.
Przeciwstawienie jednostki – masom, rozumu – instynktowi stworzyło przestrzeń
dla dyskusji nad rolą inteligencji w transformacji rzeczywistości. Rozłam „towarzystwa” i „ludu” był dla okcydentalistów zjawiskiem pożądanym, dowodem, że doszło
do walki „starego” z „nowym”284. Oderwanie warstwy wykształconej („towarzystwa”)
od pospólstwa („ludu”) było koniecznym etapem w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa285. Myśl o związku racjonalizmu i procesu indywidualizacji wypowiedział Bieliński w Pismach filozoficznych:
„Odbił się na nas jeden z najcięższych okresów w życiu towarzystwa, przemocą oderwanego
od swojej bezpośredniości i zmuszonego do kroczenia ciernistą drogą ku zdobyciu rozumnej bezpośredniości i ludzkiego stanu...”286.

„Co stanowi o godności i szlachetności człowieka?” – pytał Bieliński i odpowiadał:
– „Oczywiście to, co nazywamy jego duchowością, to znaczy uczucie, rozum, wola,
w których wyraża się jego wieczna, nieprzemijająca istota”287.
Jednoznacznie twierdząco odpowiedział krytyk na pytanie o przynależność inteligencji do narodu. Wielcy ludzie zawsze sięgają korzeniami w przeszłość swojego narodu, są jego dziećmi i reprezentantami, zaś walka, jaką wypowiada mu „stare”, jest
dowodem wielkości i geniuszu. Geniusz realizuje to, co w narodzie żyje nieświadomie.
„Naród jest tym dla swych wielkich ludzi, czym gleba dla roślin, które rodzi”288. Wielcy ludzie stanowią tę część narodu, która pierwsza zrozumiała konieczność zmian,
zrezygnowała z utrwalonych wzorców i podjęła wysiłek zaszczepienia „nowego”.
„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 dlatego właśnie jest wielki, że reprezentuje swój naród. Walka geniuszu z narodem nie
jest walką pierwiastka 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 stoją w obronie rzeczy starych, które lat temu sto albo i mniej równie zażarcie zwalczały jako nowe. Opór,
który stawiają geniuszowi, jest konieczny i jest to rodzaj próby, jakiej go poddają...”289.

Przełamanie oporu mas jawiło się Bielińskiemu jako wkroczenie na drogę postępu
oraz zapoczątkowanie procesu integracji „towarzystwa” i „ludu”. „Jesteśmy masą jednostek, żyjących poza społeczeństwem, bo Rosja nie jest społeczeństwem”290 – pisał
o warstwie wykształconej.
284
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Kolejną antynomią, która posłużyła inteligencji jako narzędzie samoartykulacji,
była antynomia „lud” (народ) – „naród” (нация)291.
„Ludowość zakłada coś niezmiennego, ustalonego raz na zawsze, nie posuwającego się naprzód, ukazuje to, co istnieje w ludzie, w jego obecnym stanie. Narodowość, przeciwnie, zawiera
nie tylko to, co jest obecnie, ale i to, co będzie, albo i może być”292.

Narodowość Bieliński zdefiniował przez pryzmat indywidualności. „Osobowość
w stosunku do idei człowieka jest tym samym, czym narodowość w stosunku do idei
ludzkości”293, twierdził myśliciel, podkreślając, że osobowość wyróżnia jednostkę
z tłumu.
W dyskusji nad wzajemnym stosunkiem tych dwóch jakości: ludu i narodu, Bieliński jawił się jako zwolennik westernizacji294. Potwierdzał, że do czasów Piotra I wyższe warstwy i lud rozumiały się nawzajem, gdyż ich życie opierało się na tym samym
obyczaju, ale brak konfliktu między nimi był wyrazem niedostatku dynamizmu. Postęp
to przede wszystkim ruch.
„Postęp oznacza to, co rozwija się samoistnie. Postępem nazwiemy i to, co bynajmniej nie
jest osiągnięciem, zdobyczą czy krokiem naprzód – przeciwnie, postępem może być i niepowodzenie, upadek, cofnięcie się. Dotyczy to właśnie rozwoju historycznego”295.

Postęp rozumie krytyk jako stopniowe wyzwalanie się z zależności od czynników
naturalnych, od pierwotnych determinant społecznych, regulujących życie społeczności
na etapie jej rozwoju plemiennego. Bieliński uważał, że postęp i kształtowanie sił nowoczesnego narodu ma ścisły związek z indywidualizacją jednostek i rozwojem
oświaty.
„Rosja widzi swój ratunek nie w mistycyzmie, nie w ascetyzmie, nie w pietyzmie, ale w postępie cywilizacji, oświaty, humanitarności. Trzeba jej nie kazań (dość się ich nasłuchała) i nie
pacierzy (dość się ich naklepała), ale obudzenia w ludzie godności ludzkiej”296.

Człowiek staje się dojrzały, kiedy zyskuje możliwość kierowania swoim życiem.
W świetle jego stwierdzenia rola inteligencji rysowała się wyraźnie: polegała na
przekształceniu mas w społeczeństwo, a „ludu” w „naród”. By proces transformacji
społeczeństwa mógł objąć szersze kręgi i tym samym zakończyć okres wyobcowania
inteligencji, należało odpowiedzieć na pytanie o sposób ożywienia biernego, inercyjnego ludu. Nie ulega wątpliwości, że takim narzędziem była dla Bielińskiego indywidualna, rozumna jednostka oraz nauka. Zdolność do analizowania, wyciągania wniosków została uznana za tę dynamiczną siłę, która porusza masy. Bieliński scharakteryzował epokę, w jakiej przyszło mu żyć i działać, jako „rozumną”: „Duch analizy
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i dociekania to duch naszej epoki”297 – napisał krytyk w jednym ze swoich artykułów.
Rozum tylko wtedy uznaje pewną prawdę, naukę lub zjawisko za rzeczywiste, gdy
odnajduje w nich siebie jako treść w formie. Do tego ma tylko jedną drogę i tylko jeden sposób – oddzielenie idei od formy, analizę elementów stanowiących daną prawdę
lub dane zjawisko. Oświata była dla krytyka narzędziem postępu zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i całego społeczeństwa. W jednym z listów do D.P. Iwanowa
pisał:
„Przede wszystkim rzuć politykę i strzeż się jej wpływu na swój sposób myślenia. U nas
w Rosji polityka nie ma sensu i zajmować się mogą nią tylko puste głowy. [...] Gdyby każda
z jednostek, które tworzą Rosję, doszła poprzez miłość do doskonałości, Rosja bez żadnej polityki
stałaby się najszczęśliwszym krajem na świecie. Oświata – oto jej droga do szczęścia!”298.

Mediacyjna rola inteligencji polegała na „obudzeniu w ludzie godności ludzkiej,
przez tyle wieków poniewieranej w brudzie i błocie”299. Potęgowało to namiętne300
poszukiwania przez Bielińskiego narzędzi do przekształcenia ludu w naród. W Europie
system podbojów stworzył porządek prawny – pisze Bieliński – Rosja ciągle jest krajem, w którym panuje samowola i niewolnictwo. Lud w obecnym swoim położeniu nie
jest w stanie wykorzystać tkwiącego w nim potencjału do stworzenia narodu, droga do
postępu wiedzie przez przywrócenie godności pojedynczemu człowiekowi. Abstrakcyjne pojęcie miłości przywiązuje człowieka do plemienia, lecz nie daje niezależności
i dynamizmu do stworzenia narodu. Według Bielińskiego, to właśnie autonomia jednostki leży u podstaw rozwoju nowożytnych narodów i jest warunkiem ich powstawania. Emancypacja miała dotyczyć tylko umysłów ludzi wybitnych – tych, którzy byli
niezależni od rodzimych uwarunkowań i wiedza pozwoliła im pojąć obcą kulturę,
a następnie – szukać sposobów przeszczepienia jej na rodzimy grunt. Na tym polega
zadanie inteligencji: oderwać się od patriarchalnych korzeni, by uchwycić obcy kulturowo pierwiastek, który umożliwi postęp społeczny. Naród jest pojęciem szerszym niż
lud; warstwy wyższe, które dzięki wykształceniu zrozumiały istotę kultury, stoją przed
zadaniem podniesienia ludu do własnego poziomu301, scalenia wszystkich warstw.
Ideałem służby społecznej było dla Bielińskiego „...żywe i namiętne współczucie
dla wszystkiego, co ludzkie w wyższym i szlachetniejszym znaczeniu tego słowa...”302.
Radykalizm etyczny krytyka najpełniej wyrażał się w usankcjonowaniu walki za pomocą wartości moralnych. W Dumaniach literackich walka pojmowana jest jako dążenie do samodoskonalenia, pozbycie się egoizmu: „Życie jest działaniem, a działanie
walką; nie zapominaj, że bezgraniczną, najwyższą rozkosz, jakiej możesz doznać, daje
unicestwienie własnego ja w uczuciu miłości”303.
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Obok problemu zbliżenia ludu do towarzystwa należało rozwiązać kwestię nie
mniej istotną, a mianowicie odpowiedzieć na pytanie, czy kultura rosyjska jest samoistna, czy też musi w całości oprzeć się na obcych pierwiastkach. Bieliński, zastanawiając się nad narodowym obliczem, stwierdził, że cechy swoiste narodu to takie, które
przejawiają się we wszystkich jego warstwach. Istnieje, według krytyka, „charakter
narodowy” – zespół cech właściwy danemu narodowi, które wnosi on do historii narodów, odciskając w ten sposób własne indywidualne piętno. Narodowy charakter polega
na specyficznym rozumieniu religii, odmienności języka i obyczajów, sposobie postrzegania świata – wynika z odmienności położenia geograficznego, warunków klimatycznych. Wynikiem dojrzałości narodu, według Bielińskiego, jest zdolność do
asymilacji obcych kulturowo pierwiastków bez utraty własnej odrębności. Każdy naród
rozwija „jedną stronę życia całej ludzkości”304.
„Substancja to ten nieprzemijający, wieczny pierwiastek ducha narodowego, który nie zmieniając się sam, wytrzymuje wszystkie zmiany i całkowicie bez żadnego szwanku przechodzi
przez wszystkie fazy rozwoju historycznego”305.

W centrum rozważań nad istotą postępu, procesem kształtowania się narodowości,
charakterystyką ludu, charakterem rosyjskiej kultury znajdowała się indywidualna
jednostka jako wartość autoteliczna. Powtarzamy to stwierdzenie, gdyż jak dotąd nie
został sformułowany istotny dla właściwego zrozumienia rosyjskiego okcydentalizmu
wniosek, że jednostka jako wartość pełniła dla okcydentalistów rolę podobną tej, jaką
dla słowianofilów miało prawosławie: postawiona w centrum rozważań, organizowała
sposób pojmowania człowieka, społeczeństwa, państwa. Wywarła również ogromny
wpływ na dalszą ewolucję wolności człowieka w kierunku wyzwolenia się z wszelkich
zależności.
Hercen jeszcze wyraźniej niż Bieliński zaznaczył, że istnieje silny antagonizm między osobowością a masami oraz osobowością a państwem. Powodem wzajemnego
napięcia między tymi trzema elementami: osobowością – państwem – ludem jest odmienny stosunek do kwestii wolności. Osobowość Hercen postrzegał przez pryzmat
zagadnienia wolności, ujmowanej trojako: jako wolność od państwa, od społeczeństwa
i od determinizmu historycznego. Należy zaznaczyć, że uwolnienie jednostki od uwarunkowań społecznych było dla Hercena kwestią równie ważną jak zapewnienie jej
swobód politycznych. Pragnął on wolności nie dla abstrakcyjnych mas, lecz dla realnych, żywych ludzi: „Dlaczego wolność jest tak cenna? Bo jest celem samym w sobie,
bo jest tym, czym jest. Podarować ją komuś w ofierze to tyle, co złożyć ofiarę z człowieka”306. Jednostkę odróżnia od mas przede wszystkim pragnienie wolności. „Takie
sprawy, jak niezależność osobista, wolność słowa są im obojętne; masy lubią autorytet,
olśniewa je upokarzający blask władzy, a znieważa widok człowieka o postawie niezależnej; równość pojmują jako równomierne rozłożenie ucisku”307 – pisał Hercen już
z „tamtego brzegu”. Nie zaprzeczał, że człowiek zależy od środowiska, które go
ukształtowało, od epoki, i świadomie lub mimo woli kontynuuje dzieło ojców; jednak
304
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zależność jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia samoświadomości. „Środowisko
i wydarzenia kształtują jednostkę, lecz jednostki wpływają na bieg wydarzeń, które
noszą ich piętno – zachodzi ich wzajemne oddziaływanie”308 – pisał w listach Do starego towarzysza. Osobowość nie jest przedmiotem oddziaływania, lecz aktywnym
podmiotem historii, jej współtwórcą. „Drogi wcale nie są niezmienne. Przeciwnie,
zmieniają się właśnie zależnie od okoliczności, rozumienia, osobistej energii”309. Osobowość mogła być źródłem postępu, ponieważ łączyła wolność z poczuciem godności
i dążeniem do moralnego samodoskonalenia. Postawienie w centrum osobowości jako
celu wszystkich działań nie stało w sprzeczności z postępem społecznym. Z rozważań
Hercena możemy wywnioskować, że wypracowanie i uzewnętrznienie jednostkowej
wolności było ostatecznym celem rozwoju historycznego. W artykule O potrzebie
filozofii czynu krytykuje on postawy nie prowadzące do realnych działań – dyletantyzmu i „buddyzmu”, czyli zbytniego skupienia się na własnej osobie w oderwaniu od
rzeczywistości lub koncentracji na wąskim wycinku realnego świata, z pominięciem
całego spektrum związanych z nim problemów. W artykule Nowe wariacje na stare
tematy310 Hercen charakteryzuje grupę marzycieli, dla których wolność jest atrakcyjna
jedynie jako niemożliwy do osiągnięcia, idealny stan; w rzeczywistości obawa przed
odpowiedzialnością sprawia, że chętnie przyjmują oni zewnętrzny autorytet, pozostawiając sobie prawo do narzekania. Przeciwstawia im osobowość. „Działanie to właśnie
osobowość”311 – pisze w artykule Buddyzm w nauce. Cechą dystynktywną osoby nie
jest wolność jako abstrakcja, idea, lecz czyn. Zdolność do czynu odróżnia człowieka
prawdziwie wolnego od „dyletanta” i „buddysty”. Wolność wyraża się w twórczym
czynie, ponieważ działanie potwierdza gotowość przyjęcia na siebie odpowiedzialności
za skutki, które nie mogą być w pełni przewidziane a priori. Koncepcja myśliciela
zawierała krytykę tej znacznej części rosyjskiej inteligencji, która zatrzymała się na
poziomie tego, co ogólne i powszechne. Zdaniem Hercena, „zapomniana przez naukę
osobowość domaga się swoich praw, domaga się życia pełnego namiętności, którego
potrzebom uczynić może zadość tylko twórczy, wolny czyn”312. Rozwój autonomicznej jednostki wpisywał się w hercenowską koncepcję ewolucji społeczeństwa. Ostatecznym celem rozwoju była osobowość podniesiona ze sfery partykularnych interesów i władzy ślepych sił, do sfery powszechnej bezosobowej prawdy dzięki myśli
i nauce oraz zrealizowana w działaniu poprzez świadomy czyn. Hercen zalecał działanie jako jedyny sposób przezwyciężenia zastoju, zniewolenia człowieka przez warunki
zewnętrzne i jego własną wewnętrzną interpretację tych okoliczności. W wezwaniu do
czynu płonął „święty niepokój, ogień życia, i wieczne wyzwanie dla bojowników, aby
próbowali swych sił, aby szli w dal, dokąd chcą, dokąd tylko wiedzie jakaś droga
– a gdzie nie ma drogi tam najpierw utoruje ją geniusz”313. Czyn jest niczym innym jak
rezultatem jasnego postrzegania celu. A zatem to cel trzeba sobie uświadomić – powta308
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rzał wielokrotnie Hercen. A tym celem jest wolność i godność człowieka. Bez wolności i zdolności do krytycznego myślenia jednostka nie może zrealizować swojego
twórczego potencjału. Hercen posiadał tę zdolność uchwycenia istoty rzeczy i zjawisk:
„jakby urodził się z krytyczną skłonnością umysłu, umiejętnością obnażania i potępiania ciemnych stron rzeczywistości”314. Skupienie świadomości na sobie jest nieodzowne dla wykształcenia osobowości. „Gdyby ludzie zechcieli, zamiast zbawiać świat,
zbawiać siebie, zamiast wyzwalać ludzkość, wyzwalać siebie – jakże wiele uczyniliby
dla zbawienia świata i wyzwolenia człowieka”315. Indywidualizm, według Hercena,
wiąże się w sposób naturalny z egoizmem; egoizm jest źródłem wolności i warunkiem
pracy nad sobą w celu wykrystalizowania autonomicznej, zwartej osobowości.
„Oczywiście ludzie są egoistami, ponieważ są osobami [...] Jesteśmy egoistami i dlatego domagamy się niezależności, dobrobytu, uznania naszych praw, dlatego łakniemy miłości, szukamy
działania...”316.

Ze swoiście pojmowanym egoizmem wiąże się hercenowska koncepcja czynu oraz
celowości podejmowanych działań. „Cel nieskończenie daleki nie jest celem, ale podstępem. [...] Celem każdego pokolenia jest ono samo”317. Potrzeby jednostki nie stoją
w sprzeczności z tworzeniem społecznego dobrobytu i ogólnym rozwojem społeczeństwa. Człowiek z natury jest istotą społeczną, dlatego nie potrzebuje nakazów, by kochać, i dobrowolnie włączy się w proces budowania harmonijnego społeczeństwa pod
warunkiem, że zyska szansę życia przede wszystkim dla siebie. Hercen dostrzegał fałsz
więzi społecznych, dlatego też w swoich listach nawoływał do poszukiwań nowego
źródła twórczego potencjału, wartości, która posłuży za podstawę trwałych i zdrowych
relacji międzyludzkich.
„Świat rozpadł się na niezliczoną mnogość poszczególnych zjawisk, nasze ja rozpadło się na
niezliczoną mnogość poszczególnych doznań; jeżeli ukazuje się więź między zjawiskami i między doznaniami, to więź ta jest, po pierwsze, przypadkowa, po drugie, pozbawia pełni i życia to,
co związuje; wreszcie tautologicznie powtarza to samo, posługując się innym językiem. [...]
Umysł obala instynkt, ale oczywistość jest po stronie instynktu; w aspekcie praktycznym instynkt
obala umysł, aczkolwiek na nic nie może przytoczyć dowodu”318.

Głosząc potrzebę syntezy materializmu i idealizmu w Listach o badaniu przyrody,
Hercen nie tracił z oczu zasadniczego przedmiotu sporu w myśli rosyjskiej w latach
trzydziestych i czterdziestych dziewiętnastego wieku: człowieka i jego miejsca w społeczeństwie. Analiza lub synteza wiedzy oraz uczucia odpowiadały procesom dezintegracji lub reintegracji na poziomie społecznym i jednostkowym319.
Do okcydentalistycznych wizji jednostki jako siły dynamicznej koncepcja Hercena
wniosła propozycję realnego rozwiązania istniejącego wówczas problemu wyobcowa314
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nia ze społeczeństwa oraz oderwania od rzeczywistości warstwy wykształconej – „ludzi niepotrzebnych”. Myśliciel był świadomy zasadniczego problemu epoki: dysonansu między potrzebami ludu i warstwy wykształconej. Zdawał sobie również sprawę
z niebezpieczeństw indywidualizacji jako nadmiernego skupienia się na wolności bez
powiązania jej z całokształtem rozwoju stosunków społeczno-politycznych. W esejach
Z tamtego brzegu zaprezentował, niezwykle wyważoną jak na swoje czasy, koncepcję
połączenia interesów towarzystwa i ludu. „Zrozumieć cały ogrom i istotę rzeczy, zrozumieć całą świętość praw człowieka i nie zniszczyć, nie rozbić na atomy zbiorowości
– oto najtrudniejsze społeczne zadanie”320. Nowa epoka miała przynieść taką syntezę
pierwiastków: indywidualnego i wspólnotowego, „żeby wolna jednostka miała ziemię
pod nogami i żeby członek wspólnoty był wolną jednostką”321. Hercen upatrywał szansy na odrodzenie Rosji w połączeniu dynamicznych sił inteligencji i statycznego charakteru wspólnoty. Konflikt między jednostką a społeczeństwem jest znakiem smutnej,
tragicznej epoki, w której stare formy społeczne już się przeżyły, nastąpiło zerwanie
ciągłości historycznej, „cała gloria przeszłości znikła”, zaś reguły codziennego życia
wyznaczają „przemoc, zakłamanie, interesowna służalczość, wyzucie z wszelkiego
poczucia godności własnej”322.
W głoszonej przez myślicieli o proweniencji okcydentalistycznej: Hercena i Bielińskiego, idei socjalistycznej, bez podbudowy religijnej, Dostojewski widział niebezpieczeństwo wypaczenia ideału wolności, skrajnie rozwinięty indywidualizm, który prowadzi do zniszczenia człowieka, zagubienia w „mrokach podziemia” i w ostatecznym
rezultacie do utraty tożsamości – korzeni kulturowych323. W Dzienniku pisarza Dostojewski zamieścił wniosek, że socjalizm Hercena jest skutkiem odstępstwa od prawosławia: „Oczywiście, Hercen musiał zostać socjalistą, i to właśnie jako szlachcic rosyjski, to znaczy zupełnie bez potrzeby i celu, wyłącznie wskutek logicznego celu myślenia oraz pustki duchowej w ojczyźnie”324. Połączenie socjalizmu i ateizmu niepokoi
myśliciela, ponieważ jawi mu się jako pułapka, której nie dostrzegli ludzie o wybitnych umysłach i dużym poczuciu moralności. O Bielińskim pisze:
„Poznałem go jako żarliwego socjalistę, i natychmiast zaczął mówić ze mną o ateizmie. [...]
Ceniąc ponad wszystko rozum, naukę i realizm, jednocześnie rozumiał lepiej niż wszyscy, że sam
rozum, sama nauka i sam realizm mogą stworzyć tylko mrowisko, a nie społeczną harmonię.
Wiedział, że podstawą wszystkiego są zasady etyczne. Bez wątpienia, rozumiał, że odrzucając
odpowiedzialność moralną jednostki, odrzuca tym samym jej wolność, ale wierzył całą swoją
istotą (znacznie bardziej ślepo niż Hercen, który chyba pod koniec zaczął mieć wątpliwości), że
socjalizm nie tylko nie niweczy wolności jednostki, lecz na odwrót – odbudowuje ją w niesłychanym majestacie, na nowych, niewzruszonych podstawach”325.
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Z perspektywy wydarzeń historycznych obawy pisarza-proroka okazały się słuszne.
Hercen – będąc człowiekiem o niezwykle wysokim poczuciu moralności i wewnętrznym imperatywie samodoskonalenia – zbyt późno dostrzegł, że indywidualizacja może
zostać powiązana z kategoriami materialistycznymi, biologicznymi, w oderwaniu od
planu ducha, który z kolei jest nieodzowny w kształtowaniu się osoby326.
Zadanie, jakie myśliciel przed sobą postawił: dokonanie syntezy wspólnoty i osobowości, wymagało określenia charakteru ludu. W jego wypowiedziach odnajdujemy
charakterystyczną myśl o „długu do spłacenia”. W liście do J. Micheleta Hercen pisze:
„My także padniemy w połowie drogi [podobnie jak M. Bakunin – przypis M.A.], lecz
wówczas swoim głosem surowym i dźwięcznym przypomni Pan raz jeszcze naszym
dzieciom, że mają dług do spłacenia...”327. Rozważania na temat ludu w jego pismach
nacechowane są ogromną ambiwalencją. Podobnie jak u wielu innych przedstawicieli
rosyjskiej inteligencji, słowa myśliciela odzwierciedliły dramatyczne napięcie między
tendencją do idealizacji a realistyczną oceną moralnej i intelektualnej kondycji chłopa.
Hercen był świadomy faktu, że inteligencja nie zna ludu. Składał to na karb reformatorskich działań Piotra, który pragnąc oświecenia, spowodował swoimi działaniami
oderwanie warstw wykształconych od ludu, pogłębiającą się z biegiem czasu wzajemną obcość i wrogość. Rozłam między warstwą wykształconą a ludem był sztuczny,
powstał
„...na rozkaz, przemocą, w celu wychowawczym i początkowo był tak obcy i nienaturalny, że aby
zapobiec nowemu zbliżeniu, rząd umyślił niejako stawiać swój znak na twarzach i zaczął znaczyć
swoich ludzi brzytwą i nożyczkami, żeby się odróżniali od innych. [...] »Chłop« – mówiła wyniośle ogolona i ubrana w liberię Rosja o ludzie. »Niemcy!« – z ukrytym gniewem burczał w brodę
lud, spoglądając na szlachtę”328.

Inteligencja nie znała ludu – zauważa Hercen – i gdy pojawiła się myśl o zahamowaniu przemocy wobec chłopa, na przeszkodzie realizacji zadania stanęła całkowita
nieznajomość ludu. „Postępowa mniejszość, pełna szlachetnych zamiarów, nie znała
ani życia ludu, ani wobec tego – jego prawdziwych potrzeb”329. W sprzeciwie wobec
oficjalnego systemu rządów chłop i garstka inteligencji znajdowali się po tej samej
stronie, lecz nie byli sojusznikami, nie znali się nawzajem i nie mogło być mowy
o współpracy. Nie zmieniło to stosunku warstw wykształconych do ludu:
„...patrzyliśmy na chłopów jak na ordynarną masę, uważaliśmy, że dopiero trzeba z nich zrobić
ludzi. Mniejszość, oczywiście, nie żywiła względem ludu niemieckiej pogardy Birona i spółki,
zastąpiło ją łagodniejsze uczucie pobłażliwej i opiekuńczej wyższości wobec nierozumnych dzieci”330.

Autor esejów Z tamtego brzegu próbuje poradzić sobie z dookreśleniem ludu, proponując rozróżnienie na „Rosję ludu” i „Rosję carską”. Ta pierwsza ma charakter
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wspólnotowy, brak w niej współzawodnictwa, jest statyczna. Chłop milcząco znosi
niesprawiedliwość, nie ma obrońców ani moralnych przewodników; nie czci cara Mikołaja, lecz jedynie ideę – mit, który żyje w pamięci. Druga – „Rosja carska” jest wytworem warunków ucisku, niewolnictwa, pochodną systemu władzy. W liście do
J. Micheleta Hercen zadaje retoryczne pytanie: „Biedny lud rosyjski nie ma nikogo, kto
by zabrał głos w jego obronie. Czy w tych warunkach moglibyśmy narzucić sobie milczenie, jak Pan sądzi?”331. Inteligencja jest głosem ludu – tej Rosji, która milcząco
wierzy w lepszą przyszłość, która istnieje, pomimo że jest pomijana milczeniem. W tej
właśnie „Rosji ludu” myśliciel pokłada nadzieję na wspólne wystąpienie przeciwko
samodzierżawiu. Lud jest narzędziem do zniszczenia carskiego despotyzmu i przeniesienia rosyjskiego pierwiastka kulturowego: wspólnotowości, na grunt europejski.
Rewolucja, która zmiecie resztki starego świata i rozwiąże kwestie socjalne, rozpocznie się w Rosji – twierdzi Hercen – a jej siłą będzie lud, przyzwyczajony od wieków do
życia we wspólnotach i wierny idei władcy, ale nie obecnej władzy. Lud milcząco
udziela swojej siły rządowi – pisze Hercen – choć uważa go za pierwiastek obcy.
Z natury swojej lud rosyjski jest komunistyczny; żyje we wspólnotach o charakterze
rolniczym; obca jest mu idea państwa i idea centralizacji. Rosja nie musi powtarzać
całej drogi Europy Zachodniej, jest gotowa do zwycięskiej rewolucji – pracę przeszczepienia idei rewolucyjnej na grunt rosyjski wykonała szlachta. „Jakie to szczęście
– pisze Hercen – że lud rosyjski pozostał poza ruchami politycznymi, poza europejską
cywilizacją, która niewątpliwie osłabiłaby obszczinę, a która obecnie neguje samą siebie [przekł. M.A.]”332. W myśli Hercena pojawia się sprzeczność nierozwikłana do
końca przez myśliciela: widząc siłę rewolucyjną w ludzie, autor Esejów wyraźnie zaznacza, że sama idea rewolucji jest ludowi obca. Okupiona zesłaniami, katorgami wygnaniem, nie budzi zainteresowania wśród ludu. „Wśród tej ponurej ciszy, zamiast
jakiejkolwiek pociechy, dostrzegaliśmy z przerażeniem jedynie słabość idei rewolucyjnej i obojętność ludu w stosunku do niej”333. W rozważaniach nie pojawia się także
szczegółowy plan połączenia inteligencji i ludu we wspólnych działaniach – wiadomo
jedynie, że to warstwa wykształcona jest pierwiastkiem dynamicznym. Myśl Hercena
w oryginalny sposób łączyła dwa elementy, które później znalazły się u podstaw idei
narodnickiej: przekonanie, że działanie wybitnych jednostek, połączone z wartościami
przechowanymi przez lud rosyjski, a zwłaszcza z tradycją wspólnoty, zapewnią Rosji
sukces w kroczeniu własną drogą, odmienną od zachodniego wzorca. Przyszłość Rosji
zawiera się w wypełnieniu zadania syntezy wspólnoty i indywidualności, państwa
i wolności.
„Zachować wspólnotę i wyzwolić jednostkę, rozciągnąć samorząd wioskowy i gminny na
miasta oraz całe państwo i nie stracić jedności narodowej, powiększyć prawa jednostek i utrzymać niepodzielność ziemi – oto zadanie rewolucji w Rosji, tożsame w istocie z problemem wiel-
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kiego wyzwolenia społecznego, którego niedostateczne rozwiązanie tak porusza umysły na Zachodzie”334.

Rewolucja w zamyśle Hercena miała być syntezą przeciwieństw: państwa z jednostką, władzy z wolnością, komunizmu z egoizmem335. W słowach Hercena brzmi
myśl Czaadajewa, że choć Rosja nie ma dziedzictwa, może śmiało spoglądać w przyszłość.
Widzimy więc, że lud, według koncepcji Hercena, miał być narzędziem w walce
z państwem, które Hercen postrzegał jako system niewolniczy.
„Нет, друзья мои, я не могу преступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замирания, гибели без вести, мучений с платком во рту. Я подожду до тех пор, пока
усталая власть...не признает чего-нибудь достойным уважения в русском человеке”336

– pisał w liście pożegnalnym, motywując decyzję pozostania na emigracji. Systemocentrycznemu modelowi państwa, w którym
„Senat, Rada Państwa (utworzona później), ministerstwa – to tylko kancelarie, w których nikt
nie dyskutuje, ale wszyscy wykonują rozkazy, nikt nie naradza się, ale wszyscy przepisują. Cała
administracja to tylko ramiona telegrafu, za pomocą którego człowiek z Zimowego Pałacu oznajmia swoją wolę”337.

Hercen przeciwstawił personocentryczną wizję modelu społecznego, wyrażoną
w postaci koncepcji „rosyjskiego socjalizmu”.
Europa i Rosja stoją wobec tego samego problemu – głosi myśliciel – trzeba rozwikłać kwestię antynomii jednostka – państwo. Rosyjskie samowładztwo, które stworzyło potężne państwo kosztem odrzucenia zasad i tradycji, wyczerpało swe możliwości. Misja cywilizacyjna – wprowadzenie Rosji do Europy – została porzucona z obawy przed rozwojem idei liberalnych. „Rząd, który zerwał z ludem w imię cywilizacji,
pospieszył po stu latach zerwać z cywilizacją w imię absolutyzmu”338. Inteligencja
przyjmuje na siebie zadanie krzewienia cywilizacji i nawiązania zerwanej więzi z ludem. Gwarantem powodzenia misji jest reintegracja warstwy wykształconej we wspólnotę, która zachowała swój charakter dzięki prawu do ziemi. Kluczowe w definiowaniu
wspólnoty słowo ziemia kojarzy się nie tylko z gruntem do użytkowania, lecz przede
wszystkim z określonym stylem życia, stabilnością i niewzruszonością trwania w czasie. Dla inteligencji wykorzenionej, na „tamtym brzegu”, obietnica twardego gruntu
pod nogami – dosłownie i w przenośni, była niezwykle kusząca.
Wykorzystanie przez Hercena ludu jako narzędzia w walce z samowładztwem musi
zastanawiać. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że lud został wykorzystany
jako narzędzie nie tylko przez inteligencję, lecz także przez zwolenników oficjalnej
władzy. Hercen był oponentem samowładztwa. Sprzeciw myśliciela opierał się na
logice i miał swoje źródła w zasadach moralnych, stawiających godność osoby na
szczycie hierarchii wartości. W żadnym wypadku nie można zarzucić Hercenowi ambiwalencji etycznej. Tym bardziej interesujące jest zestawienie zdania oficjalnych
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przedstawicieli z opinią autora esejów Z tamtego brzegu. Siergiej Uwarow – twórca
oficjalnej formuły: „Prawosławie, samodzierżawie, ludowość” uzasadnił jej treść
w następujących słowach:
„Należało umocnić ojczyznę na trwałych podstawach. Znaleźć pierwiastki stanowiące rozpoznawczy charakter Rosji i tylko jej właściwe. Bez miłości do wiary przodków zarówno naród, jak
i poszczególny człowiek muszą zginąć. Samowładztwo jest głównym warunkiem politycznego
istnienia Rosji. Obok tych dwóch pierwiastków narodowych znajduje się trzeci, nie mniej silny:
ludowość”339.

„Ludowość” – była pojęciem nieprecyzyjnym, interpretowanym różnie: dla słowianofilów był to powrót do tradycji starej Rusi i prawdy autentycznego rosyjskiego ducha, Hercen kojarzył ludowość ze wspólnotowością i myślą nieskażoną obcymi ideami.
Minister oświaty sprecyzował znaczenie trzeciego członu triady; „ludowość” w jego
ujęciu polegała na ślepym posłuszeństwie wobec władzy: „Nasza ludowość polega na
bezgranicznym oddaniu i posłuszeństwie samowładztwu...”340. Treść formuły znalazła
odzwierciedlenie w realnej rzeczywistości, co potwierdził de Custine, pisząc, że naród
rosyjski oddaje swoją wolność na potrzeby państwa imperium i podporządkowuje się
celowi nadrzędnemu: poszerzaniu granic państwa. W Listach z Rosji podróżnik pisał:
„Naród rosyjski nie jest teraz zdolny do niczego oprócz podboju świata. [...] Żadnym innym
celem nie da się wytłumaczyć bezmiernych ofiar, jakie ponosi państwo i poszczególni członkowie
społeczeństwa. Naród widocznie poświęcił swoją wolność w imię zwycięstwa”341.

Wspominamy o tym specyficznym stosunku władza – lud, ponieważ znalazł on
później bezpośrednie odzwierciedlenie w relacjach inteligencja – lud; w obydwu przypadkach jako siła równoważąca destrukcyjny wpływ Zachodu i zdolna stawić mu czoła. Warto zwrócić również uwagę na dalszą ewolucję idei rewolucyjnej i transformację
wyobrażeń inteligencji na temat roli ludu342.
Podsumowując wkład Hercena w dzieło samookreślenia inteligencji, należy zauważyć, że w ujęciu myśliciela osobowość definiowała się poprzez czyn. Podjęte działanie
dowodziło wewnętrznej wolności. Połączenie idei dynamicznej i zdolnej do działania
jednostki ze stabilnością struktury społecznej, przechowanej w ludzie, miało dalekosiężne skutki dla dalszej ewolucji rosyjskiej inteligencji. Zadania wcielenia w życie
koncepcji „rosyjskiego socjalizmu” podjęli się narodnicy.
Aleksander Hercen mianował siebie spadkobiercą ideałów dekabrystów, lecz jego
koncepcje „rosyjskiego socjalizmu” i wizja rewolucji różniły się znacznie od dekabrystowskich. U podstaw ruchu rewolucyjnego leżała nie liberalna koncepcja wolności,
lecz idea socjalistyczna. Elementem wspólnym dekabrystów i Hercena był sprzeciw
wobec despotycznej władzy w imię poszanowania godności człowieka. „Образованный класс доказал тогда своей активной ненавистью к деспотизму, что он догнал
своих западных братьев. [...] Мы от декабристов получили в наследство возбуж-
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дённое чувство человеческого достоинства”343. W latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku wolność w znaczeniu liberalnym oraz transformacja ustroju społeczno-politycznego potraktowane zostały przez antagonistyczne formacje inteligencji jako
wartości ze swej natury sprzeczne, związane z interesami odmiennych warstw społecznych. Na szczególną uwagę zasługują koncepcje anarchistyczne, wymierzone bezpośrednio przeciwko państwu.
Problem wolności jednostki od społeczeństwa i od państwa został wyartykułowany
w koncepcjach Michała Bakunina344. Warto zauważyć, że hercenowska celowość czynu została zastąpiona ideą destrukcji, natomiast wolność – utożsamiona z buntem.
Myśl Bakunina wyrosła ze stankiewiczowskiej filozofii twórczości jako podstawy
bytu:
„Przyroda istnieje (wiedza oparta na zaufaniu do zmysłów). Życie przyrody jest nieustanną
twórczością, a chociaż wszystko, co się w niej rodzi, umiera, przecież nic w niej nie ginie, nie zostaje unicestwione: albowiem śmierć jest rodzeniem”345

– pisał Mikołaj Stankiewicz w Metafizyce miłości. Bakunin zaczerpnął od niego
myśl o istnieniu zarodka śmierci w każdym żywym bycie i rozbudował swoją teorię,
włączając w nią pojęcie „niszczenia”, które nabrało szczególnego znaczenia w kontekście myśli o rozbudzeniu boskiego pierwiastka w człowieka, wyrażonego w akcie kreacji, równoznacznym z aktem destrukcji.
„Zaufajmy wiecznemu duchowi, który tylko dlatego burzy i niszczy, że jest niezgłębionym
i wiecznie twórczym źródłem wszelkiego życia. Radość niszczenia jest zarazem radością tworzenia”346

– pisał Bakunin. Problem miejsca człowieka w świecie i jego stosunku do rzeczywistości znalazł wyraz w ewolucji poglądów myśliciela – od postulatów reintegracji człowieka w Boga, poprzez nawoływanie do zmazania pierworodnego grzechu oderwania od
Stwórcy przez zabicie „indywidualnego ja”, do wcielenia Boga w człowieka i wezwania
do czynu. Siłą napędową bakuninowskiej „filozofii czynu” był pierwiastek religijny.
„Bóg nie jest niczym innym, jak cudowną autokreacją, twórczością, która, aby zostać zrozumiana i przyswojona, powinna być za każdym razem pojmowana na nowo; natura czynu na tym
właśnie polega, że jest on ustawiczną afirmacją Boga w sobie samym”347.

W wyniku ewolucji poglądów Bakunina dokonał się nie akt „pojednania z rzeczywistością”, lecz eksplozja pragnienia kreacji, przejście do działań rewolucyjnych348.
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Człowiek, który tworzy, daje wyraz swej boskości – głosił Bakunin349. „Zbędnemu
człowiekowi” – refleksyjnemu, oderwanemu od rzeczywistości – autor Filozofii negacji przeciwstawił jednostkę zbuntowaną. Okres wycofania inteligencji w refleksję,
potrzebny do oceny kondycji Rosji i roli warstwy wykształconej, został zakończony.
Bakunin nawołuje do powrotu, przeciwstawia „martwotę” wycofania żywotności czynu-burzenia.
Bakunin łączył w sobie cechy typowego rosyjskiego inteligenta pierwszej połowy
dziewiętnastego wieku: pochodził ze zubożałej arystokratycznej rodziny, w poszukiwaniu swojego miejsca wiódł życie tułacza z wyboru, jego pragnienie burzenia, które
wywarło ogromny wpływ nie tylko na rosyjską, lecz także europejską myśl rewolucyjną, było zabarwione dużą dozą romantyzmu350. Głosił, że postęp – narodziny nowej
Rosji – jest równoznaczny z rewolucją, dokonaną przy współudziale ludu351. Za podstawę swojej filozofii, wyłożonej później w dziełach Cesarstwo knuto-germańskie
i rewolucja społeczna (1870–1871) oraz Państwowość i anarchia (1873), przyjął założenie, że naturalnym aktem w ewolucji człowieka jest bunt przeciwko wszelkim formom ograniczenia wolności: religii, strukturom społecznym, a także państwu.
U podstaw anarchizmu Bakunina znalazło się zdecydowane przeciwstawienie społeczeństwa – państwu352; społeczeństwo jest wynikiem współżycia jednostek zgodnie
z prawem naturalnym, kolektywizm społeczny wynika ze specyfiki naturalnych potrzeb człowieka, państwo natomiast jest tworem sztucznym i jako takie zagraża wolności jednostek. Organizacja państwowa była dla Bakunina równoznaczna z przemocą,
podporządkowaniem człowieka systemowi, przeszkodą na drodze do realizacji naturalnego instynktu społecznego ludzkości.
„Государство это насилие, притеснение, эксплюатация, несправедливость возведённая
в систему... Государство есть полное отрицание человечества, отрицание двойное – и как
противоположность человеческой природе и справедливости, и как насильственное нарушение всеобщей солидарности человеческого”353.

Bunt rodzi się w obronie wolności i sprawiedliwości, niezbędnym warunkiem wolności człowieka jest zniszczenie państwa, które stoi na przeszkodzie solidarności narodów, poczuciu więzi z całą ludzkością. Bakunin ostro krytykuje patriotyzm, pojmowany jako interes państwa, które sankcjonuje przemoc i pozbawia jednostkę godności:
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„Государственный интерес, истинно ужасное слово! [...] Как только это слово произнесено всё замолкает, всё исчезает: добросовестность, честь, справедливость, право, само
сострадание и вместе с ним исчезает логика и здравый смысл”354.

Specyfika ruchu rewolucyjnego w Rosji różni się od nurtów zachodnich, czego Bakunin jest w pełni świadomy. Podstawowa różnica zawiera się w fakcie, że nie jest to
ruch warstwy uprzywilejowanej i wykształconej, jak za czasów dekabrystów, lecz
obejmuje swoim zasięgiem lud i obecnie to lud stanowi jego przedmiot i główną siłę.
Inteligencja rewolucyjna musi wtopić się w lud, ponieważ tylko on jest źródłem prawdziwej mocy:
„...он [lud] есть главная цель и единая настоящая сила всего движения. Молодёжь
понимает, что жить вне народа становится невозможным и что кто хочет жить, должен
жить для него. В нём одном жизнь и будущность, вне него мёртвый мир”355.

Do ludu zbliża inteligencję o proweniencji raznoczyńskiej jej własne położenie jako
warstwy wydziedziczonej, pozbawionej od momentu urodzenia możliwości dostatniego życia. Pierwszym celem rewolucji dokonanej przez inteligencję przy współudziale
najbiedniejszych warstw społeczeństwa będzie zniszczenie imperium – jest to warunek
wstępny do wszelkich dalszych przemian: „Что будет её первым, её необходимым
делом? Разрушение Империи, потому что, пока существует Империя ничего хорошего и живого не может осуществиться в России”356. Pierwszy krok inicjuje
kolejne zmiany: uchylenie przepisu o konieczności legalizowania związków małżeńskich, zniesienie prawa dziedziczenia – ziemia należy do tych, którzy ją uprawiają,
ustrój polityczny ma przyjąć postać federacji wolnych robotników, w związku z czym
wszelkie dotychczasowe organizacje zostaną rozwiązane357. Kolektywny ideał wspólnoty dawał dobre podstawy do stworzenia socjalistycznego społeczeństwa, należało
jednak zniszczyć czynniki ograniczające wolność jednostki: patriarchalny typ więzi
społecznej, wtopienie w świat „miru”, bezmyślne oddanie carowi358. Bakunin zdecydowanie odrzuca marksistowską koncepcję dyktatury proletariatu – takie rozwiązanie
sugeruje, zdaniem teoretyka, brak równości, istnienie warstw: rządzącej i rządzonej.
Rewolucja nie może zmierzać ku ustrojowi, w którym uprzywilejowana mniejszość
panuje nad pozbawioną praw większością; takie rozwiązanie jest zaprzeczeniem wolności. Teza Marksa o konieczności przejściowej dyktatury dla wzmocnienia osiągniętych celów nie wytrzymuje – według Bakunina – logicznej argumentacji; istotą każdej
dyktatury jest umacnianie się, dlatego będzie ona dążyć do zniewolenia rządzonych,
odebrania im prawa do decydowania w najmniejszym nawet zakresie. Jeśli lud przejmie instytucje państwowe i zamiast je zniszczyć przekaże w ręce inteligencji, to wkrót354

M. Бакунин, Реч на Конгрессe..., т. 3, s. 191.
M. Бакунин, Реч на Конгрессе..., т. 3, s. 83.
356
M. Бакунин, Реч на Конгрессе..., т. 3, s. 112.
357
„Хотим искоренения всякой государственности со всеми её церковными, политическими, военно- и гражданско-бюрократическими, юридическими, учёными и финансово-экономическими
учреждениями”, por. Н. Бакунин, Реч на Конгрессе..., т. 3, s. 97.
358
Por. M. Bakunin, Pisma wybrane, t. 2, s. 428. Notabene o ślepej wierze ludu w cara świadczy epizod
związany z nieudaną próbą zamachu Dymitra Karakozowa na cara Aleksandra II. Historyk pisze: „Zamachowiec chybił, ponieważ podbił mu rękę stojący obok robotnik Komissarow. Człowiek z ludu przeszkodził
szlachcicowi (ze zubożałej rodziny) w zabiciu cara”. Por. M. Heller, Historia imperium..., s. 603.
355
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ce zacznie się proces jego ponownego zniewolenia – środki produkcji zostaną przejęte
i pojawią się nauczyciele – przedstawiciele partii, którzy go zniewolą po to, by móc
oswobodzić po swojemu:
„Они сосредотчат бразды правления в сильной руке [...] а массу народа разделят на две
армии: промышленную и земледельническую, под непосредственною командою государственных инженеров, которые составят новое привилегированное науко-политическое
сословие”359.

Diagnoza Bakunina jest niezwykle trafna w odniesieniu do głównych tendencji napędzających rosyjski ruch rewolucyjny.
Anarchizm teoretyka jest wymierzony nie tylko w carski despotyzm, lecz we
wszystkie organizmy państwowe. Zniszczenie burżuazji i ustroju kapitalistycznego jest
środkiem do zjednoczenia całej ludzkości, bez granic państwowych, politycznych,
klasowych. Bakunin posuwa się dalej i w swojej koncepcji odrzuca ideę słowiańszczyzny – czy ogólnie przynależności do plemion słowiańskich – jako element jednoczący;
zamiast niej proponuje rewolucję socjalną. Usunięcie z pola widzenia pierwiastka narodowego, dystynktywnego dla kultury, zmienia perspektywę jej rozwoju – od momentu zwycięskiej rewolucji będzie ona nieuchronnie zmierzała ku unifikacji.
Koncepcja Bakunina ma niezwykle silną podbudowę etyczną, teoretyk nie waha się
użyć symboli religijnych; już w jednym z pierwszych artykułów: Filozofia negacji,
zaznacza: „Jedynie nam, których nazywa się wrogami religii chrześcijańskiej, przysługuje przywilej, a nawet najwyższy obowiązek stosowania w najgorętszej walce miłości
– tego najwyższego nakazu Chrystusa i jedynej prawdziwej istoty chrześcijaństwa”360.
Jednocześnie dużą rolę przypisuje rozbójnictwu jako archaicznej formie chłopskiego
buntu. Wizja Bakunina jest niezwykle romantyczna – w trakcie rewolucji romantyzm
się zatraci, pozostanie jedynie tendencja do grabieży i mordów. Bakunin ma jasną wizję miejsca inteligencji rewolucyjnej w planowanym ruchu: przedstawiciele wspomnianej formacji powinni śmiałym krokiem zmierzać ku ludowi, uznać jego siłę i stać
się częścią wolnego społeczeństwa. Spłycona została tendencja do nauczania ludu,
bakuniniści z czasów „wędrówki w lud” wzywali do natychmiastowego działania.
Bakunin361 głosił:
„Trzeba, żeby nasz rozum nauczył się pojmować rozum ludu i 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 materiał naszej rewolucji, nie jak na »mięso
wyzwolenia«”362.

Negacja tradycji intelektualnej i konieczności stopniowego przygotowywania rewolucji wynikała z przekonania Bakunina, że lud jest gotowy do żywiołowego buntu,
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M. Bakunin, Pisma wybrane, t. 1, s. 237.
M. Bakunin, Filozofia negacji [w:] Rosyjska myśl filozoficzna..., s. 241.
361
Bakunin urodził się w roku 1814, a więc należał do pokolenia lat trzydziestych – czterdziestych
dziewiętnastego wieku, jednak psychologicznie zaliczymy go do pokolenia lat sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Bez reszty oddany dziełu rewolucyjnemu, dziełu burzenia, inspirowany Katechizmem Nieczajewa, wpisuje się w „grupowy portret biesów”.
362
M. Bakunin, Pisma wybrane, t. 1, s. 220.
360
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a zarazem była dowodem psychologicznej gotowości „apostoła prawdy i miłości”363 do
całkowitego burzenia. W Odezwie do Słowian (Воззвание к славянам)364 dawał on
wyraz temu przekonaniu:
„Освобождение наших народов может выйти только из одного бурного движения их.
Дух нового времени говорит и действует только среди бури. [...] Славяне должны быть
огнём, чтобы творить чудеса”365.

Głosił, że należy zabiegać o to, by być przyjętym przez lud, ponieważ w ludzie jest
życie. Charakterystyczny dla Bakunina jest również psychologiczny rys swoistej uniżoności wobec ludu – gdy ogłasza inteligencję sługą narodu i jego interesów, jeśli tenże naród wyrazi na to zgodę!
„Сближение с народом необходимо, но оно трудно, потому что требует с нашей стороны совершенного перерождения, не только внешнего, но и внутреннего. Мы должны [...]
смотреть на себя, если он на то согласится, как на слуг своего дела”366.

Zadaniem rewolucjonistów – według Bakunina – jest namiętne oddanie sprawie,
spłacenie długu poprzez ofiarę, aby w ten sposób podbić serce ludu, stwardniałe od
wiekowego wyzysku.
Dla naszych rozważań o istocie rewolucji, zadaniach inteligencji oraz zdolności do
wywołania mimezis ważne są następujące wnioski: Bakuninowska negacja państwa
czerpała siłę z samej osobowości Bakunina, nie czerpała natomiast z realnej sytuacji
w Rosji, ponieważ w warunkach rosyjskiego samodzierżawia – na co myśliciele wielokrotnie zwracali uwagę367 – dla ludu państwo i car stanowili jedność, więc oddanie
carowi wykluczało bunt. Jedyną możliwością zbuntowania chłopów było wskazanie
ideowego przeciwnika raznoczyńców – szlachty, bogacących się obszarników, burżuazji, ale wówczas rewolucja godziła w gospodarczy rozwój kraju i implikowała pogorszenie się sytuacji materialnej. Kolejny wniosek jest wynikiem tezy postawionej przez
Bakunina, że równość i sprawiedliwość są naturalną konsekwencją zewnętrznego
przymusu organicznych praw przyrody – świadczyło to, niestety, o kompletnej nieznajomości mentalności ludu rosyjskiego, co później potwierdziła „wędrówka w lud”
w roku 1874. I ostatnia konkluzja: myśliciel uważał, że da się stworzyć jedność, opierając się na abstrakcyjnym pojęciu rewolucji socjalnej. W ten sposób przekreślił wypracowane przez okcydentalistów pojęcie narodu i narodowości, jego odrębności; unicestwieniu uległy cechy wyróżniające – zaczął się proces nie tyle unifikacji, ile stapiania sprzeczności, odbierania znaczenia ich istnieniu.
Bakunin nie zaproponował twórczych rozwiązań istniejących problemów: oderwania „towarzystwa” od „ludu”, sprzeczności między wolnością jednostki a stabilnością
struktury społecznej czy politycznej. Trudno także dopatrzeć się w jego wezwaniu do
363

Por. A. Kamiński, Apostoł prawdy i miłości..., Kwestię wychowawczego oddziaływania na lud poruszył Dymitr Pisariew w artykule Scholastyka XIX wieku.
364
M. Бакунин, Воззвание к славянам, 1948 [w:] Избранные сочинения в пяти томах, Петербург–
–Москва 1922, т. 3.
365
„My przyniesiemy mu formę dla życia, a on da nam życie. Kto da więcej? Oczywiście, że lud, a nie
my”. Por. M. Бакунин, Воззвание к славянам, 1948, s. 63.
366
M. Бакунин, Воззвание к славянам, 1948, s. 83–91.
367
Między innymi Aleksy Chomiakow, Iwan Aksakow.
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burzenia realizacji roli mediacyjnej na linii władza – lud. Nie podjął również próby
określenia swoistości kultury rosyjskiej czy zachodniej ze względu na fundamentalne
dla każdej z nich pierwiastki. A jednak był postacią, której nie sposób pominąć w rozważaniach nad dążeniem inteligencji do samookreślenia. Postać Bakunina uosabia
potencjał twórczy, a zarazem uświadamia badaczowi, że „wewnętrzny ogień” może
stać się zarówno narzędziem kreacji, jak też – destrukcji.
Już w tym miejscu naszych rozważań możemy stwierdzić, że słowianofilstwo,
okcydentalizm, anarchizm Bakunina, socjalizm Hercena tworzyły zespół komplementarnych idei, stanowiących odpowiedź na wyzwania postawione przez dekabryzm.
Charakterystyczny i godny podkreślenia jest fakt, że każde ze wspomnianych zjawisk
podejmowało inny aspekt wyzwania oraz prowokowało nowe wyzwania i definiowało
kolejne problemy, które należało rozwiązać. Na tej podstawie wnioskujemy, że zarówno inteligencja, jak i kultura znajdowały się w fazie wzrastania. Wymienione warianty
twórczej odpowiedzi zrodziły kolejne wyzwanie: wybór drogi rozwoju (rodzimej lub
zachodniej), określenie stosunku inteligencji do ludu (po uwłaszczeniu ta warstwa stała
się realnym podmiotem społecznym, a nie tylko grupą „niewolników”).
Z całą pewnością możemy stwierdzić, że jest to okres wzrostu i rozwoju kultury,
ponieważ miała miejsce samoartykulacja inteligencji. Pytanie: czy społeczeństwo określa się przez jednostki, czy też zależność jest odwrotna, otrzymało dwie równorzędne
odpowiedzi: w wariancie słowianofilskim społeczeństwo było punktem odniesienia,
podczas gdy okcydentaliści wskazywali na jednostkę wybitną – osobowość. Ujęcie
komplementarne zaproponował Hercen, choć z perspektywy dziejów można zauważyć,
że kwestia koordynacji wzajemnych oddziaływań jednostka – społeczeństwo pozostała
w sferze zagadnień teoretycznych. Dwie rozłączne odpowiedzi przypisano pytaniu: czy
człowiek jest częścią wspólnoty patriarchalnej, czy cząstką wspólnoty ogólnoludzkiej.
Z naszych obserwacji wynika, że twórcze jednostki zakłócają równowagę społeczną
z racji wewnętrznego dynamizmu – pragnienia zmian i dążeń, by ów wewnętrzny
„twórczy ogień” przenieść w płaszczyznę społeczną. Jest to nie tylko próba transformacji organizmu społecznego, ale przede wszystkim walka o nowy poziom świadomości – stąd determinacja w działaniu. Akt twórczy, ze swej istoty niepowtarzalny i wyjątkowy, zderza się ze społeczną tendencją do unifikacji i upraszczania; genialna jednostka jest osamotniona wobec tłumu, inteligencja stoi samotnie naprzeciw ludu
i państwa, mając za oręż jedynie twórczy zapał i przymus działania, wynikający z konieczności samoartykulacji.
Różnice w płaszczyźnie inteligencja – lud zaznaczyły się na dwóch poziomach: intelektualnym i moralnym. W próbach zbliżenia inteligencji do ludu wypracowano dwa
diametralnie różne podejścia: podnieść lud do inteligencji lub zniżyć inteligencję do
ludu. Znaczącą kwestią było pojmowanie moralności, a także wiara prawosławna.
W analizie portretu inteligenta jeszcze jedno pytanie odgrywa istotną rolę i wiąże się
z potencjałem twórczym jednostki, a mianowicie: gdzie należy szukać klucza do poprawy jakości życia. Świadomość skierowana do wewnątrz czyniła człowieka zarówno
podmiotem, jak i przedmiotem działań, a zarazem zakładała transformację rzeczywistości przez samodoskonalenie. W drugiej fazie konfrontacji wyraźnie widzimy, że
inteligencja nie tylko tworzy nowe koncepcje, lecz także musi podjąć wysiłek zaszczepienia ich w ludzie. Zadanie rozprzestrzeniania idei jest wpisane w jej etos.
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Po wojnie krymskiej zmieniła się sytuacja polityczna, a razem z nią umysłowy klimat epoki. Klasyczne słowianofilstwo po roku 1853 ewoluowało w stronę panslawizmu368. Nastąpił zwrot ku sprawom zewnętrznym Rosji i stopniowe upolitycznienie
ruchu. Podstawy teoretyczne klasycznego słowianofilstwa powiązali z panslawizmem
Konstanty Aksakow – O kwestii wschodniej (О восточном вопросе, 6 lutego 1854)
oraz Aleksiej Chomiakow w Liście do Serbów (Письмо к Сербам, 1860). Panslawizm
stał się realną siłą polityczną już po śmierci Chomiakowa i Konstantego Aksakowa.
Ewolucja słowianofilstwa w panslawizm była równoznaczna z porzuceniem fundamentalnego dla klasycznej inteligencji pytania o tożsamość kulturową na rzecz podbudowanej religijnie idei ekspansji terytorialnej, związanej z silnym państwem (Mikołaj
Danilewski369). Obok klasycznego słowianofilstwa należy wymienić te tendencje, które
miały zabarwienie antyzachodnie, chociaż nie identyfikowały się w pełni z ideowymi
podstawami słowianofilów. Należą do nich: ideologia „oficjalnej narodowości”, sformułowana w 1834 roku przez ministra oświaty Siergieja Uwarowa370, oraz poglądy
głoszone przez historyków Michaiła Pogodina (1800–1875) i Stiepana Szewyriowa
(1806–1874), związanych z czasopismem „Moskwitianin”, a także koncepcja poety
Fiodora Tiutczewa (1803–1873). Akcent położony na silną władzę cara był wspólnym
elementem zwolenników „oficjalnej narodowości”, a jednocześnie nie pozwalał identyfikować ich z klasycznym słowianofilstwem czy okcydentalizmem.
W przypadku klasycznego okcydentalizmu z lat czterdziestych dziewiętnastego
wieku ważna była tendencja, która zaznaczyła się już w myśli Hercena – wezwanie do
czynu. W latach sześćdziesiątych, kiedy okcydentalizm rozpadł się na nurt demokratyczno-rewolucyjny i liberalny, ten drugi szybko stracił wpływy w społeczeństwie371.
Druga faza konfrontacji zakończyła się sformułowaniem kolejnych wyzwań. Były
to:
– wezwanie do czynnego przekształcenia modelu społecznego w oparciu o wypracowane koncepcje („rosyjski socjalizm”), co zarazem rozwiązywałoby już zdefiniowany rozłam „lud” – „towarzystwo”
– włączenie ludu w proces przemian społeczno-politycznych, tzn. wywołanie mimezis ze strony ludu (proletariatu)
368

W ślad za A. Walickim wyróżniamy trzy okresy współistnienia słowianofilstwa i panslawizmu:
w okresie klasycznym słowianofilstwa teoretykiem panslawizmu był Michaił Pogodin, lata 1853–1861
znamionowały stopniowe przenikanie idei panslawistycznej do klasycznej idei słowianofilskiej, okres do
1877–1878 roku, kiedy panslawizm nabiera charakteru idei politycznej. Por. A Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii..., s. 363.
369
Autor oryginalnej koncepcji typów kulturowo-historycznych. Patrz Н. Данилевский, Россия
и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому, Санкт-Петербург 1889.
370
Brzmiała ona „prawosławie – samodzierżawie – ludowość”. Tłumaczenie polskie jest jednoznaczne,
w oryginale sytuacja wygląda nieco inaczej: „cамодержавие – православие – народность”; przede
wszystkim ostatni człon formuły budzi kontrowersje. Mowa o „ludowości” czy o „narodowości” w znaczeniu oficjalnej narodowości kojarzonej nie z ludem prawosławnym, lecz z państwem i koncepcją, którą
w skrócie można ująć: narodowość – państwowość, z przeniesieniem akcentu na budowanie potęgi państwa
kosztem swobód obywatelskich, bowiem, jak wykazaliśmy, Wolność – Imperium są wartościami o charakterze rozłącznym. Patrz także A. Walicki, Zarys myśli..., s. 183–184.
371
Por. И. Кондаков, „Взаимоупор” либерализма и радикализма [в:] И. Кондаков, Культура России..., s. 202–208.
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– stworzenie nowych struktur administracyjno-prawnych w obliczu niewystarczalności starych
– rozwiązanie konfliktu jednostka – państwo.
W drugiej fazie konfrontacji nie został zakończony proces indywidualizacji, chociaż zdefiniowano samo pojęcie wolności i osobowości. W zgodzie z zasadą palingenezy powróci on jako wyzwanie w następnej fazie.

3. DEZINTEGRACJA KULTURY – MIKOŁAJ CZERNYSZEWSKI.
NARODNICTWO. MARKSIZM
Granice czasowe trzeciej fazy konfrontacji wyznaczają: początkową – uwłaszczenie
chłopów 19 lutego 1861 roku, zaś końcową – rewolucja roku 1905.
W tej fazie inteligencja rozpada się na dwa nurty, antagonistyczne pod względem
społecznym i duchowym. Dzieli je nie tylko przynależność do dwóch różnych warstw
społecznych: szlachty i raznoczyńców, lecz także religijne372 lub materialistyczne podstawy światopoglądu. Ponadto każdy z nurtów zrodził kilka odmiennych rozstrzygnięć,
będących odpowiedzią na pytanie o rolę inteligencji w kulturze. Zwodnicza może się
okazać wspomniana różnorodność odpowiedzi, gdyż sugeruje wzrastanie kultury. Naszym zadaniem na obecnym etapie rozważań konieczne jest zbadanie komplementarności udzielonych odpowiedzi, to znaczy wykazanie, czy postawiony przez poprzednie
pokolenie problem został rozwiązany, czy też usunięty ze świadomości. W tym drugim
przypadku: wyrugowania palącej kwestii z pola uwagi, zastanowimy się, czy mamy do
czynienia z przeniesieniem problemu z płaszczyzny społeczno-politycznej do sfery
psychologiczno-duchowej (co mogłoby rokować nadzieje na „powrót” po fazie „wycofania” i podjęcie kolejnej próby rozwiązania problemu), czy też z całkowitym, fizycznym usunięciem „reprezentantów” niewygodnej kwestii.
W trzeciej fazie konfrontacji problem jednostki i wolności na tle stosunków społeczno-politycznych został nie tylko jasno wyartykułowany, lecz także rozwiązany.
Ostateczny rezultat dyskusji inteligencji nad zagadnieniem wzajemnego stosunku jednostka – społeczeństwo uwidocznił się jako dominacja modelu systemocentrycznego.
Inteligent w tym modelu był traktowany nie jako osoba – indywidualność, definiująca
się wobec wartości transcendentnych, lecz jako „grupa” powołana do rządzenia. Następstwem takiego właśnie rozwiązania kwestii wolności i osobowości – problemów
zasadniczych dla drugiej fazy, były na trzecim etapie konfrontacji dwa nurty ideologiczne: narodnictwo i marksizm – obydwa systemocentryczne.
Znamienna była także zmiana stosunku do rzeczywistości; nastąpiło przejście od
wyidealizowanych, utopijnych koncepcji do realnych działań, opartych jednakże na
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Do tego nurtu zaliczymy m.in. Fiodora Dostojewskiego, Włodzimierza Sołowjowa oraz myślicieli
związanych z almanachem Wiechy (1909); należy ich omówić osobno z dwóch powodów: 1) prezentują
różne ujęcie problematyki religijnej; 2) ich oddziaływanie na płaszczyznę społeczną jest nikłe, gdyż ta sfera
została zdominowana przez inteligencję rewolucyjną.
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utopijnych założeniach373. Wskutek dyfuzji idei znikło ostre rozgraniczenie między
„zachodnią” a „rodzimą” drogą rozwoju374, kodowane jako dylemat Rosja – Zachód –
spór przeniósł się na grunt rodzimej kultury i dotyczył charakteru stosunków społeczno-ekonomicznych, podczas gdy nacisk na kwestie kulturowe osłabł375.
Stopniowo pogłębiała się radykalizacja inteligencji, zwłaszcza o proweniencji raznoczyńskiej. Ta tendencja nie pozostawała bez związku z rozczarowaniem skutkami
reformy włościańskiej. Edykt uwłaszczeniowy był owocem działań inteligencji szlacheckiej i w swym ostatecznym kształcie nie spełnił pokładanych w nim nadziei ani
chłopów, ani szlachty. Do pewnego stopnia wymuszony klęską w kampanii krymskiej,
która odsłoniła zacofanie gospodarcze Rosji, zły stan armii oraz nieudolność samowładztwa, zawierał połowiczne rozwiązania376. Niezadowolenie stało się udziałem
zarówno chłopów, którzy otrzymali ziemię z wykupem i często stawali się dłużnikami
pana, jak i szlachty, która gwałtownie ubożała i traciła darmową siłę roboczą. Krytycyzm dotyczył również płaszczyzny społeczno-ideowej: szlachta pragnęła dalszej walki o wolności polityczne i umocnienia swojej pozycji w państwie; nowa warstwa społeczna – „raznoczyńcy” – stanęła w obronie materialnych interesów uboższych warstw.
Reforma uwłaszczeniowa uwidoczniła antagonizm między bogatą szlachtą i raznoczyńcami oraz sprzeczność ich interesów. Obydwie formacje różniły się nie tylko celami działań, lecz przede wszystkim światopoglądem. Raznoczyńcy – synowie lekarzy,
popów, drobnych urzędników państwowych – wykształcili się na uniwersytetach
i pozostawali pod wpływem idei materializmu oraz utylitaryzmu, a w płaszczyźnie
duchowej – nihilizmu.
Tendencje do radykalizacji pogłębiały się: pod koniec 1861 roku powstała pierwsza
organizacja rewolucyjna Ziemia i Wolność (Земля и Воля), w roku 1862 w Petersburgu i innych dużych miastach ukazała się odezwa, która głosiła: „Rosja wkracza w rewolucyjny okres swego istnienia [...], kto nie będzie z nami, będzie przeciw; kto przeciw – ten nasz wróg, a wrogów należy wszelkimi sposobami tępić”377.
W latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku szeregi inteligencji zostały zdominowane przez ludzi, którzy nie mieli „nic do stracenia”; ponieważ odrzucili zdobycze kultury europejskiej oraz myśli i idee przetworzone przez poprzednie pokolenie:
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Więcej na temat współzależności między ideologią i utopią patrz K. Mannheim, Ideologia i utopia,
przekł. J. Miziński, Lublin 1992, s. 159–174.
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Dylemat Rosja – Zachód w kształcie zbliżonym do tego z czasów sporów słowianofilów z okcydentalistami w klasycznym okresie rozwoju obydwu nurtów był kontynuowany przez ideologów poczwiennictwa. Por. A. de Lazari „Poczwiennictwo”. Z badań nad historią idei w Rosji, Łódź 1988.
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Powrót do „gleby” – rdzennych wartości rosyjskiego ludu – był tematem artykułów pisma „Wriemia”, wydawanego przez Fiodora Dostojewskiego i jego brata Michała (1861–1863). Wydaje się jednak, że
tę kwestię należy rozpatrywać przez pryzmat przekonania o szczególnej misji Rosji wobec krajów Zachodu.
Wśród ideologów poczwiennictwa należy jeszcze wymienić Apołłona Grigorjewa i Mikołaja Strachowa.
Byli oni ideowymi przeciwnikami „oświecicielstwa”. Spór między wspomnianymi prądami ideowo-społecznymi zapewnił kontynuację sporu słowianofile – okcydentaliści z lat trzydziestych i czterdziestych
dziewiętnastego wieku. Więcej na temat ideologii poczwiennictwa patrz A. de Lazari, „Poczwiennictwo”...
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„Wszystkie jego wielkie reformy [Aleksandra II – M.A.], niewybaczalnie spóźnione, były wspaniałomyślnie zaplanowane, opracowane w pośpiechu i nierzetelnie wykonane, może poza reformami sądową
i wojskową”, В.O. Kлючевский, Литературные портреты, Москва 1994, s. 454; por. także Н. Эйдельман, „Революция сверху” в России, Moskwa 1989, s. 123.
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Cyt. za M. Heller, Historia imperium..., s. 598.
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ideę wolności w znaczeniu liberalnym, koncepcję „narodu” i „narodowości”, wypracowaną przez Bielińskiego. W latach osiemdziesiątych elita intelektualna o religijnych
podstawach światopoglądu straciła możliwość wywierania wpływu na nowe pokolenie.
Jej miejsce zajęli „wodzowie”, kierujący wykonawcami, pozbawionymi zdolności
krytycznego myślenia.
Głównym teoretykiem nowej warstwy w latach sześćdziesiątych stał się Mikołaj
Czernyszewski. Można wywnioskować, że dla raznoczyńskiego nurtu inteligencji,
która nie chciała czerpać z kulturowego dorobku „ojców” i w związku z tym pozbawiała się całkowicie możliwości wypracowania własnego etosu, książka Czernyszewskiego Co robić (Что делать, 1863) była objawieniem – nową „biblią”, tłumaczącą
sens i cel ludzkiego życia. Jak zauważył Leszek Kołakowski
„...dzieło to wychowywać miało, i wychowywało istotnie, rewolucyjną młodzież w duchu ascezy,
powagi, oddania sprawie ludu, pogardy dla konwencji obyczajowych starego społeczeństwa.
Przyczyniło się znacznie do upowszechnienia stylu moralnego środowisk radykalnych, którego
charakterystycznymi cechami było doktrynerstwo, fanatyzm, gotowość do poświęcenia, kult nauki i brak poczucia humoru”378.

Warto zaznaczyć, że raznoczyńcy nie wypracowali własnego światopoglądu, lecz
otrzymali go w gotowej formie. Na wczesnym etapie kształtowania się oblicza tego
nurtu inteligencji uwidocznił się niedostatek lub nieumiejętność uruchomienia potencjału twórczego. W szerszym kontekście kulturowym myśl Czernyszewskiego dowodziła, że społeczeństwo jako całość odrywa się od swoich korzeni: kultura szlachecka
odchodzi w przeszłość. Razem z nią znikały podstawy, które ową kulturę podtrzymywały: w pierwszym rzędzie była to wizja człowieka przynależącego do większego
porządku, którym kieruje duch – rozumiany jako pewnego rodzaju absolutna idea nadrzędna w stosunku do człowieka. Z koncepcji Czernyszewskiego wyraźnie wynikało,
że człowiek nie jest istotą duchową, lecz – mechanizmem. Rozpoczynało się dzieło
budowy „nowego człowieka”379.
Wizja człowieka i świata po raz pierwszy została przedstawiona przez Czernyszewskiego na łamach „Sowriemiennika” w roku 1860 w artykule Zasada antropologiczna
w filozofii. Była to wizja całkowicie naturalistyczna: człowiek – twierdził autor – jest
częścią świata organicznego, materialnego i podlega takim samym procesom biologicznym jak reszta świata roślin i zwierząt. Człowiek, jako istota rozumna dążąca do
zaspokojenia własnych pragnień, chce się uwolnić od ograniczeń zewnętrznych, narzuconych przez religię i państwo samodzierżawne. W koncepcji antropologicznej Czernyszewski odrzucał zasady religijne i idealistyczne pojmowanie człowieka. Myśliciel
zanegował teorię o dwoistości ludzkiej natury: człowiek to istota biologiczna, a nie –
duchowa. Ten aspekt myśli Czernyszewskiego nie tylko ograniczał sens ludzkiego
życia i celowość działań do sfery ziemskiej, materialnej, lecz także w wyraźny sposób
wskazywał na rozgraniczenie inteligencji społecznie „użytecznej” od myślicieli religij378

Cyt. za L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. II, Londyn 1988, s. 374.
Ideowy przeciwnik Czernyszewskiego – Dostojewski – pokazał „człowieka z podziemia” jako proroczą wizję jednostki wolnej od ograniczeń społecznych oraz moralnych drogowskazów. Czernyszewski
pragnął widzieć człowieka jako istotę rozumną, Dostojewski udowodnił, że jednostką kierują instynkty,
wobec których rozum jest bezradny.
379
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nych. Powiązanie postępu z dobrobytem materialnym ukształtowało hierarchię wartości w taki sposób, że na jej szczycie znalazła się „użyteczność”. Składając zło na karb
charakteru instytucji państwowych, które pomijają w swojej strukturze organizacyjnej
kategorię użyteczności, Czernyszewski zwalniał jednostkę z moralnej odpowiedzialności za podejmowane działania.
W Dzienniku380 z lat 1848–1850 wyrażał powątpiewanie w doskonałość planu Bożego: „Jezus Chrystus działał może nie tak jak trzeba było”381 i snuł marzenia o znalezieniu środka, który wyzwoli ludzkość z „troski o chleb powszedni”. Zapowiadał w ten
sposób „Wielkiego Inkwizytora” – nową inteligencję. Sam Czernyszewski pojmował
rewolucję jako radykalne przekształcenie warunków życia za pomocą nauki i pracy
wśród ludu. Uważał, że wolność polityczna jest narzędziem do walki o postęp i gwarantuje zachowanie zdobyczy kultury europejskiej, w przeciwieństwie do burzącego
żywiołu rewolucyjnego, który przekreśliłby osiągnięcia inteligencji z pierwszej połowy
dziewiętnastego wieku382. Przekształcenia rzeczywistości mieli dokonać nowi ludzie,
„ludzie realni, o mocnych nerwach i zdrowej wyobraźni”383. Czernyszewski był zdecydowanym rzecznikiem ewolucyjnych zmian. Bohaterowie powieści Co robić są ludźmi
trzeźwo myślącymi, zdolnymi do planowania działań i wprowadzania je w czyn, brak
im żywiołowej emocjonalności – rozum gwarantuje, że ich czyny przyniosą dobro,
pojmowane nie jako chwilowa przyjemność, lecz jako trwały pożytek. Podstawą głoszonych ideałów była teoria „rozumnego egoizmu”: każdy człowiek jest egoistą,
a ponieważ kieruje się rozumem, łatwo dojdzie do wniosku, że interesy ludzi są wspólne, i będzie działał tak, by społeczeństwo odniosło korzyść, zwiększając tym samym
własne potencjalne zyski. Nihilizm Wiery Pawłowny, Łopuchowa, Kirsanowa szedł
w parze z tworzeniem nowych zasad funkcjonowania społeczeństwa, relacji międzyludzkich. W tym przypadku negacja wartości poprzedniego pokolenia stanowiła punkt
wyjścia do stworzenia etosu nowego inteligenta. Czernyszewski scharakteryzował
nową inteligencję ustami jednego z bohaterów – Rachmietowa:
„Mało ich, ale dzięki nim rozkwita całe życie; bez nich zostałoby zagłuszone chwastami,
skwaśniałoby [...]. Oni w tej masie – to tak jak teina w herbacie, aromat w szlachetnym winie; oni
384
dają jej siłę i woń: to kwiat ludzi najlepszych, to są motory motorów, to sól soli ziemi” .

Podstawą etosu jest wolność: „Szczęścia zaś nie ma bez wolności”385 – głosił Czernyszewski ustami innego z bohaterów – Łopuchowa. Czernyszewski postrzegał siebie
jako potencjalnego zbawcę ludzkości386 i jednocześnie podkreślał wyjątkowo trudne
zadanie rosyjskiej inteligencji, która musiała z nauki uczynić narzędzie rozwiązania
problemów społecznych.
„W Niemczech, w Anglii historyk może spokojnie pracować nad wybranym zagadnieniem,
nic go nie będzie rozpraszać – jest sługą nauki i tylko tym, cały jego obowiązek ogranicza się do
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tego, aby być pracowitym specjalistą – pozostałe potrzeby społeczeństwa są zaspokojone przez
innych ludzi. U nas sytuacja prawdziwego uczonego nie jest jeszcze taka. Do tej pory jest on sługą nie tyle swojej konkretnej nauki, ile oświecenia (просветительство) – jest to zadanie niepo387
równanie szersze” .

„Rozumny egoizm” Czernyszewskiego był próbą pogodzenia pierwiastka rozumowego z instynktownym – miejsce słowianofilskiej miłości zajęła miłość własna. Podejście do kwestii samodoskonalenia, krańcowo różne od słowianofilskiego, został dopracowany w latach sześćdziesiątych. Składał on niedoskonałość moralną człowieka na
karb warunków społecznych – wystarczyło zmienić rzeczywistość materialną, by usunąć przyczynę wszelkiego zła. W takim ujęciu to rzeczywistość, a nie człowiek, była
przedmiotem oddziaływania, człowiek „wyrzekał się” niezależności od czynników
zewnętrznych w kształtowaniu jakości swojego życia, świadomość została nakierowana na zewnątrz.
Teoria Czernyszewskiego nie zawierała myśli o konieczności spłacenia długu moralnego ludowi. Był to element, który w zdecydowany sposób odróżniał raznoczyńców
od przedstawicieli szlachty. Postawa „winnego” lub „pokrzywdzonego” rzutowała na
sposób definiowania roli inteligencji w społeczeństwie, będąc jednocześnie odzwierciedleniem mentalności szlachty lub raznoczyńców.
Etyczna motywacja działań przedstawicieli szlachty została znakomicie przedstawiona w Listach historycznych (1868–1869, publikowane w czasopiśmie „Niediela”)
Piotra Ławrowa. Zagadnieniem, wokół którego koncentrowały się rozważania na temat
roli wykształconej młodzieży, był postęp. Wysoka cena, jaką zapłaciły klasy niższe za
możliwości rozwoju przedstawicieli wyższych warstw, obligowała inteligencję do
konkretnych działań, zmierzających do nadania sensu wydarzeniom historycznym –
minionym i przyszłym. W Listach historycznych po raz kolejny uwidoczniło się dążenie inteligencji do stworzenia nowych zasad funkcjonowania świata, przejęcia nad nim
całkowitej kontroli, nieuznawania praw a priori. Punktem odniesienia dla wydarzeń
historycznych był postęp, ostatecznie zdefiniowany przez Ławrowa jako rozwój krytycznie myślących jednostek, które z kolei wezmą na swoje barki zadanie poprawy
warunków materialnych poprzez zlikwidowanie nędzy i cierpienia oraz stworzenie
takiego ustroju społecznego, który zagwarantuje jednostce szczęście. Myśliciel w ten
sposób na nowo definiował podstawowe hasło etosu inteligencji „postęp” oraz wyznaczał przedstawicielom własnej grupy miejsce w modelu społecznym. Metodologiczną
podstawą rozważań Ławrowa była „subiektywna socjologia”. Główne jej tezy głosiły,
że postrzeganie i wiedza są subiektywne – zależą od pozycji społecznej i mechanizmów psychologicznych danej jednostki, człowiek myślący krytycznie jest zobligowany do protestu przeciwko wszelkim prawom, jeśli ich konsekwencję stanowi cierpienie
ludzi. Cele także postrzegane są subiektywnie, zaś sposób indywidualnej interpretacji
zdarzeń wyznacza kierunek działań. Punktem odniesienia w stosunku do niedoskonałej
rzeczywistości jest ideał wypracowany przez jednostkę. Ławrow usprawiedliwiał rozwój jednostek kosztem warstw niższych, ponieważ traktował je jako siłę, zdolną przekształcać model patriarchalny. „Postęp” w ujęciu autora Listów historycznych miał
wyraźne zabarwienie antropocentryczne, wiązał się z człowiekiem:
387

Cyt. za G. Przebinda, Mikołaj Czernyszewski..., s. 209.
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„Rozwój jednostki pod względem fizycznym, umysłowym i moralnym, wcielenie w formy
społeczne prawdy i sprawiedliwości – oto zwięzła formuła, która, jak mi się wydaje, obejmuje
wszystko, co można poczytywać za postęp”388.

Przytoczona formuła wymaga komentarza, ponieważ Ławrow akcentował moralny
rozwój jednostki. Realnie jest on możliwy dopiero wówczas, gdy społeczeństwo szanuje godność pojedynczego człowieka przez uznawanie wolności wyrażania odmiennych przekonań, „gdy jednostka świadoma jest tego, że godność jej tkwi w jej przekonaniach oraz że poszanowanie cudzej godności jest równoznaczne z poszanowaniem
własnej”389. Skuteczne działanie krytycznie myślącej jednostki, w pełni rozwiniętej
pod względem fizycznym i moralnym, wymaga zaistnienia odpowiednio wykształconego społeczeństwa. Bez minimalnego chociażby stopnia rozwoju społecznego głoszone zasady prawdy i sprawiedliwości trafią w próżnię. Wyraźnie widzimy, że Ławrow
przyznaje prawo do krzewienia idei jedynie najpełniej rozwiniętym jednostkom – czyli
inteligencji – zaś reszcie społeczeństwa wyznacza rolę odbiorców i wykonawców.
Inteligencję definiuje Ławrow jako grupę, która jest zdolna do rozwoju, czerpie z tego
faktu przyjemność i jest gotowa przewodzić społeczeństwu:
„Grupie tej nadane zostało miano inteligencji, występuje ona jako siła napędowa świadomych
przemian kultury, w przeciwieństwie do zmian niezamierzonych, które miały miejsce dotychczas.
Dziełem jej jest przetworzenie kultury za pomocą myśli”390.

Kulturę definiuje myśliciel jako wartość pozostającą w opozycji do dynamicznych
przemian, porzucenie utartych wzorców na rzecz nowych form życia i świadomości:
„Terminem kultura będziemy tu oznaczali taki zespół form współżycia i układów psychicznych, który [...] odznacza się tendencją do tego, by być przekazywanym z pokolenia na pokolenie”391.
Istnienie rozwiniętych jednostek jest warunkiem historycznego rozwoju społeczeństwa, przejścia od intuicyjnego życia, według rytmów przyrody, do świadomego określenia motywów i celów działań. Przedstawiciele inteligencji zmuszeni są walczyć
o postęp, rozumiany jako „pełny rozwój jednostki”, w niesprzyjających warunkach,
dlatego na rozszerzenie postępu na poziom społeczny brakuje im siły. Ławrow głosi:
„Jakże niewielka jest garstka wybranych! I jaką cenę zapłaciła za to reszta!”392. Wybrani to „kwiat narodu, jedyni reprezentanci cywilizacji”393. Przeciwstawienie wykształconej mniejszości reszcie społeczeństwa nie jest, według Ławrowa, jedynie konsekwencją sprzecznych interesów; w dużym stopniu wynika z zakorzenionych w tradycji przekonań, traktowanych jako „nietykalna świętość”. Te przekonania utrzymują
olbrzymią część ludzi w marazmie, niechęci do zmian. Psychologiczne poczucie długu
i winy wobec niższych warstw jest łagodzone przez zapał do pracy i szerzenia oświa-
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wstęp i przyp. A. Walicki, Warszawa 1965, s. 50.
389
P. Ławrow, Listy..., s. 52.
390
P. Ławrow, Przemiany kultury a życie historyczne [w:] Filozofia społeczna..., s. 227–228.
391
P. Ławrow, Przemiany kultury..., s. 223.
392
P. Ławrow, Listy..., s. 54.
393
P. Ławrow, Listy..., s. 70.
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ty394. Myśliciel zdecydowanie odcina się od długu „ojców”, pisząc: „Każde pokolenie
odpowiada przed swymi potomkami tylko za to, czego mogło dokonać, a nie dokonało”395. Proces rozwoju umysłowego i moralnego, który dokonał się w jednostkach,
obecnie musi zostać przeniesiony na płaszczyznę realną: mniejszość ma obowiązek
szerzenia oświaty, nie może być jedynie reprezentantem idei, wówczas bowiem poniesie odpowiedzialność za cierpienia sobie współczesne i przyszłe. Z racji zdolności do
krytycznego myślenia inteligent stawia siebie ponad społeczeństwem i przyznaje sobie
prawo do oceniania kultury. Pozornie jednostka jest bezsilna wobec utrwalonych przez
wieki i chronionych przez większość norm; musi stać się siłą, motorem przemian. Droga do zdobycia siły prowadzi przez jasne wyrażenie słusznej myśli – akt rozpowszechnienia prawdy i sprawiedliwości automatycznie pociąga za sobą wzrost liczby zwolenników myśli postępowej. Ławrow jako przedstawiciel inteligencji ma do dyspozycji
jasno wyartykułowaną myśl i osobisty przykład. Możemy wywnioskować, że są to
narzędzia do spowodowania mimezis ze strony ludu.
Tkaczow, krytycznie ustosunkowany do teorii postępu i roli jednostki Ławrowa, definiował rozwój przede wszystkim w aspekcie społecznym. Z faktu o fizycznej i psychicznej identyczności ludzi wyprowadzał wniosek o istnieniu prawdy obiektywnej,
takiej samej dla wszystkich, poddając ostrej krytyce teorię subiektywizmu oponenta396.
Celem, do którego należy dążyć, jest „szczęście”, pojmowane jako równowaga między
potrzebami a możliwościami ich zaspokojenia, obejmująca w takim samym stopniu
wszystkich członków społeczeństwa. Zaspokojenie podstawowych potrzeb większości
wymagało poświęcenia rozwoju umysłowego nielicznych, tym bardziej że rozwój osobisty Tkaczow uznał za niepotrzebny. Progres indywidualności powoduje regres pozostałych członków społeczeństwa. Myśliciel postuluje nie „ograniczenie” potrzeb, lecz
ujednolicenie warunków życia i wprowadzenie takiego systemu wychowania, by potrzeby, które mogą obciążyć cały organizm społeczny i spowodować uwstecznienie
pewnych jego części, w ogóle nie miały możliwości się rozwinąć. Innymi słowy, proponuje daleko posuniętą unifikację: ujednolicenie potrzeb wszystkich ludzi gwarantuje
równość, a tym samym brak konfliktu między pojedynczym człowiekiem a społeczeństwem jako całością.

394
Dając wyraz świadomości posiadanego długu oraz moralnej obligacji do jego spłacenia, Ławrow
jednocześnie przeciwstawiał rzeczywistości ideał wykształconego społeczeństwa, zdolnego pojąć sprawiedliwość i równość dzięki jednostkom. W Liście czwartym, zatytułowanym: Cena postępu, pisał: „Każde
dobrodziejstwo życiowe, z którego korzystam, każda myśl, którą miałem czas zrozumieć lub samodzielnie
opracować, okupione zostały krwią, cierpieniem lub znojem milionów. Tego, co zaszło w przeszłości,
poprawić nie mogę i bez względu na to, jak drogo opłacony jest mój rozwój, nie jestem w stanie wyrzec się
go: on właśnie jest ideałem inspirującym moją działalność”. Por. P.Ł. Ławrow, Listy..., s. 82.
395
P. Ławrow, Listy..., s. 77.
396
„Ludzkość będzie zawsze wierzyć, że istnieje obiektywne, wszystkich jednakowo obowiązujące
kryterium prawdy, i zawsze będzie takiego kryterium poszukiwać. [...] Identyczność naszej fizycznej,
a w konsekwencji i psychicznej konstrukcji stwarza możliwość takich oczywistości”. Por. P. Tkaczow, Co
to jest partia postępu? [w:] Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego, s. 281.
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„Kiedy wszyscy członkowie społeczeństwa znajdują się na tym samym poziomie rozwoju indywidualności, wówczas ich cele życiowe są identyczne; to zaś z kolei jest koniecznym warunkiem harmonii celów indywidualnych z celem społeczeństwa”397.

Charakter postępowy – głosi Tkaczow – mają tylko te formy organizacji ekonomicznych, prawnych, politycznych, społecznych, które przyjęły za swój fundament
zharmonizowanie potrzeb i interesów prywatnych z ogólnymi. W odniesieniu do jednostki i procesu indywidualizacji postęp w ujęciu Ławrowa jawi się jako ruch wsteczny, regres.
Trzeci z wybitnych ideologów narodnictwa, Mikołaj Michajłowski, nie należał do
ruchu rewolucyjnego, jednak jego głos w dyskusji nad wzajemnymi relacjami jednostka – społeczeństwo dowodził braku ugruntowanej wartości indywidualnej jednostki
w rosyjskiej kulturze drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Myśl Michajłowskiego
ewoluowała od twierdzenia, że człowiek musi harmonijnie rozwijać wszystkie swoje
potencjalne możliwości, do tezy, że pełny rozwój osobowości jest możliwy jedynie
w warunkach prymitywnej gospodarki z wczesnego okresu wspólnoty patriarchalnej,
gdy jeden człowiek był w stanie wykonać wszystkie czynności i nie istniała specjalizacja. Idealny typ: „człowiek pełny” (целостная личность) był samowystarczalny, cele
jego pracy jawiły mu się jasno, z pozostałymi członkami społeczeństwa łączyła go
solidarność, rozwój intelektualny i rozwój fizyczny pozostawały w równowadze. Według Michajłowskiego, specjalizacja i podział pracy spowodowały dezintegrację osobowości – pojawił się „człowiek fragmentaryczny”. Postęp równoznaczny z rozwojem
indywidualnym nie pokrywał się z postępem społecznym. Michajłowski trafnie uchwycił
mechanizm społecznej dezintegracji: różnicowanie w obrębie instytucji społeczno-politycznych w dziedzinie ekonomicznej idzie w parze z rozbiciem osobowości; pojedynczy człowiek nie jest w stanie reprezentować kultury we wszystkich jej przejawach,
nie potrafi znaleźć wspólnego języka z pozostałymi członkami, utracona zostaje możliwość przekazywania dziedzictwa kulturowego w formie ustalonych norm i zasad.
„Wraz z dyferencjacją społeczeństwa na rządzących i rządzonych, ową dyferencjacją, która
umożliwiła rozwój społeczeństwa, tj. przejście społeczeństwa od jednorodności i prostoty do różnorodności i złożoności, rozpoczęło się naruszanie integralności poszczególnych jednostek oraz
przechodzenie ich od różnorodności do jednorodności”398.

Myśliciel pojmuje jednorodność jako wyspecjalizowanie jednej części osobowości
kosztem zaniedbania innych, utratę poczucia pełni. Z naszych badań nad fenomenem
inteligencji wynika, że jednorodność nieuchronnie wiąże się z unifikacją, upodobnieniem do innych przy jednoczesnej utracie indywidualnych cech: przestaje istnieć
„wspólne” i „moje”. Podobnie postrzega istotę dezintegracji Michajłowski, wyprowadzając z faktu podziału pracy wnioski o zasięgu ogólnospołecznym. Wynalazki o charakterze technicznym są źródłem uogólnień w dziedzinie metafizyki, następnie filozofii
i nauki; w miarę jak postępuje specjalizacja w poszczególnych dziedzinach wiedzy,
zawęża się światopogląd specjalistów. Teoretyk zauważa:

397

P. Tkaczow, Co to jest partia postępu, s. 334.
M.K. Michajłowski, Podział pracy a postęp społeczny [w:] Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego, s. 412.
398
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„Jak we wszystkich swoich przejawach, tak i tu podział pracy ma charakter dwoisty. Nauka
wzbogaca się, ale światopogląd specjalistów coraz bardziej się zwęża. Niebawem wszakże i nauka przestaje się wzbogacać”399.

Gradacja różnicowania w ostatecznym rezultacie prowadzi do zerwania związku
z pierwotnym źródłem myśli lub idei, faktu kultury. Podział pracy zwiększa różnicowanie się społeczeństwa, wpływa na jego rozwój, lecz jednocześnie sprowadza jednostkę do roli narzędzia, wyspecjalizowanego w wykonywaniu jednej tylko czynności,
i potęguje dystans między człowiekiem a resztą społeczeństwa. Konsekwencją oddzielenia od większej całości (indywidualności wyższego stopnia400) jest dezintegracja
osobowości.
W myśli Michajłowskiego powraca dylemat, sformułowany przez słowianofilstwo
i okcydentalizm w latach czterdziestych, zawarty w pytaniu: podnieść lud do towarzystwa czy zintegrować towarzystwo z ludem poprzez powrót do tradycyjnych zasad. Michajłowski ostatecznie przyznaje inteligencji rolę warstwy przodującej w rozwoju społecznym. Występuje jako oponent Dostojewskiego, twierdząc, że przekonanie o sile
moralnej ludu występuje jedynie wśród inteligencji i nie ma pokrycia w rzeczywistości.
„Jest przekonany [Dostojewski – przypis M.A.], że cokolwiek by się stało lud koniec końców
wybawi z opresji siebie i nas. [...] Ale to też jest przecież myśl citoyenowska. Lud gębę rozdziawi,
kiedy mu się o tym powie”401.

Dług do spłacenia wobec niższych warstw jest dla Michajłowskiego rzeczą oczywistą, nie oznacza jednak rezygnacji z jednostkowego rozwoju. „Możemy się spierać
o rozmiary długu, o sposoby jego uiszczenia, ale ten dług ciąży na naszym sumieniu
i chcemy go zwrócić”402. Rezygnację z wolności politycznej, dopóki dług nie zostanie
wyrównany, Michajłowski traktuje jako rodzaj oczyszczającego cierpienia. Inteligencja
popełniła grzech wyzysku niższych warstw, nie wiedząc o tym. Odkupi go, wykorzystując zdobytą wiedzę jako narzędzie. W tym punkcie rozważań zbliża się do Ławrowa: szlachta przyjmuje owoce swojej uprzywilejowanej pozycji i przekształca je
w narzędzie do stworzenia społecznego dobrobytu. Świadomość ogromu długu rodzi
cierpienia wśród inteligentów „o sumieniu czystym i twardym jak kryształ”403. Nie
uciekają oni przed wiedzą o gruncie, na którym wyrosła ich uprzywilejowana pozycja,
lecz aktywnie poszukują środków, by odkupić grzech wobec ludu, tworzą materialny
dobrobyt Rosji. Michajłowski zarzucił Dostojewskiemu jednostronność; wybitny pisarz odmalował w Biesach tylko część rosyjskiej inteligencji – te „biesy”, które są
opętane i negują prawdę ludu ze wszystkimi podstawowymi wartościami, nie dostrzegł
natomiast formacji diametralnie różnej, zainteresowanej tworzeniem społecznego dobrobytu:
399
M.K. Michajłowski, Trzy stadia rozwoju społecznego [w:] Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego, s. 466–467.
400
Michajłowski wyróżnia kilka stopni indywidualności, które tworzą hierarchię, a jednocześnie poprzez walkę próbują zmienić swoją pozycję. W klasyfikacji myśliciela człowiek-indywidualność znajduje
się o stopień niżej od społeczeństwa-indywidualności. Por. M.K. Michajłowski, Stopnie indywidualności
i ich antagonizm [w:] Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego, s. 530–537.
401
M.K. Michajłowski, Odpowiedź Dostojewskiemu [w:] Filozofia społeczna..., s. 588–589.
402
M.K. Michajłowski, Odpowiedź..., s. 590.
403
M.K. Michajłowski, Odpowiedź..., s. 597.
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„Podczas gdy pan się zajmuje zwariowanymi, opętanymi citoyenami i prawdą ludową, na tę
właśnie prawdę ludową rzucają się jak sępy citoyenowie rozsądni, zrównoważeni, spokojni i pokorni, i szarpią ją z pożądliwością drapieżnego ptaka, ale i z miną dobroczyńców ludzkości. [...]
Całą swoją uwagę skupia pan na garstce szaleńców i łajdaków! W pańskiej powieści zabrakło
biesa bogactwa narodowego, biesa najbardziej rozpowszechnionego i najmniej troszczącego się
o granice dobra i zła. Świnie, w które ów bies wstępuje, nie rzucą się oczywiście ze skały w morze, o nie, one będą mądrzejsze od pańskich ulubionych bohaterów”404.

Wśród teoretyków narodnictwa zauważamy trzy różne sposoby definiowania indywidualności i jej roli w szerzeniu postępu: dla Ławrowa podstawowym warunkiem
rozwoju jest krytyczna myśl, zdolność do niezależnej oceny zjawisk i idei; Tkaczow
utożsamia postęp ze zrównaniem – unifikacją indywidualnych jednostek, proces przeciwstawny jest dla myśliciela równoznaczny z regresem, ponieważ stawia na uprzywilejowanej pozycji rozwinięte jednostki, spychając ze sceny dziejów tych, którzy i tak
są gorzej rozwinięci; Michajłowski próbuje pogodzić rozwój społeczeństwa z rozwojem indywidualności, jego teoria postępu jest wypadkową teorii Ławrowa i Tkaczowa
– w ostatecznym rezultacie myśliciel traktuje indywidualność jako zespół cech właściwych każdemu człowiekowi i tym samym głosi identyczność ludzi.
W dyskusji nad drogą rozwoju Rosji dużą rolę odegrał nie rozwiązany dotychczas
problem inteligenckiej ambiwalencji wobec ludu. W świadomości inteligencji drugiej
połowy dziewiętnastego wieku chłop istniał jako strażnik rdzennych rosyjskich wartości oraz jako przedmiot opieki i wychowania lub warstwa krzywdzona przez wieki,
która siłą musi odebrać to, co jej się należy. Michajłowski trafnie ocenił inteligencję lat
sześćdziesiątych, złożoną z dwóch nurtów: raznoczyńskiego i szlacheckiego, uzupełniających się nawzajem: „Интересы народа стали нам дороги по двум различным
причинам: одним по близости к народу, другим – по оторванности от него”405.
Raznoczyńcy rozumieli interesy ludu bezpośrednio, z racji swojej przynależności do
wspomnianej warstwy. W przeciwieństwie do szlachty nie tworzyli teorii na temat
specyfiki ludu, jego mentalności, przesądów czy potencjalnego duchowego bogactwa;
nie kierowało nimi poczucie miłości i oddania, które wynikało z poczucia winy i chęci
spłacenia długu.
Hasłem Czernyszewskiego i Dobrolubowa była obrona interesów ludu, przy pełnej
świadomości jego „azjatyckości”406. Myśliciele nie głosili haseł umiłowania ludu, lecz
postulowali oświecenie, rozumiane jako uświadomienie ludowi jego położenia. Protestowali również przeciwko wyzyskowi, domagając się prawnego uregulowania kwestii
ziemi, tak by chłop uzyskał realne środki na utrzymanie siebie i rodziny. Charakterystyczne jest podjęcie roli mediacyjnej na linii stosunków władza – lud, czemu Czernyszewski daje wyraz w Listach bez adresu407 (Письма без адреса). Lud jest sędzią inteligencji i władzy, niestety, nie jest jeszcze na tyle świadomy, by właściwie ocenić poczynania jednych i drugich – dlatego inteligencja staje w obronie ludu. Za prawo
404

M.K. Michajłowski, Odpowiedź..., s. 596.
Н.K. Михайловский, Записки профана [в:] Собрание сочинений в 6 томах, Издание „Русское
богатство”, Санкт-Петербург 1896–1897, т. 3, s. 722.
406
M. Czernyszewski, Pisma filozoficzne, t. 1, s. 298.
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Н.Г. Чернышевский, Письма без адреса [в:] Полное собрание сочинений в 10-ти томах,
Санкт-Петербург 1905–1906, т. 10.
405
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pańszczyźniane w równym stopniu jest odpowiedzialny jego twórca – car, jak
i szlachta, która korzystała z przywilejów i pracy chłopów pańszczyźnianych. Połowiczność reformy wynikała ze słabości władzy w obliczu klęski w kampanii krymskiej408 oraz działalności szlachty, która pragnęła w jak najmniejszym stopniu uszczuplić swoje przywileje409.
Rozdźwięk w inteligenckim traktowaniu ludu obrazują myśliciele skupieni wokół
„Sowriemiennika” z Czernyszewskim i Dobrolubowem z jednej strony oraz czasopisma „Russkoje słowo”, na czele którego stał Pisariew – z drugiej. Zasadnicza różnica
między Dobrolubowem a Pisariewem wyrażała się w sposobie pojmowania zadań wobec ludu. Według Dobrolubowa: „Великой задачей нашего времени становится
умственная эманципация масс, через которую предвидится им исход к лучшему
положению не только их самих, но и всего общества”410. Umysłowa emancypacja
dokona się nie przez dzielenie się intelektualnym dorobkiem inteligencji, lecz przez
„wychowywanie”411 – Pisariew jest świadomy zachowawczego charakteru ludu, jego
wrogości do zmian, istnienia ugruntowanych przesądów i dlatego zaleca „pedagogiczne” podejście do kwestii kształcenia ludu: „Надо действовать педагогически т. е.
приноравливать своё изложение к понятиям слушателя и не сходить с его точки
зрения”412. Kwestię wychowawczego oddziaływania na lud Pisariew poruszył w artykule Scholastyka XIX wieku (Схоластика XIX века), gdzie wyraził myśl, że inteligencja nie jest w stanie przekazać idei bezpośrednio ze względu na niski poziom intelektualny ludu, dlatego trzeba wciągnąć do współpracy prowincjonalną szlachtę i drobnych
urzędników, którzy staną się rodzajem transformatora idei między inteligencją a ludem413. Protekcjonalny stosunek do chłopa wynikał z przekonania, że jedynie szlachta
może być źródłem idei – lud nie ma nic do zaoferowania, choć niewątpliwie poprawa
położenia tej najbiedniejszej warstwy wpłynie pozytywnie na ogólną kondycję całego
społeczeństwa. To ewidentne wykorzystanie ludu jako narzędzia do walki o postęp
spotkało się z gwałtowną krytyką Tołstoja, który twierdził, że lud „świadomie nienawidzi postępu i wszelkimi sposobami stara się mu przeciwdziałać”414. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Pisariew był świadom dwuznaczności swojego stosunku do
ludu i oporu chłopów przeciwko tak rozumianej pomocy, niemniej jednak w odniesie-
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M. Heller, Historia imperium..., s. 588.
„Дело было начато с желанием требовать как можно менее пожертвований от дворянства”.
Por. Н.Г. Чернышевский, Письма без адреса, s. 301.
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Н.Г. Чернышевский, Письма без адреса, s. 237.
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Na ten rys psychologiczny „kajającego się szlachcica” zwraca uwagę Owsjaniko-Kulikowski, akcentując różnicę między „kształceniem” a „wychowywaniem” – jedynie to pierwsze zakłada obcowanie
równego z równym, drugie odzwierciedla stosunek osoby postawionej wyżej do kogoś niższego statusem
społecznym. Por. Д.Н. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции [в:] Полное собрание
сочинений, Санкт-Петербург 1914, т. 7, часть первая, s. 301.
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Д.Н. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции..., т . 7, s. 243.
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„Это „среднее сословие” может сделаться посредником между передовыми деятелями русской мысли и нашими младшими братьми – мужиками”. Por. Сочинения D.И. Писарева..., s. 337.
414
Poglądy Pisariewa zbiegają się z przekonaniami i działalnością Lwa Tołstoja, który w Jasnej Polanie
założył szkołę dla dzieci chłopów, wydawał czasopismo pedagogiczne, występując jednocześnie z pozycji
„barina” nie tylko wobec ludu, lecz także wobec cara Aleksandra III. Por. W.F. Asmus, Lew Tołstoj, Warszawa 1964, s. 126.
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niu do ludu proponował metody nie wprost: należało dać chłopu do zrozumienia, że
stosunek pana do niego uległ zmianie, jest łagodniejszy, i tym samym uczynić go bardziej podatnym na nowe idee415. Ambiwalentny stosunek do ludu przejawił się w pragnieniu Michajłowskiego, by roztopić się w ludzie, a jednocześnie zachować osobowość i wnieść ideały, które rozproszą mrok przesądów: „O, если бы я мог расплыться
в этой серой, грубой массе народа, утонуть бесповоротно, но сохранить тот светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть за счёт этого народа”416. W przypadku kwestii spornych na linii stosunków inteligencja – lud Michajłowski postulował
rozstrzyganie wątpliwości z pozycji jednostki. Dla problemu, którego waga i zasięg są
tak rozległe, że uniemożliwiają adekwatną ocenę, myśliciel proponuje przyjąć dodatkowe kryterium: „pracę”. W Listach o prawdzie i nieprawdzie (Письма о правде
и неправде)417 pisze: „В таких случаях вместо интересов личности вы поставите
интересы народа или, точнее, труда”418.
Ambiwalentny stosunek inteligencji do ludu wynikał z przedmiotowego potraktowania warstwy, której – z jednej strony – przypisano dziejową misję, z drugiej natomiast – owo wyjątkowe położenie zostało przez inteligencję zawłaszczone. W traktowaniu ludu przez inteligencję rewolucyjną zaznaczyły się dwie tendencje, reprezentowane przez odłam „bakuninistów” i „ławrystów”. „Bakuniniści” przypisywali dużą
rolę pierwiastkowi emocjonalnemu w kształtowaniu społecznego położenia i potrzeb.
Dopiero klęska „wędrówki w lud” (1873–1874) skłoniła inteligencję do zmodyfikowania sposobów działania. Po nieudanej „wędrówce w lud” hasła „oświecicielstwa”
i pracy agitacyjnej wśród ludu ustępują miejsca ideałom walki o cele polityczne, rozumiane jako przejęcie władzy poprzez rewolucję.
Ruch narodnicki419, zrodzony w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku,
opowiedział się zdecydowanie przeciwko walce o swobody polityczne czy reformy
konstytucyjne. Fundament tych postaw stworzyło przekonanie, że najważniejszym
zadaniem jest „spłacenie długu” wobec ludu, zaś wolności polityczne budują silną
pozycję ekonomiczną szlachty. W ten subtelny sposób, nieświadomie, teoretycy ruchu
(Piotr Ławrow, Mikołaj Michajłowski) potwierdzili i wzmocnili przeciwstawienie
„lud” – „warstwy wykształcone”. W ich ujęciu budowanie dobrobytu jednej warstwy
automatycznie wiązało się z ubożeniem czy „złożeniem w ofierze” drugiej. Potwierdzili również krach idei liberalnej, wiary w możliwość transformacji społeczeństwa za
pomocą aktów prawnych. Według Michajłowskiego: „Swobody polityczne są niezdol-
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Народные книжки. Сочинения Д.И. Писарева, Санкт-Петербург 1894, т. 1, s. 337.
Н.K. Михайловский, Записки профана [в:] С.П. Жаба, Русские мыслители о России и человецестве, YMCA-PRESS, Париж 1954, s. 166.
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Ideologię tę charakteryzuje szczególne połączenie demokratycznego radykalizmu (czyli „burżuazyjnego
demokratyzmu” w terminologii marksistowskiej) z tendencją antykapitalistyczną, występującą w postaci
tak czy inaczej rozumianego socjalizmu, ale sprzężoną również z retrospektywną utopią idealizującą gospodarkę przedkapitalistyczną i przedkapitalistyczny typ więzi społecznej”. Por. A. Walicki, Zarys myśli...,
s. 352.
416

Rosja – Zachód. Trzy fazy konfrontacji

99

ne do zmiany stosunków między siłami istniejącymi w społeczeństwie”420. „Pora uderzyć w dzwon alarmowy”421 – pisał Tkaczow. W Rosji, według teoretyka narodnictwa,
zachodziły poważne zmiany form życia społecznego; najgroźniejsze z nich to rozpad
wspólnoty – obszcziny – i zastąpienie jej stosunkami burżuazyjnymi, nierównością
ekonomiczną. W Liście do Engelsa422 Tkaczow stwierdził, że rewolucja socjalna może
się powieść właśnie w Rosji, ponieważ tu nie istnieje klasa pośrednia między oficjalną
władzą a ludem i wroga siła polityczna nie jest wzmocniona dobrze rozwiniętą klasą
kapitalistyczną. Przeciwstawiał wspólnotowość indywidualistycznemu typowi gospodarowania, pisząc:
„Nasz lud przesiąknięty jest zasadami wspólnego, gminnego władania ziemią; jest on – jeśli
można się tak wyrazić – komunistą z instynktu, z tradycji. Idea kolektywnej własności tak mocno
wrosła w świadomość ludu rosyjskiego, że obecnie, kiedy rząd zaczyna rozumieć, że nie daje się
ona pogodzić z zasadami »ładu społecznego«, i chce w imię tych zasad zaszczepić w świadomości i życiu ludu ideę własności prywatnej – może to osiągnąć jedynie przy pomocy bagnetów
i knuta”423.

Michajłowski również zwrócił uwagę na dwie możliwe drogi rozwoju dla Rosji:
szczegółowe powtórzenie tego procesu ekonomicznego, przez który przeszła Europa
Zachodnia, lub wypracowanie własnego rozwiązania. Myśliciel opowiedział się za
samoistną drogą i ominięciem fazy rozwoju kapitalistycznego; uznał, że Rosja może
wykorzystać doświadczenie Zachodu i wypracować własny ideał rozwoju. Trzeba
wzmocnić obszczinę – proponował Michajłowski – gdyż pogodzenie wspólnotowego
modelu społecznego z rozwiniętym przemysłem, na wzór Anglii, nie jest możliwe.
W perspektywie było połączenie obydwu dróg, lecz nie na zasadzie syntezy, a w postaci wyboru jednej z nich: „Типы европейского и русского развития с течением
времени сольются, [...] или Европа круто повернёт в своём развитии или мы побежим по европейской дорожке, o чём у нас также многие думают”424. Skarbem
Rosji, cennym rezultatem historycznego rozwoju jest lud – to on nadaje kulturze samoistny charakter; ku niemu trzeba się zwrócić – przekonywał Michajłowski. „Мы
можем и должны опереться [на крестьянство – M.A.] если хотим действительно
жить а не прозябать без веры, надежды и любви”425.
Narodnicka teoria, która głosiła, że Rosja może, opierając się na chłopskich wspólnotach gminnych, przeskoczyć kapitalistyczną fazę rozwoju i przejść bezpośrednio do
socjalizmu, znalazła się w opozycji do marksistowskich teorii rozwoju ekonomicznego.
Już Michajłowski zwrócił uwagę na wewnętrzną sprzeczność założeń narodnictwa:
nierozerwalny związek między pracą i własnością, a konieczność rozdzielenia oraz
doprowadzenia do skrajnego antagonizmu wspomnianych elementów, zgodnie z teorią
420

Cyt. za A. Walicki, Filozofia prawa..., s. 71.
Б.Б. Глинский, Революционный период русской истории, 1861–1881 [в:] Исторические очерки
в двух томах, Санкт-Петербург 1914, т. 1, s. 147.
422
Г.В. Плеханов, Наши разногласия [в:] Полное собрание сочинений в 27 томах, Государственнoе издательство, Москва–Петроград 1922, т. 2, s. 143.
423
Powyższe słowa Tkaczow kierował do Engelsa w liście otwartym. Patrz K. Marks, F. Engels, Dzieła, Warszawa 1969, t. 18, s. 623–624.
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Н.K. Михайловский, Записки профана, 1886 [в:] Полное..., т. 3, s. 700.
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Marksa426. W roku 1878 sądził, że marksizm nie ma szans na zakorzenienie się na
gruncie rosyjskim, ponieważ świadoma inteligencja nie zechce powtórzyć drogi Europy Zachodniej. Tym bardziej, że chłop był przywiązany do ziemi i narzędzi pracy427
i można było zakładać, iż rozwój stosunków kapitalistycznych napotka dużo większe
przeszkody niż na Zachodzie. W roku 1894 przyznał się do pomyłki: „что мне казалось так странным и трудным, – объявилось: народились русские марксисты”428.
Doktryna Marksa została spłycona i potraktowana przez rosyjskich rewolucjonistów
jako cudowne lekarstwo na wszelkie bolączki społeczne. Michajłowski zwrócił uwagę
na totalność, a zarazem powierzchowność, głoszonej nauki:
„...кто хочет вполне безошибочного, не допускающего разочарования дела – того удостоверяют, что теперь всяким утопиям уже наверно конец пришёл; кого смущает »бедность
и несовершенность жизни«, тот узнает, что всё это на пользу человечества, и даже именно
народа, того самого, который ниществует и голодает; кому нужно непременно новое слово
– вот оно”429.

Krytyczna myśl rosyjska w osobach wybitnych przedstawicieli inteligencji (Bieliński, Hercen, Granowski), która jeszcze pięćdziesiąt lat temu „zażądałaby dokładnej
odpowiedzi” od doktrynerów, poddałaby analizie środki, które miały prowadzić do
zlikwidowania nędzy i cierpienia, obecnie straciła siłę przebicia, natomiast wykładnia
nowej ideologii, chociaż mieści się w broszurce, zdominowała myśl społeczną.
W warunkach rodzącego się kapitalizmu należało rozwiązać problem chłopstwa jako
przeważającej liczebnie warstwy społecznej w Rosji. W takim ujęciu marksizm powstał jako ruch opozycyjny do narodnictwa.
Przypomnijmy, że w latach dziewięćdziesiątych wieku dziewiętnastego w łonie rosyjskiego marksizmu współistniały trzy kierunki430. Dla naszych rozważań nie są istotne szczegółowe różnice w interpretacji doktryny Marksa, lecz wspólna myśl przedstawicieli każdego z wymienionych nurtów, że przyszłość Rosji leży w rozwoju stosunków kapitalistycznych, doprowadzeniu do krytycznego punktu „walki klas” oraz
zwycięskiej rewolucji. Charakterystyczna jest wizja Marksa, która zakładała szczęśliwe życie po apokaliptycznej wizji końca walki antagonistycznych grup społecznych.
Quasi-religijna wizja „sądu ostatecznego”, po którym miał nastąpić „raj na ziemi”,
oddziaływała niezwykle mocno na umysły rewolucyjnej inteligencji.
Jak zostało wspomniane wyżej, marksizm ukształtował się w opozycji do narodnictwa. Można jednak zakładać, że gotowość do udzielenia przez ten nowy nurt odpowiedzi na wyzwania, zaistniałe wskutek zmiany sytuacji ekonomicznej, była ważniejsza od jego oblicza ideowego. Do nowych wyzwań zaliczymy:
– Konfrontację z narodnickim ideałem wspólnoty. Była to konfrontacja z retrospektywną utopią, idealizującą rodzimy typ struktury społecznej. Propozycją alterna-
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Н.K. Михайловский, Карл Маркс перед судом Ю. Жуковского, 1878 [в:] Полное..., т. 1, s. 170–

427
Patrz niżej, ostateczny rezultat reformy rolnej, który zakładał przynależność chłopa do wspólnoty, ta
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tywną była doktryna przeszczepiona z gruntu zachodniego i w specyficzny sposób
„zrusyfikowana”.
– Określenie roli inteligencji wobec nowej warstwy społecznej – ubogiego proletariatu miast. Ta warstwa, złożona z wykorzenionych chłopów, była specyficzna ze
względu na swoją psychologię („psychologia mas”).
– Wypracowanie rozwiązania antagonizmu inteligencja – państwo. Inteligencja
przejmuje na swoje barki zadanie stworzenia silnego państwa. Na drodze do tego celu
państwo jako instytucja rządzona odgórnie przez cara jest przeszkodą, która musi być
jak najprędzej usunięta. Warto zwrócić uwagę na szczególny charakter samodzierżawia: brak tradycji liberalnej sprawiał, że warstwa wykształcona akceptowała łatwiej
bunt niż propozycję wypracowania „trzeciej drogi” między służalczością a buntem431.
Dążenia do stworzenia silnego państwa wypływały z samej specyfiki rosyjskiej kultury: państwo gwarantowało stabilność struktury społecznej, ponieważ od wieków skutecznie udaremniało wszelkie próby stworzenia niezależnego społeczeństwa.
– Znalezienie wspólnego obszaru interesów inteligencji szlacheckiej, walczącej
o swobody polityczne, oraz raznoczyńców, pragnących przede wszystkim poprawy
warunków materialnych. Hasło walki o swobody demokratyczne stawiało w nowym
świetle zagadnienie wzajemnego stosunku burżuazji i proletariatu. Dotychczas cele
socjalne i wolności polityczne traktowane były jako wartości rozłączne, przypisane do
dwóch wrogich sobie klas. Obecnie, kiedy Plechanow uznał, że walka o cele demokratyczne jest koniecznym etapem na drodze ku osiągnięciu celów socjalnych, należało
wypracować spójną koncepcję, która godziłaby interesy proletariatu i burżuazji.
Gieorgij Plechanow, potomek bogatego szlacheckiego rodu, w młodości należał do
narodnictwa. W latach kryzysu ideowego organizacji Ziemia i Wolność (Земля и Воля) i jej rozpadu na przeciwników i zwolenników walki politycznej Plechanow przystał
do organizacji Czarny Podział432 (Чёрный Предел) i kontynuował działania na rzecz
rewolucji politycznej. Emigrował w 1883 roku i za granicą założył Grupę Wyzwolenia
Pracy (Группа Освобождения Труда), wkrótce wydał książkę Nasze rozbieżności
(Наши разногласия, 1884) oraz Przyczynek do monistycznego pojmowania dziejów
(K вопросу о развитии монистического взгляда на историю)433. Wnikliwie przestudiowana doktryna Marksa zachwyciła Plechanowa spójnością i totalnością – dawała
odpowiedź nie tylko na pytania o charakterze historiozoficznym, społecznym i politycznym, lecz także zawierała szczegółowe propozycje rozwiązań poszczególnych
kwestii. Szczególnie mocno zostały wypunktowane kwestie sprzeczne z założeniami
narodnictwa: przede wszystkim Plechanow głosił konieczność rewolucji, zaistnienia
fazy kapitalistycznej i wykształcenia się silnego proletariatu przemysłowego. Dopiero
te trzy warunki stwarzały możliwość rewolucji socjalnej.
Plechanow jawił się jako zwolennik determinizmu historycznego. Twierdził, że
kolejne fazy rozwojowe: rozwój kapitalizmu i walka klas, a dopiero później triumf
431

„Despotyzm rosyjski stworzył społeczeństwo, w którym nie było prawie nic pośredniego między
serwilizmem a buntem, czyli między totalną identyfikacją z zastanym porządkiem a totalną jego negacją”.
L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, s. 365.
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klasy robotniczej i rewolucja socjalna, są nieuniknione. Można je jedynie przyśpieszyć
lub zminimalizować straty, lecz całkowicie ominąć ich niepodobna. Jest to teza pesymistyczna i optymistyczna zarazem. Pesymistyczna, ponieważ okazuje się, że nie można dokonać skoku do fazy socjalistycznej z pominięciem rozwoju stosunków kapitalistycznych i walki klas. Optymizm przejawia się w nieuchronności socjalizmu, który
nastąpi jako łagodne zakończenie krwawej i bezwzględnej walki antagonistycznych
klas: proletariatu i burżuazji.
Plechanow stwierdził, że narodnickie zapatrzenie w lud nosiło charakter słowianofilskiego oddania ideałowi, a nie prawdziwemu ludowi. Klęska „wędrówki w lud”
skłoniła inteligencję do zrewidowania swoich przekonań – i oto spór słowianofilów
z okcydentalistami ożył w nowej postaci. Rozpad obszcziny pociągnął za sobą utratę
ludowych ideałów, dlatego obecnie siłą społeczną powinien stać się proletariat: „...в
завещанном нам историей крестьянском сословии быстро образуюутся два новых
класса: буржуазия и пролетариат; что капитализм торжествует по всей линии”434.
Teoretyk zapowiedział szybkie zwycięstwo marksizmu jako dominującej ideologii
rewolucyjnej. Europeizację Rosji powiązał z przeszczepieniem na grunt rosyjski idei
ekonomicznych; „żywioł narodowy” miał – według Plechanowa – drugorzędne znaczenie, jego charakter był całkowicie zależny od stosunków społecznych. Na podstawie tego stwierdzenia można wywnioskować, że dla Plechanowa pierwiastek narodowy nie był samoistny, nie wpływał w żaden sposób na specyfikę relacji społecznych –
zachodziła raczej zależność odwrotna. W artykule Pesymizm jako odzwierciedlenie
działalności ekonomicznej (Пессимизм как отражение экономической деятельности,
1895) stwierdził bez żadnych wątpliwości: „»Народная стихия« есть не первичная
причина, a последствие данных общественных отношений. C изменением этих
отношений изменяется и стихия”435. Zmiana stosunków społecznych nieuchronnie
pociągnęła za sobą przekształcenie zachodnich idei, swoiste dopasowanie ich do potrzeb rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, „rusyfikację”436; „эти идеи становятся нашими собственными местными идеями, по мере того, как европеизуется наш
общественный быт, т. e. прежде всего (и пока только) наша экономика”437. Lud
z racji zmiany swojego położenia nie miał nic wspólnego z narodnickim przedmiotem
idealizacji, według Plechanowa należało zaszczepić ideały rewolucyjne w najbiedniejszych warstwach społeczeństwa, ale jednocześnie zdecydowanie odrzucić utopijne
przekonanie, jakoby w ludzie tkwiła siła do obalenia despotyzmu: „воздействуя на
крестьянство, интеллигенция должна твёрдо держаться точки зрения пролетариaта”438. Walka klas wykluczała współistnienie burżuazji i proletariatu; dyktatura
jednej tylko – zwycięskiej – grupy oznaczałaby, że wszystkie inne tendencje w jakikolwiek sposób sprzeczne z jej interesami będą stłumione w zarodku i usunięte z życia
społecznego oraz kultury. Pamiętajmy o celu nadrzędnym – wzywał Plechanow – nie
jest nim burżuazyjny socjalizm, lecz ostateczne zwycięstwo klasy robotniczej, która
434
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rośnie w siłę, podczas gdy burżuazja ze swoimi hasłami moralności i sprawiedliwości
schodzi ze sceny dziejów439. Kapitalizm miał za zadanie wspomóc burzenie patriarchalnej struktury. Plechanow sięgnął do myśli Bielińskiego, twierdząc, że myśliciel
jako jeden z pierwszych zorientował się, iż siła kapitalizmu Europy Zachodniej polegała na jego opozycyjności w stosunku do rosyjskiej organizacji społecznej. W pismach teoretyka marksizmu nie znalazła się szczegółowa analiza myśli wybitnego
okcydentalisty, stąd wiadomo, że Plechanow nie zwrócił uwagi na zasadniczą różnicę
między myślą Bielińskiego a własną: pierwiastek narodowy, jako niezmienny i charakterystyczny dla danego narodu, odgrywał w rozważaniach „szalonego Wissariona”
fundamentalną rolę.
Marksiści nie podjęli dyskusji nad istotą pierwiastka kulturotwórczego, skupiając
się na celach socjalnych i politycznych oraz walce klas, która miała doprowadzić do
ostatecznego zwycięstwa proletariatu i zniszczenia resztek struktury patriarchalnej
z władzą carską włącznie. „Zrusyfikowana” idea zachodnia owładnęła umysłami ateistycznej części inteligencji. Radykalizm interpretacji myśli zachodniej zdumiewał
Dostojewskiego, gdy w Dzienniku pisarza pisał:
„Proszę mi wybaczyć ten zabawny zwrot o »rosyjskim aspekcie ich doktryn« – jedynie dlatego, że ów rosyjski aspekt tych doktryn istnieje naprawdę. Polega on na wnioskach z owych doktryn w postaci niezachwianych pewników, jakie wyciąga się tylko w Rosji. W Europie natomiast
możliwości tych wniosków nawet się nie podejrzewa”440.

Wezwanie do zniszczenia struktury państwa głosił już pierwszy teoretyk anarchizmu Michał Bakunin. Radykalizm Tkaczowa wobec państwa ma nieco inny wymiar
niż u Bakunina – ciężar negacji został przesunięty na nierówność społeczną. Przejęcie
władzy przez rewolucyjną mniejszość i wykorzystanie istniejącego aparatu państwowego do celów rewolucji łączy się w myśli teoretyka z krytyką i anarchizmu, i demokracji. Hasłem Tkaczowa jest: „Rewolucjonista nie przygotowuje, a robi rewolucję”441,
korzystając z niezadowolenia społecznego – gruntu przygotowanego przez wyzyskiwaczy, kapitalistów, urzędników, duchownych. Rewolucjonista należy do wykształconej mniejszości, dlatego powinien skupić w swoich rękach władzę moralną i umysłową
nad niewykształconą większością. Prawdziwa rewolucja – według teoretyka – polega
na przekształceniu potencjału moralnego w siłę realnego oddziaływania na płaszczyźnie materialnej Do urzeczywistnienia tego celu konieczne jest przejęcie władzy państwowej i stworzenie „państwa rewolucyjnego”, które zlikwiduje konserwatywne instytucje społeczno-polityczne, zaś zamiast nich powoła nowe, sprzyjające urzeczywistnieniu rewolucyjnych ideałów równości i braterstwa. Inteligencja jako siła społeczna
potrzebuje nowych instytucji do realnego, twórczego oddziaływania na społeczeństwo.
Podejmuje w ten sposób kolejną próbę samookreślenia. Zaistniała sytuacja jest potencjalnie twórcza i charakterystyczna dla inteligencji:
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„Każda nowa siła społeczna, wyzwolona przez twórcze mniejszości, powinna – idealnie rzecz
biorąc – zrodzić nowe instytucje, poprzez które będzie mogła działać. W rzeczywistości działa
ona przeważnie poprzez stare, przeznaczone do innych celów instytucje”442.

Tkaczow zauważył, że ówczesna siła despotycznego państwa była iluzoryczna: nie
miało ono poparcia żadnej warstwy społecznej, gdyż wszystkie w mniejszym lub większym stopniu padły ofiarą wyzysku; brak zaplecza ekonomicznego sprawiał, że państwo było kolosem na glinianych nogach. Słabość oficjalnej władzy, jej brak zakorzenienia dawał rosyjskim rewolucjonistom dużo większą szansę błyskawicznego zniszczenia starego reżymu niż rewolucjonistom na Zachodzie. W Liście do Engelsa
(Открытое письмо Ф. Энгельсу) Tkaczow zaznaczał, że na Zachodzie państwo ma
silne oparcie w kapitale, w Rosji jest inaczej:
„У нас наоборот – наша общественная форма обязана своим существованием государству, так сказать, висящему в воздухе, государству, которое не имеет ничего общего с существующим социальным порядком, корни которого кроются в прошедшем, но не в настоящем”443.

Ważny jest fakt, na który zwrócił uwagę Tkaczow: istniejące instytucje państwowe
należą do przestarzałych, nie odpowiadają zapotrzebowaniom nowych sił społecznych
– raznoczyńców, coraz większej liczby młodzieży uczącej się, masowo napływających
do miast w poszukiwaniu zarobku chłopów. Nie następuje proces adaptacji, w związku
z czym zwiększa się rozdźwięk między tymi siłami społecznym, które realnie przejęły
ster w kształtowaniu rzeczywistości, a anachronicznymi instytucjami. Perspektywa
rozwiązania problemu jawi się następująco: albo nastąpi rewolucja, która zmiecie istniejący porządek, albo dojdzie do wynaturzenia narzędzi oddziaływania na społeczeństwo444. Tkaczow bierze pod uwagę obydwie możliwości, nie zakłada natomiast readaptacji aparatu administracyjnego – zbyt dawno przestał on spełniać swoje funkcje
efektywnego organizowania społeczeństwa. Narzędziem wywołania mimezis ze strony
niższych warstw w nowym państwie będzie propaganda.
„Без пропаганды социальная революция не может войти в жизнь [...] пропаганда только
тогда и будет действительна, целесообразна, только тогда и принесет ожидаемые результаты, когда материальная сила, когда государственная власть будет находиться в руках революционной партии”445.

Naśladowanie ze strony większości ma mieć charakter czysto mechaniczny, bezrefleksyjny – Tkaczow potwierdził rozdzielenie myślenia i wykonywania poleceń między dwie różne grupy: rządzącą mniejszość i rządzoną większość.
Diametralnie różny pogląd głosił Piotr Ławrow. Dyktatura mniejszości jest niedopuszczalna, ponieważ godzi w same założenia rewolucji: wyzwolenie ludu. Akt mime-
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zis ze strony ludu musi być świadomy, a do tego potrzebne jest minimum wykształcenia.
„Современный русский деятель должен, по нашему мнению, оставить за собою
устарелое мнение, что народу могут быть навязаны революционные идеи, выработанные
небольшою группою более развитого меньшинства, что специалисты-революционеры,
свергнув удачным порывом центральное правительство, могут стать на его место и ввести...новый строй, облагодетельствовав им неподготовленную массу. Мы не хотим новой
насильственной власти, каков бы ни был источник новой власти”446.

Ten, kto naprawdę troszczy się o dobro ludu, będzie próbował skłonić go do jasnego sformułowania własnych celów, sam zaś zadba o urzeczywistnienie ich w odpowiednim momencie. W ujęciu Ławrowa rola inteligencji rewolucyjnej ma być służebna
wobec niższych warstw. Problematyczne jest zagadnienie formułowania przez lud
celów przy jednoczesnym założeniu, że należy mu je uświadomić447 – wniosek jest
jednoznaczny: inteligencja zakładała, że zna te potrzeby, co jest tożsame ze stawianiem
siebie ponad ludem.
W przeciwieństwie do Tkaczowa i Ławrowa „klasą wybraną” dla Gieorgija Plechanowa był proletariat. Pojawienie się tej nowej warstwy społecznej było dowodem na
zaistnienie sił, zdolnych naruszyć istniejący dotychczas porządek społeczny. Obszczina
rozpada się, stare struktury istnieją jeszcze siłą inercji, ale już wkrótce zostaną całkowicie wyparte przez dwie nowe warstwy: burżuazję i proletariat – głosił Plechanow.
W sytuacji gdy mamy do czynienia z dwiema antagonistycznymi warstwami, prawomocności nabiera teoria Marksa o walce klas. Źródeł nowego porządku należy szukać
w reformie włościańskiej 1861 roku, twierdził Plechanow. Od 19 lutego 1861 roku
datuje się rozwój tej siły, która istniała jako potencjalna i potrzebowała impulsu, by się
ujawnić oraz rozwijać, wypierając poprzednie formy władania ziemią. Kapitalizm pełni
ważną rolę jako narzędzie stopniowego wypierania stosunków patriarchalnych. Klasa
robotnicza musi być przygotowana do rewolucji socjalnej dzięki rozwojowi sił wytwórczych i upowszechnieniu środków produkcji. Socjaldemokraci z Ławrowem na
czele pragnęli zapewnić sobie powodzenie rewolucji, dzięki uprzedniej pracy nad rozwojem świadomości wśród niższych warstw. „Blankiści” planowali osiągnąć ten sam
cel za pomocą komitetów, które przejmą rządy. Rodziło się pytanie o kierunek działania i podmiot potencjalnych korzyści: czy rewolucja jest dla robotników, czy robotnicy
dla rewolucji. Plechanow analizował konsekwencje każdego z potencjalnych rozwiązań: jeśli władza przejdzie w ręce mniejszości, będzie to klęska socjalistycznej rewolucji, jeśli lud zyska sposobność określania własnych celów, to na pytanie, czy potrzebna
mu jest ziemia na własność, odpowie – „tak”, natomiast na pytanie, czy jest zainteresowany socjalistycznym ustrojem (нужно ли ему „начало социалистической организации”448), po długim namyśle udzieli odpowiedzi przeczącej. W tej sytuacji,
o czym już wspominaliśmy, rewolucję należy oprzeć na proletariacie i naturalnym
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następstwem zwycięstwa będzie dyktatura proletariatu. Plechanow stwierdzał bez żadnych wątpliwości:
„Диктатура всякого данного класса означает...господство этого класса, позволяющее
ему распоряжаться организованной силой общества для защиты интересов и для прямого
или косвенного подавления всех тех общественных движений, которые нарушают его интересы”449.

Plechanow nie sprecyzował, jakie to mogą być interesy, przeciwstawił je jednak
„burżuazyjnym” wartościom moralności i sprawiedliwości – zdecydowanie odrzucał te
wartości jako oręż walki o interesy tylko i wyłącznie „burżuazji epoki upadku” (буржуа эпохи упадка).
Podobnie jak u poprzedników, u Plechanowa również pojawia się pytanie o sposób
pociągnięcia za sobą szerokich rzesz czy to proletariatu, czy – w ostateczności – ludu.
Dopóki istnieją „bohaterowie” (герои) i „masy” (толпа), dopóty trwa błędne przekonanie, że nieliczne jednostki mogą, dzięki sile umysłu, wywołać naśladownictwo ze
strony mas. Rezygnacja inteligencji z idei pojedynczego „bohatera” pozwala proletariatowi rozwijać świadomość wytwórcy (производителя); w przeciwnym razie masy –
według określenia Plechanowa – są „zbiorem zer”:
„Субъективная философия кажется нам вредной именно потому, что она мешает интеллигенции содействовать развитию этого самосознания, противопоставляя толпу героям,
воображая, что толпа есть не более, как совокупность нулей, значение которых зависит
лишь от идеалов становящегося во главе героя”450.

Analiza postaw inteligencji o materialistycznych podstawach światopoglądowych
nie daje pełnego obrazu rosyjskiej inteligencji w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Jak dotąd nie został omówiony nurt religijny, reprezentowany przez Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tołstoja, Włodzimierza Sołowjowa, „wiechowców”. Myśl religijną
i quasi-religijną należy jednak potraktować jako osobne zagadnienie z uwagi na fakt,
że kształtowanie rzeczywistości znalazło się w ręku programowo ateistycznej, radykalnej inteligencji rewolucyjnej.
Podsumowując trzecią fazę konfrontacji, należy zauważyć, że inteligencja podjęła
się zadania czynnego przekształcenia rzeczywistości, jednak podejmowane działania
miały charakter destrukcyjny dla podstawowych pierwiastków kulturowych. Nurt inteligencji, kształtujący oblicze rzeczywistości, usunął z pola świadomości religię jako
zespół wartości uniwersalnych. Zmianie uległ stosunek do państwa – nie podjęto próby
mediacji, zamiast niej wysunięto ideę rewolucyjnego przekształcenia porządku społeczno-politycznego. Tradycyjny model wspólnotowy – obszczina – również uległ dewaluacji. Można także zaobserwować, że inteligencja nie zaproponowała zamiast tradycyjnych wartości – nowych, o charakterze autotelicznym. Relatywizacja i zachwianie
struktury aksjologicznej człowieka w rezultacie prowadziło do utraty twórczego potencjału, który jest związany ze sferą ducha.
Zmiana charakteru warstwy kształtującej kulturę zmusza nas do postawienia pytania o podobieństwa i sprzeczności między pokoleniem „ojców” i „dzieci”. Stwierdza449
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my, że przeciwieństw jest znacznie więcej niż zbieżności w każdej z poddawanych
analizie sfer: psychologicznej, społecznej, a także codziennego życia jednostki.
Należy podkreślić odmienną rolę inteligencji w fazie samookreślenia i fazie dezintegracji. Obserwując wzajemną relację inteligencja – lud, prześledziliśmy upadek wartości pierwszej, a wzrost znaczenia drugiej grupy. Warstwa wykształcona, początkowo
tożsama ze szlachtą, ustąpiła miejsca raznoczyńcom. Nowe wyzwanie na początku lat
sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku, w postaci ideologii radykalnych demokratów,
spotkało się z nieudaną odpowiedzią ze strony inteligencji szlacheckiej. Od tego momentu „zbawienie” społeczne dokonuje się w dwóch wrogich sobie płaszczyznach: religijnej i materialnej. Stawką, o którą toczy się gra, jest człowiek, a w szerszym ujęciu –
kultura jako wyraz autotranscendencji człowieka. Brak udanej odpowiedzi na nowe
wyzwanie – tym razem w obrębie własnej kultury – nie spowodował jeszcze wycofania
się; wprost przeciwnie – inteligencja szlachecka sięgnęła do ideału religijnego. Rozpaczliwie podejmowane próby ożywienia religijnego, którym towarzyszyły katastroficzne wizje końca, prowadzą nas ku trafnemu rozpoznaniu tej formacji inteligencji,
która miała zginąć wraz z ukształtowaną przez siebie kulturą i jej wartościami.
W fazie dezintegracji kultury mamy trzy grupy społeczne: religijną inteligencję,
która jest mniejszością, inteligencję radykalną – ta bierze na siebie zadanie przewodzenia stadu – trzeciej grupie: masom (proletariat i lud). Los każdej z nich jest wyraźnie
określony: pierwsza zniknie ze sceny dziejów; pozostałe dwie to rządzący i rządzeni.
W trakcie istnienia ich zadania są podzielone i wyraźnie opozycyjne. Lud i proletariat
są używane w roli narzędzia dla każdej z tych grup. Brak sytuacji dialogu implikuje
niemożność wzajemnego wzbogacania; obydwa nurty zmierzają ku coraz większej
dysharmonii. Na tym etapie rozważań stawiamy pytanie: czy załamanie się spuścizny
społecznej, nieudolność szlachty w krzewieniu wypracowanych wartości jest przyczyną tak dużej ekspansywności raznoczyńców? Innymi słowy, czy tragiczny finał postępującego rozdźwięku między szlachtą a raznoczyńcami w postaci rewolucji 1905 roku
jest konsekwencją krótkowzroczności inteligencji lat trzydziestych – czterdziestych
dziewiętnastego wieku, niechęci do wypracowania modelu, obejmującego również
niższe warstwy, czy jest skutkiem fatum? W celu rozstrzygnięcia postawionego pytania
zwrócimy się ku problematyce rozdziału pierwszego, omawiającego wzajemny stosunek jednostka – społeczeństwo. Pamiętamy, że pionierami późniejszej dziewiętnastowiecznej inteligencji byli współpracownicy Piotra I – grupa powołana do istnienia
„sztucznie i z nagła”451, jednak już dekabryści są owocem rosyjskiej kultury, chociaż
karmili się ideami zachodnimi. Proces mimezis – naśladowania zachodniej myśli, postępuje aż do momentu przekierowania go na lud. Inteligencja rzeczywiście spełnia
rolę transformatora, tyle że idee zostają przekształcone i przedyskutowane w toku zażartych polemik. Dla nas istotny jest jeden fakt: rośnie liczebność inteligencji, a wraz
z powiększaniem się jej szeregów – zwiększa się też możliwość oddziaływania na
niższe warstwy. Na przeszkodzie działaniom o zasięgu ogólnospołecznym stoi niesprecyzowana odpowiedź na pytanie o własną rolę. Podwójne pytanie o tożsamość: inteligencji i Rosji, nie ułatwiało realizowania również złożonego zadania mediacji.
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W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o przyczynę ostatecznej klęski inteligencji
musimy sięgać do momentu jej narodzin – epoki dekabryzmu. Niewielka liczebność
grupy, opozycyjność wobec władzy politycznej, nie są zaskoczeniem. Niepokoi radykalnie sformułowane zadanie: walka o wolność dla ludu bez ludu. Przyczyn klęski
inteligencji będziemy szukać w nieumiejętności wywołania aktu mimezis ze strony
ludu. Należy uściślić, co rozumiemy przez to pojęcie. Samo naśladowanie może mieć
dwojaki charakter: duchowy, jeśli odbywa się na poziomie idei, oraz czysto mechaniczny – w sferze materialnej. Ten drugi rodzaj naśladowania, choć z pozoru udany,
nie jest potencjalnie twórczy; prowadzić może jedynie do rozdrobnienia, szeregu wariacji, lecz nie jest w stanie wykroczyć poza podstawowy schemat i wzbogacić go. Za
udany akt mimezis, w takim razie, będziemy uznawać działanie ożywione ideałem
duchowym. W rozdziale o rewolucji wykażemy, że w toku rozwoju rosyjskiej kultury
miał miejsce jedynie mechaniczny proces naśladowania ze strony ludu. Obecnie można
natomiast wywnioskować, że inteligencja rewolucyjna, ze swej istoty antyreligijna, nie
była w stanie przekazać potencjału duchowego. Z racji wykluczenia ze swoich działań
pokolenia „ojców” pozbawiła się wsparcia ze strony formacji, które w sposób twórczy
odpowiedziały na wyzwanie kultury Zachodu. W ramach swoistego „odwetu” pokolenie „ojców” odwraca się ku przeszłości i upatruje możliwości odrodzenia kultury
w archaicznych formach organizacji społecznej, nie podejmując zdecydowanych działań w płaszczyźnie realnej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nadal pod względem wpływów i oddziaływania na opinię publiczną, a także wobec oficjalnej władzy
„ojcowie” zajmują ważną pozycję. Inteligencja utraciła zdolność samookreślenia, ponieważ cały twórczy potencjał pochłaniała walka, prowadzona jednocześnie w planie
społecznym: między formacją religijną i rewolucyjną, oraz w planie wertykalnym:
między materialistyczną i transcendentną koncepcją człowieka. Identyfikując się
z pokrzywdzonymi i uciskanymi, inteligencja raznoczyńska rewolucją odpłaca klasie
panującej za doznane krzywdy i poczucie wydziedziczenia, z którym musiała się zmagać przez cały okres swojego istnienia. Inteligent jawi się tutaj w postaci turgieniewowskiej wizji Bazarowa, jako „pendant do Pugaczowa, postać mroczna i gniewna, do
połowy wyrosła z gleby”452. Stan świadomości rewolucyjnego inteligenta trafnie określa słowo „proletariusz”, według definicji A. Toynbeego:
„Prawdziwą oznaką proletariusza jest nie ubóstwo, ani skromne pochodzenie, ale świadomość
– i wzbudzany przez tę świadomość resentyment – wydziedziczenia z przekazanego przez przodków miejsca w strukturze społecznej”453.

Świadomość bycia skrzywdzonym implikuje dla inteligenta-rewolucjonisty prawo
do wyrównania rachunków. Punkt ciężkości naszych rozważań w tym momencie przesuwa się z płaszczyzny społecznej na płaszczyznę psychologiczną. Procesy zachodzące
w mikrokosmosie ludzkiej duszy nieuchronnie manifestują się w makrokosmosie rzeczywistości. Odpowiedź okcydentalistów na wezwanie do przyswojenia sobie zachodniego stylu życia i podstawowych wartości: liberalizmu i indywidualizmu, ewoluuje
w kierunku wolności pojmowanej jako samowola, zaś słowianofilski wariant zachowania miejsca w ramach struktury patriarchalnej oscyluje między poczuciem dryfowania
452
453

J. Kucharzewski, Od białego do czerwonego caratu, Gdańsk 1994, s. 113.
A. Toynbee, Studium..., s. 332.
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i utraty kontroli a tęsknotą za religijnym ideałem życia w Chrystusie. Antynomiczne
wizje rzeczywistości nie obejmują teraźniejszości: Dostojewski i Tołstoj zwracają się
ku przeszłości w poszukiwaniu ideału, natomiast rewolucjoniści planują skok w szczęśliwą przyszłość. Żadna z koncepcji nie opiera się na teraźniejszości. Przeniesienie
akcji z mikrokosmosu do makrokosmosu następuje w postaci utopii społecznej. Zaznaczmy, że obydwie utopie wspierają się w dziele przygotowania rewolucji, paradoksalnie nawet ta, która pozornie spełnia rolę czynnika łagodzącego, jest w istocie katalizatorem gwałtownego wybuchu, gdyż jej charakter nie jest łagodzący, lecz hamujący,
a zatem potęguje siłę potencjalnej eksplozji.

ROZDZIAŁ III

TYP SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNY
ROSYJSKIEGO INTELIGENTA

Inteligenta w wymiarze jednostkowym, jako reprezentanta danego typu, będziemy
badać z punktu widzenia specyficznych cech jego osobowości oraz przez pryzmat warstwy społecznej, do której przynależy. Ogromna liczba i różnorodność definicji osobowości nie ułatwiają zadania, niemniej jednak – jako że nasze badania dotyczą zjawiska stricte kulturowego, nie zaś psychologicznego – przyjmujemy szeroką definicję,
która określa „osobowość” jako „zbiór cech lub charakterystycznych sposobów myślenia, zachowania, odczuwania, reagowania itp.”454. W przypadku determinant natury
społecznej na pierwszym miejscu należy wymienić ekonomiczną zależność szlachty od
cara455, a następnie – prawo pańszczyźniane. Obydwa czynniki ukształtowały mentalność szlachty oraz taki system wartości, w którym poczesne miejsce zajmowała służba
panującemu. Ten stan rzeczy trwał aż do drugiego dziesięciolecia dziewiętnastego
wieku, czyli do początków dekabryzmu. Borys Jegorow zaproponował cztery podstawowe determinanty rosyjskiej mentalności: religię prawosławną, ustrój patriarchalny,
typ państwa imperium oraz prawo pańszczyźniane456. Wiejski tryb gospodarowania
sprzyjał tworzeniu więzi społecznych typu kolektywnego, charakterystycznego dla
Rosji i nierozerwalnie sprzężonego z prawosławiem, ustrojem patriarchalnym. Życie
wspólnotowe wymuszało określone zachowania, a w zamian dawało swoim członkom
poczucie bezpieczeństwa, przynależności i realną pomoc w sprawach bytowych. Zachodni styl życia, zdeterminowany przez szybszy rozwój przemysłu, ukształtował odmienny, indywidualistyczny typ więzi społecznej. Indywidualizm to w szerokim sensie
dowolny zespół idei wysuwający na czoło rolę jednostki i znaczenie indywidualnych
interesów. Często przeciwstawia się indywidualizm kolektywizmowi, który wysuwa
na czoło dobro zbiorowe457. W dziewiętnastowiecznej Rosji procesy indywidualiza454

A.S. Reber, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002, s. 467.
Więcej na temat ekonomicznej pozycji szlachty i podejmowanych przez cara działań, by tę zależność utrzymać, patrz R. Pipes, Rosja carów, Gdańsk 1990, s. 169–189.
456
B.F. Jegorow, Rosyjski charakter [w:] Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku,
przekł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002, s. 25–47; Ю. Янковский, Патриархально-дворянская утопия.
Страница русской общественно-литературной мысли 1840–1850 гг., Москва 1981.
457
Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. G. Marshala, red. nauk. pol. wyd. M. Tabin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 125.
455
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cji458 jednostki zaczęły się nasilać. Początkowo, w latach trzydziestych, był to proces
wyodrębniania się jednostek niezależnych ze społeczeństwa patriarchalnego i próby
samoidentyfikacji niezależnie od grupy. W kolejnych dekadach proces indywidualizacji przybierał na sile, prowadząc do całkowitego zerwania więzi z grupą. Kluczowym
pojęciem w procesie samookreślenia jednostki była „wolność”; różnie pojmowana
wyznaczyła początkowy etap oraz horyzont ewolucji typów psychologiczno-społecznych wśród dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej.

1. DEKABRYSTA
Grunt, na którym wyrósł typ dekabrysty, uwarunkowało z jednej strony środowisko
szlacheckie, z drugiej natomiast – wpływy kulturowe Europy Zachodniej. Dekabryzm
stanowił pierwszą próbę zerwania więzów patriarchalnego społeczeństwa na rzecz woli
indywiduum459, był wyrazem pragnienia zmian i wiary w przekształcenie rzeczywistości. Ruch dekabrystów nie był zdarzeniem nagłym, chwilowym, lecz stanowił odsunięty w czasie skutek „zderzenia kultur”460, które nastąpiło za panowania Piotra I.
Wywodzący się z warstwy szlacheckiej, dekabrysta przejął od swojego środowiska
cały zespół przekonań na temat prawa pańszczyźnianego, obowiązków wobec cara.
Przynależność do szlachty miała również niebagatelny wpływ na jego pozycję społeczną, perspektywę kariery, a także możliwości działania. Natan Ejdelman461, opisując
warunki, które ukształtowały osobowość młodego Mikołaja Łunina, na pierwszym
miejscu wymienił środowisko szlacheckie. Badacz wyróżnił w obrębie szlachty trzy
grupy: pierwszą, która propagowała postęp w Rosji poprzez oświecenie, drugą, która
wierzyła, że da się połączyć zdobycze oświecenia z prawem pańszczyźnianym i nieograniczonym absolutyzmem (w dużej mierze była to warstwa urzędników), oraz grupę konserwatywną, pragnącą powrotu do czasów sprzed reform Piotra I462. Dekabryści
byli przedstawicielami pierwszej grupy, zaś finał wydarzeń z 14 grudnia 1825 roku do
pewnego stopnia odzwierciedlił sprzeczności interesów poszczególnych grup w obrębie stanu szlacheckiego. Dekabrysta walczył nie tylko z samodzierżawiem i prawem
458
„Indywiduacja – w szerokim znaczeniu każdy proces polegający na tym, że poszczególne elementy
lub części złożonej całości zaczynają się różnicować, stają się stopniowo coraz bardziej odrębne i »indywidualne«, termin implikuje rozwój od ogólnego do specyficznego [...] 2. W psychologii społecznej oznacza
zerwanie więzi i pojawienie się jednostek, pozbawionych lojalności grupowej”. G. Marshal, Słownik socjologii..., s. 151.
459
Było to wystąpienie nie tylko przeciwko władzy politycznej, ale przede wszystkim przeciwko temu
typowi stosunków społeczno-politycznych, który podporządkowywał jednostkę interesom państwa. Por.
A. Oболонский, Система против личности..., s. 12.
460
„Zderzenie kultur – polega na konfrontacji jednostek i grup lub ich wytworów, takich jak tradycja,
działania i ich znaczenia, wytwory materialne itp., na płaszczyźnie ich wzajemnych różnic (odmienności
wyróżników kulturowych), wchodzących w skład konkretnych, różnych tożsamości kulturowych”.
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1997, s. 257.
461
Н. Эйдельман, Из потаенной истории России..., s. 412.
462
Н. Эйдельман, Из потаенной истории России..., s. 412.
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pańszczyźnianym, ale także występował przeciw zacofanej części szlachty i społecznemu zastojowi. Rezygnacja z tytułów i ryzykowanie całym majątkiem to charakterystyczny rys pokolenia inteligencji szlacheckiej pierwszego i drugiego dziesięciolecia
dziewiętnastego wieku.
Według Łotmana463, cechą charakterystyczną szlachty jako całości była pewnego
rodzaju dwulicowość, przejawiająca się w dostosowywaniu zachowań do sytuacji, do
mody dyktowanej normami towarzyskimi. W ślad za tym szedł rozdział sfer życia na
codzienną i ideologiczną. Dekabrysta odróżniał się zachowaniem od typowego przedstawiciela swojego stanu: obca mu była dwoistość postępowania w sferze praktycznej
i ideologicznej, nie uzależniał sposobu zachowania się od tego, co w danej sytuacji
uznawano za korzystne lub „ogólnie przyjęte”. Szlachecki rewolucjonista hołdował
oświeceniowemu kultowi rozumu, uznając charakter człowieka za pochodną procesu
wychowania, dlatego też dekabryści odrzucili, typowe dla środowiska szlacheckiego
jako ogółu, rozrywki: tańce, grę w karty. Oprócz cech właściwych środowisku szlacheckiemu, ukształtowały się cechy dowodzące odmienności tej wąskiej grupy osób.
Powstał swoisty kodeks, który warunkował postępowanie pozwalające przypisać dekabrystę do danej grupy społecznej:
„Dekabryści tworzyli z nieświadomego żywiołu zachowania rosyjskiego szlachcica przełomu
wieków XVIII i XIX świadomy system ideologicznie znaczącego zachowania codziennego, integralnego jak tekst i przenikniętego wyższym sensem”464.

Postępowanie dekabrysty charakteryzowała jednoznaczność, przejawiająca się zarówno w słowach, jak i czynach, przy czym zacierała się granica między słowem mówionym a słowem pisanym: miały one jednakową wartość, każdemu zachowaniu przypisywano określony sposób reagowania, niezależnie od sytuacji. Ferowaniu wyroków
i wygłaszaniu bezkompromisowych sądów towarzyszyło dążenie do wyrażenia myśli
i uczuć. Dążenie to wyraziło się w zachowaniach, które stały w sprzeczności z normami towarzyskimi. Dekabryści w sposób bezpośredni i gwałtowny formułowali opinie
na tematy dotychczas uznawane za „tabu”, takie jak: samodzierżawie, pańszczyzna,
korupcja aparatu administracyjnego, dwudziestopięcioletni okres służby wojskowej.
Dekabrysta burzył stary porządek, biorąc za oręż słowo. Pragnął wykrzyczeć prawdę
oraz odnaleźć, ukryte za fałszywą obyczajowością, prawdziwe znaczenie słów. Dekabryści zachłysnęli się zachodnimi ideami i pragnęli je wyartykułować, nie bacząc, że
czynią to w środowisku nie tylko nie zainteresowanym przemianami, ale wręcz wrogim wszelkiemu postępowi.
Sposób wypowiadania się dekabrysty trafnie scharakteryzował Łotman:
„Językowe zachowanie dekabrysty było bardzo specyficzne. Wskazywaliśmy już, że jego
charakterystyczną cechą było dążenie do nazywania po imieniu tego, co stanowiło tabu w sferze
zachowania codziennego. Jednakże to nazwanie miało swoisty charakter i nie towarzyszyła mu
rehabilitacja niskiej, wulgarnej lub nawet zwykłej, codziennej leksyki. Świadomość dekabrysty
cechowała ostra polaryzacja ocen moralnych i politycznych: każdy postępek lokował się w polu
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J. Łotman, Dekabrysta w życiu codziennym.
J. Łotman, Dekabrysta w życiu codziennym, s. 308.
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»chamstwa«, »podłości«, »tyranii«, »liberalizmu«, »oświecenia«, »heroizmu«. Neutralnych i nic
nie znaczących czynów nie było i nie zakładano ich istnienia...”465.

Umiejętność wyrażania myśli w sposób jasny i zrozumiały, a jednocześnie porywający słuchaczy odegrała istotną rolę w okresie działalności tajnych związków, kiedy
zaczęły powstawać teksty agitacyjne. Źródło wzorców literackich stanowiły teksty
starożytnych autorów.
„Освещались классические традиции ораторского искусства, изучались правила красноречия, »речи великих людей в Греции и Риме«, но все это делалось с целью собственного
воспитания, в целях декабристской пропаганды...”466.

Moralne samodoskonalenie, pragnienie zdobywania wiedzy stało się narzędziem
poznania i przekształcenia rzeczywistości, a nie celem samym w sobie. Nadanie znaczenia słowu wiązało się z utożsamieniem słowa z czynem. Teksty agitacyjne stanowią
ważny dowód na to, że epoka dekabrystów była epoką czynu, dzięki nadaniu szczególnego znaczenia słowu i podniesieniu go do rangi czynnika sprawczego. Wraz z rozwojem tajnych stowarzyszeń powstała literatura dekabrystowska, na łamach publikowanych utworów podkreślano wagę zadań postawionych przed inteligencją: walki
w imię wolności i postępu społecznego. Wśród twórców znalazły się takie wybitne
postacie, jak Aleksander Gribojedow, Aleksander Puszkin, a także Aleksander i Mikołaj Bestużewowie, Aleksander Küchelbecker, Władimir Rajewski oraz Nikita Murawjow.
Odmienne zachowanie i sposób formułowania oraz wyrażania myśli miały swoje
źródła w nowych dla kultury szlacheckiej wartościach: godności człowieka i wolności
osobistej. Dekabryści sięgnęli do spuścizny antyku, szukając ideałów do naśladowania.
Sztuka oratorska inspirowała – rodził się mówca, posiadający dar wymowy, zdolny
słowem porywać słuchaczy do czynu. Rodził się również bohater tragiczny, skazany na
śmierć w imię wzniosłych ideałów, umierający dla słusznej sprawy. Dekabryści marzyli o sławie w jej ziemskim wymiarze, pragnąc pozostać w pamięci potomnych jako
ci, który tworzyli historię. Chrześcijański model sławy stracił na znaczeniu, został
zastąpiony ideałem świeckim467. Słowo „wolność” należało do słów-kluczy w słowniku dekabrysty. Wiara w jego moc najdobitniej przejawiła się w relacji Piotra Kachowskiego468, który – odpierając zarzut, jakoby dekabryści zebrani na placu Senackim
wznosili okrzyki, domagając się przyjęcia konstytucji – powiedział:
„Несправедливо донесли вашему превосходительству, будто бы при восстании
прошлого 14-ого декабря месяца кричали: »да здравствует конституция!«, и будто народ
спрашивал, что такое конституция, не жена ли его высочества цесаревича? Это забавная
выдумка! Мы имели слово, потрясающие сердца равно всех сословий в народе »свобода«”469.

465

J. Łotman, Dekabrysta w życiu codziennym, s. 267.
В. Базанов, Очерки декабристской литературы, Москва 1953, s. 237.
467
J. Łotman, Kultura i eksplozja, przekł. B. Żyłko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999,
s. 88.
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Piotr Kachowski stwierdził, że słowo „wolność” porusza wszystkie warstwy równie
mocno, wstrząsa podstawami ustroju, jednakże jako dekabrysta nie brał pod uwagę
braku świadomości ogromnej części rosyjskiego społeczeństwa. Paradoks językowy
odsłania istotę mechanizmu działania, który opierał się na jednej przewodniej idei
z pominięciem całego kompleksu czynników towarzyszących. Posługiwanie się słowem-kluczem, obrazem, symbolem charakteryzowało osobowość zniewoloną ideą
wolności470. Ów paradoks staje się zrozumiały dopiero po uwzględnieniu etyki dekabrysty.
„Tylko czyn, ujęty z zewnątrz jako fakt fizjologiczny, biologiczny i psychologiczny, może
wydać się żywiołowy i ciemny jak każdy oderwany byt. Ale od wewnątrz czynu ten, kto go dokonuje 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 zdarzenia...”471.

Dla dekabrystów ich czyn – przygotowanie powstania i podjęcie próby zmian
ustrojowych – był koniecznością, jawił się jako odpowiedź na wyzwanie epoki, w której przyszło im żyć. Mieć jasność sytuacji, pojmować istotę rzeczy, dla dekabrysty
oznaczało: działać. Dekabrysta był świadomy swoich celów, wiedział jak je urzeczywistnić. Występował z pozycji trybuna. Protest i krytyczny stosunek do otaczającej
rzeczywistości niemal natychmiast zastępował działaniem.
Przypomnijmy, że postawy psychologiczne typu dekabrysty ukształtowały się
w ogniu zwycięskiej kampanii antynapoleońskiej. Ten fakt miał niebagatelny wpływ
na wiarę pierwszego pokolenia rosyjskiej inteligencji we własne możliwości skutecznego oddziaływania na rzeczywistość. Dekabrysta to żołnierz, zahartowany w bojach,
przekonany, że może zwyciężyć. P. Kachowski, M. Łunin, K. Rylejew, P. Pestel byli
ludźmi czynu. Ich działanie nie wywoływało duchowych rozterek, tak często będących
udziałem ludzi lat trzydziestych i czterdziestych dziewiętnastego wieku.
Inteligencja wzięła na swoje barki troskę o losy narodu całkowicie bezinteresownie.
Ten bardzo wyraźny rys psychologiczny: gotowość do bezinteresownych poświęceń
w imię ogólnego dobra, bez nadziei na uznanie czy natychmiastowy sukces, charakteryzował także następne pokolenia inteligencji. Aleksander Obołonski472 pisał:
„...Pади народного блага они были готовы лишиться всего – положения в свете, крепостных, доходов. Тщеславие также не могло служить для них сколько-нибудь серьёзным
стимулом, так как с самого начала они не рассчитывали дождаться плодов своих начинаний, призывая друг друга к долготерпению на десятилетия и столетия, а когда позднее
часть из них вышла на площадь, то почти все они сознавали свою обреченность. Добровольно и сознательно они принесли себя в жертву и до конца дней не раскаивались
в этом...”473.

470
Słowo-symbol, obraz-symbol składają się na treść dramatu Aleksandra Błoka Dwunastu (napisanego
na początku 1918 roku), który, naszym zdaniem, jest doskonałym materiałem do analizowania świadomości
inteligenta-rewolucjonisty, zniewolenia ideą aż do zniszczenia struktury ontologicznej, zanegowania metafizycznych podstaw bytu. Por. A. Błok, Dwunastu, przekł. J. Waczków, Warszawa 1986.
471
M. Bachtin, W stronę filozofii czynu, przekł. B. Żyłko, Gdańsk 1997, s. 55.
472
А. Оболонский, Драма...
473
А. Оболонский, Драма..., s. 95.
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Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy dekabryści rzeczywiście byli
tak świadomi konsekwencji swojego wystąpienia, jak sugeruje autor cytatu. Motywy
ich działań, rozpatrywane w aspekcie historycznym, wzajemnie sobie przeczą: ludzie
wykształceni, zdolni do obiektywnej oceny sytuacji, świadomie podjęli próbę z góry
skazaną na niepowodzenie. Skłaniamy się raczej ku przekonaniu, że gotowość do wyrzeczeń miała charakter czysto emocjonalny, płynęła z wewnętrznego irracjonalnego
„przymusu działania”474. Konrad Rylejew475 dał wyraz swojemu przeczuciu nieuchronnej klęski w poemacie Nalewajko, kiedy pisał, że śmierć czeka tego, kto pierwszy odważy się powstać przeciwko ciemiężycielom narodu, i jednocześnie dawał wyraz przekonaniu, że wolność musi być okupiona ofiarami. Pragnienie, by działać
w imię dobra narodu, szło w parze z chęcią zdobycia sławy, ale sławy odzianej w antyczny kostium. Dekabrysta chciał być bohaterem tragicznym, który postępuje tak, jak
nakazuje mu obowiązek moralny.
Radykalizm postaw politycznych wynikał z zasad moralnych; na ich podstawie pokolenie inteligencji szlacheckiej zbudowało swój etos. Dekabryści określali siebie nie
tylko w kategoriach politycznych, ale przede wszystkim w kategoriach etycznych.
Dążenie do doskonalenia moralnego znalazło odzwierciedlenie w Zielonej księdze –
zbiorze norm postępowania członków tajnych stowarzyszeń. Jego źródeł należy szukać
także w tradycjach rosyjskiej masonerii. Do lóż masońskich należała spora grupa przyszłych dekabrystów, między innymi Nikita Murawjow, Siergiej Wołkoński, Aleksander Bestużew-Marliński. Inną charakterystyczną cechą inteligencji tamtych czasów,
również mającą swe źródło w tradycjach rosyjskiej masonerii, był kult braterstwa.
Więzi koleżeństwa zyskiwały w oczach dekabrystów rangę świętości. Co więcej, więzy przyjaźni łączyły ludzi, którzy w czasie powstania znaleźli się po przeciwnych stronach barykady. Przeciwnik był realnym człowiekiem, a nie abstrakcyjną ideą polityczną. Fakt ten miał niebagatelny wpływ na zachowanie się dekabrystów w czasie śledztwa: ludzie, którzy przesłuchiwali rewolucjonistę, byli mu znani ze spotkań
klubowych, z posiedzeń lóż masońskich476. Klęska powstania podzieliła inteligencję na
tych, którzy stracili wszystko oprócz honoru, i na tych, którzy mieli wiele do stracenia
z racji pełnionych funkcji państwowych. Ideały braterstwa, wysoko cenione przez masonów, nie urzeczywistniły się podczas śledztwa – naprzeciwko dekabrystów siedzieli
carscy urzędnicy, a nie „bracia”.
Można się zastanawiać, jak dekabryści godzili zakładanie tajnych związków
z ustalonymi przez siebie normami etycznymi: prawdomównością, dążeniem do jawności i otwartości. Odpowiedź nasuwa się sama, choć nie pretenduje do miana osta474

Por. M. Bachtin, W stronę filozofii czynu, s. 55.
Utwór niedokończony, pisany w latach 1824–1825, a więc tuż przed wybuchem powstania,
A. Бестужев, Воспоминание о Рылееве [в:] И дум высокое стремление..., Москва 1980, s. 93.
476
„...Podczas zbrojnego starcia 14/26 grudnia na placu Senackim niejeden adept »sztuki królewskiej«,
z bronią w ręku domagający się liberalizacji ustroju państwowego, teraz stanął twarzą w twarz przeciwko
innemu, broniącemu nieograniczonej władzy cara. Mogło się nawet zdarzyć, że jeden i drugi nie tak dawno
siedzieli obok siebie na posiedzeniach loży. Wśród przywódców powstania sądzonych niebawem – w 1826 r.
– przez Najwyższy Trybunał Karny byli wolnomularze, zaś czterej spośród sędziów ich towarzyszami
z organizacji »sztuki królewskiej«. Skazani, Nikita Murawjew i Siergiej Wołkonski, należeli do tej samej
loży petersburskiej, w której przewodniczył jeden z ich obecnych sędziów – generał Nikołaj Borozdin...”.
Por. L. Hass, Loża i polityka..., s. 40.
475
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tecznej: bycie dekabrystą oznaczało pewien styl życia, tajne związki stanowiły jego
część i w istocie nie były tajne we współczesnym rozumieniu „tajności”. Była to także
cecha charakterystyczna dla „romantycznego rewolucjonisty”: utajniono szczegółowe
plany działań, lecz ogólne zamiary dekabrystów oraz sam fakt istnienia tajnych stowarzyszeń były powszechnie znane477. Początkowo wspomniane organizacje kładły nacisk
na samodoskonalenie członków, pomysł powołania ich do życia pojawił się spontanicznie. Genezę stowarzyszeń i ich cel opisali, będąc już na zesłaniu, Piotr Kachowski i Iwan
Jakuszyn478. Tajne związki były na początku związkami czysto koleżeńskimi, a umowa,
która łączyła członków, nie miała wydźwięku politycznego, wypływała z głębokiego
pragnienia służenia ojczyźnie. Na wspólnych spotkaniach bracia Murawjow: Aleksander,
Michaił i Nikołaj, Siergiej Trubieckoj, Iwan Jakuszyn dyskutowali o trudnej sytuacji
chłopów pańszczyźnianych, zacofaniu kraju i braku poszanowania godności ludzkiej.
W trakcie jednego z takich spotkań padła propozycja, aby założyć tajne stowarzyszenie
i przyjąć za jego cel działanie dla dobra Rosji: „...составить Тайное общество, членам
которого поставлялось бы в обязанность всеми силами трудиться для блага России...”479. Tak sformułowany cel: „ze wszystkich sił pracować dla dobra Rosji” określił
misję dekabrystów i nie pozostawił miejsca na partykularne interesy.
Podsumowując, wyróżnimy następujące cechy psychologiczno-społecznego typu
dekabrysty jako nowego genotypu kulturowego480:
– W tym typie psychologicznym wyraźnie zaznaczyła się odmienność od środowiska szlacheckiego jako całości. Nastąpiło przełamanie norm zachowania, charakterystycznych dla szlacheckiego modelu kultury, zakorzenionego w tradycji patriarchalnej.
Dekabrysta rozwijał takie cechy, które stawiały pod znakiem zapytania jego przynależność do szlachty, jako warstwy kierującej się wykształconym zespołem norm i przekonań. Był burzycielem nie tylko porządku politycznego, lecz także społecznego. Czacki
z Mądremu biada (Горе от ума) Aleksandra Gribojedowa nie przynależał do szlachty
z uwagi na mentalność, był łatwo rozpoznawalny na tle środowiska szlacheckiego,
ponieważ jego zachowanie naruszało semiotyczną strukturę kultury szlacheckiej: bohaterowi obca była hipokryzja, nie uznawał tematów „tabu”, pragnął, aby wypowiadane słowa w sposób możliwie adekwatny opisywały rzeczywistość.
– Z dekabrystami pojawiło się nowe pojęcie „państwa” i „służby ojczyźnie”. Zrodził się nowy typ świadomości: państwo traktowano jako ogół ludzi, nie utożsamiając
go z osobą panującego. Konsekwencją było żądanie wolności dla chłopów pańszczyźnianych oraz wolności słowa.
– Zmienił się sposób myślenia o państwie i władzy, nowego znaczenia nabrało słowo „służba”. Rezygnacja z tytułów i wojskowej kariery M.S. Łunina była protestem
przeciwko obyczajowości szlachty i bezkrytycznej służbie wobec panującego.
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J. Łotman, Dekabrysta w życiu codziennym, s. 387.
П.Г. Каховский, Начало и корень общества надо искать в духе времени, s. 78–87; И.А. Якушин,
Как образовалось и действовало тайное общество, [в:] И дум высокое стремление..., s. 29–42.
479
И.А. Якушин, Как образовалось и действовало тайное общество..., s. 30.
480
Mowa o genotypie personocentrycznym, na gruncie rosyjskim pozostającym w opozycji do utrwalonego genotypu systemocentrycznego. Por. A. Oболонский, Драма.., s. 9–11.
478
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– „Rewolucjoniści szlacheccy” nawoływali do służby w imię dobra ojczyz ny,
czego już nie znajdziemy ani u Aleksandra Hercena, ani u Wissariona Bielińskiego, ani
u Aleksieja Chomiakowa. Kolejne pokolenia inteligencji skupiły się na poszukiwaniach duchowych, kształtowaniu samoświadomości, próbach uzasadnienia swej tożsamości – na plan pierwszy wysunięto zagadnienia antropologiczne, pytania o miejsce
człowieka w społeczeństwie.
Istotny wniosek, jaki wypływa z powyższych rozważań, brzmi następująco: dekabryści stanowili typ społeczno-psychologiczny o silnych tendencjach do indywidualizacji. Był to typ zupełnie nowy na tle dotychczasowej kultury rosyjskiej; złożyły się
nań cechy mentalności szlachty rosyjskiej oraz wpływy kultury Zachodu. Predyspozycje psychologiczne wpłynęły na kształt postaw moralnych i etycznych, odmiennych od
tradycyjnie przyjętych. Pochodną typu osobowego, na który złożyły się emocje oraz
wypracowane postawy moralno-etyczne, były przekonania o charakterze społeczno-politycznym. To właśnie w epoce dekabryzmu ukształtował się „romantyczny rewolucjonista”481 jako zjawisko typowe dla dziewiętnastowiecznej kultury rosyjskiej. Dekabrysta połączył w doskonałych proporcjach ideał doskonałości wewnętrznej z realną
służbą na rzecz społeczeństwa. Był to jedyny typ psychologiczny pośród rosyjskiej
inteligencji, który nie przeżywał wewnętrznego rozdarcia między myślą racjonalistyczną a pragnieniem duchowej służby i światopoglądem opartym w równym stopniu
na pierwiastkach: religijnym i racjonalistycznym482. Mobilizacja sił duchowych pierwszego pokolenia inteligencji przyniosła w rezultacie połączenie ideałów moralnych
z ukierunkowaniem na humanistyczne wzory oświecenia483.
Potencjał zgromadzony pod wpływem oświeceniowych prądów Zachodu, humanizmu, wybuchł z ogromną siłą, by odtąd kształtować oblicze rosyjskiej kultury w duchu
całkowicie odmiennym od tego, który panował na przełomie wieku osiemnastego
i dziewiętnastego. Odmienność owa wyraźnie zaznaczyła się w przeciwstawieniu dekabryzmu kulturze szlacheckiej jako całości pod każdym względem: obyczajowości,
przekonań politycznych, drogowskazów moralnych, kwestii etycznych.
Według powyższego klucza: cechy psychologiczne jako pochodna rodzimego środowiska oraz obcych wpływów – postawy moralno-etyczne – przekonania o charakterze społeczno-politycznym, będziemy rozpatrywać kolejne typy: słowianofila i „zbędnego człowieka”.

481

„Pozostając konspiratorem, rewolucjonista nie tylko nie ukrywa w społeczeństwie tajemniczego charakteru swojego życia, ale – odwrotnie – na wszystkie sposoby go podkreśla. Nie tylko nie zniża się do
tego, żeby ukrywać przed społeczeństwem swoje przekonania, ale wchodząc w sprzeczności z samą istotą
konspiracji, teatralizuje swoją mowę, intonację, gesty, strój...”. J. Łotman, Dekabrysta w życiu codziennym,
s. 387.
482
Specyficzny duchowy nastrój dekabrysty stał się przedmiotem wnikliwych rozważań historyka, który kieruje nas bezpośrednio ku związkowi idei moralności z rosyjskim sposobem pojmowania dobra. Por.
П.Н. Милюков, Очерки по истории русской культуры, т. 3, s. 428.
483
Na istotną rolę motywów moralnych w rosyjskim humanizmie zwraca uwagę В.В. Зеньковский,
История русской философии, т. 1, s. 105.
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2. SŁOWIANOFIL
Typ słowianofila jest słabo opisany przez badaczy484 – być może dlatego, że w gruncie
rzeczy nie było to zjawisko całkowicie nowe w dziewiętnastowiecznej Rosji. Słowianofil jako typ społeczno-psychologiczny wyłonił się w latach trzydziestych – czterdziestych dziewiętnastego wieku, uosabiając cechy rodowej szlachty, która – w obliczu
konfrontacji z Zachodem – postanowiła trwać przy rodzimych pierwiastkach, a jednocześnie przyswoić sobie zdobycze kultury Zachodu. Typ określił się poprzez proces
krytyki indywidualizmu i racjonalizacji więzi społecznych. Na płaszczyźnie relacji
międzyludzkich słowianofil nie próbował eksponować indywidualnego „ja”, starał się
natomiast jak najpełniej urzeczywistnić w swoim postępowaniu zasady życia wspólnotowego485. Za główną cechę przedstawicieli społeczno-psychologicznego typu słowianofila należy uznać tendencję do myślenia w kategoriach „my”, totalność światopoglądu, wycofanie do świata wewnętrznego, interpretowane jako znalezienie centrum
– „wewnętrznej prawdy”.
Wśród reprezentantów słowianofilstwa cechy typu najwyraźniej manifestowały się
u Aleksieja Stiepanowicza Chomiakowa486, choć występowały również u pozostałych
przedstawicieli tego kierunku: Iwana Kirejewskiego, Jurija Samarina, Konstantego
Aksakowa, na których Chomiakow miał ogromny osobisty wpływ. Do Chomiakowa
podobny był brat Iwana Kirejewskiego, Piotr – folklorysta, zbierający ludowe opowiadania i pieśni.
„Człowiek ten – wedle jednomyślnego świadectwa współczesnych – był żywym ucieleśnieniem najlepszych stron zanikającej, patriarchalno-szlacheckiej tradycji staroruskiej. Indywidualność487 jego ukształtowała się bardzo wcześnie i nie ulegała już żadnym istotnym zmianom: określało ją głębokie przywiązanie do tradycji narodowej i wiary prawosławnej, umiłowanie ludu
i wsi rosyjskiej, instynktowna niechęć do cywilizacji zachodniej”488.

Kluczowymi słowami w zrozumieniu typu słowianofila są wspólnotowość (соборность) i zakorzenienie. Nauka słowianofilów przeciwstawiała tendencjom do
indywidualizacji, odbieranej jako postępująca dezintegracja osobowości i organizmu
społecznego, relację o charakterze centralizującym. Główne elementy słowianofilskiej
koncepcji społecznej: wspólnota, integralność („pełnia” – цельность), wolność – jedność zostały przez słowianofilów przeciwstawione zindywidualizowanym więziom,
dezintegracji, wolności – oderwaniu. Te dwie biegunowo różne płaszczyzny określania
rzeczywistości społecznej i psychicznej człowieka wyznaczyły sposoby interpretacji
kultury Zachodu i dookreślania, odnajdywania sensu w kulturze Rosji. O Chomiakowie
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Analizy typu z punktu widzenia predyspozycji psychologicznych podjął się m.in. D.N. OwsjanikoKulikowski, Д.Н. Овсянико-Куликовский, Интеллигенция в России..., т. 7.
485
I. Kirejewski, O charakterze cywilizacji..., s. 104.
486
Fakt ten podkreśla wielu badaczy, m.in. A. Walicki, W kręgu.., s. 145; H.A. Бердяев, Алексей
Степанович Хомяков, Москва 1912; M. Zdziechowski, Aleksy Chomiakow i słowianofilstwo rosyjskie
[w:] Mesjaniści i słowianofile, Kraków 1988, s. 195.
487
Indywidualność została przez badacza użyta w znaczeniu „osobowość”.
488
A. Walicki, W kręgu..., s. 89.

120

INTELIGENCJA A KULTURA

Bierdiajew napisał: „В нëм не было воздушности последующих поколений”489.
Chomiakow był człowiekiem niezwykle wszechstronnym, wykształconym w duchu
europejskim – podobnie jak Kirejewski, bracia Aksakowowie czy Samarin. Był on
także rodzimym typem szlachcica, nie przejął obcej mody:
„Он русский барин и вместе с тем русский мужик, в нем сильна народность, народный
духовный и бытовой уклад. Особенно следует подчеркнуть, что Хомяков не был аристократом в западном и обычном смысле этого слова, в нем чувствовался не аристократ
с утонченными манерами, а русский барин народного типа, из земли выросший...”490.

Związek z patriarchalnym bytem, stylem życia rodowej szlachty, „wiejskością”
manifestował się za pomocą symboli491: ubioru, brody. Znane są anegdoty z życia słowianofilów, związane z noszeniem chłopskiej sukmany i czapki, jak na przykład ta,
kiedy Chomiakow nie został zaproszony do cara, ponieważ ktoś rozpuścił plotkę, że
zamierza on przyjść właśnie w takim typowo ludowym stroju492. Z relacji Hercena
znamy opowiadanie o Aksakowie, który przez lud był brany za Persa493. Sam Chomiakow niezwykle mocno podkreślał wpływ ubioru na charakter przekonań społeczno-politycznych. Zirytowany dyskusjami na tematy polityczne, któregoś dnia powiedział:
„Если бы вы, молодцы, думаю я, ходили в зипуне или косоворотке, вы бы думали
о своих домашних да семейных делах, а не об вздоре до которого вам нет дела, и сами
были бы умнее и мне бы не надоели”494.

Innym elementem identyfikacji z rodzimym typem kultury była broda – swoisty
znak protestu przeciwko powierzchownej europeizacji. W roku 1849 władze nakazały
zgolenie bród Aleksemu Chomiakowowi i Samarinowi495, który to nakaz stał się przyczyną długotrwałej wymiany korespondencji między słowianofilami a władzą carską.
Interesujące są te próby potwierdzenia własnej tożsamości poprzez ideały wspólnoty,
rzekomo przechowane przez lud.
Chomiakow spędzał czas na prowadzeniu gospodarstwa, polowaniach. Obce były
mu typowo salonowe formy rozrywki: bale, teatr czy – charakterystyczna dla środowiska oficerskiego496 – gra w karty i pojedynki. Przy zwracaniu uwagi na silne związki
z patriarchalnym stylem życia należy jednocześnie podkreślić, że słowianofil bynajmniej nie był typem ograniczonym w sensie intelektualnym: wszyscy słowianofile
znali i cenili zachodnią naukę, mieli krytyczny stosunek zarówno do osiągnięć cywili489
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zacji zachodniej, jak i sposobu korzystania z tych zdobyczy na własnym gruncie497.
Ponadto, zgodnie z duchem czasu, byli romantykami: Chomiakow jeszcze jako młody
chłopak uciekł z domu, aby walczyć za wolność Greków, marzyła mu się sława, czemu
wyraz dał w swoich wierszach. Wiersze są dla nas cennym świadectwem uczuciowej
strony osobowości Chomiakowa. Dzięki dziełom prozatorskim – w postaci dość luźnych notatek – które zaczął pisać o wiele później niż poezję, poznajemy sposób rozumowania, talent oratorski. Jednak dzięki poezji sięgamy do tych mniej znanych aspektów osobowości myśliciela – romantyka, człowieka niezwykle wrażliwego, przepojonego pragnieniem zostania bohaterem, dumnego. Poezja potwierdza obserwację
historyka literatury D. Mirskiego, że słowianofilstwo najpierw było postawą emocjonalną, zanim przybrało postać zespołu idei498. W specyficzny – „wiejski”499 – sposób
manifestowała się u Chomiakowa miłość – w swoich wierszach dawał wyraz jedynie
głębokiemu uczuciu do „Świętej Rusi”; kobieta nigdy nie zawładnęła jego sercem na
tyle, by przesłonić mu ideał500. Nawet własnej żonie, z którą stworzył szczęśliwą rodzinę, poświęcił tylko jeden wiersz501.
Można się zastanawiać, co w takim razie zadecydowało, że nie identyfikował się on
z „człowiekiem zbędnym”, spadkobiercą ideałów dekabrystów, choć żył w nim patos
wolności, podobnie jak w szlacheckich rewolucjonistach poprzedniego pokolenia.
Decydującym, naszym zdaniem, czynnikiem było prawosławie, obok podstawowych
wartości: rodziny i poczucia silnego związku z tradycją przodków. Chomiakow, według słów przywoływanego już Bierdiajewa, przyszedł na świat „religijnie gotowy”:
„Хомяков родился на свет Божий религиозно готовым, церковным, твëрдым
и через всю свою жизнь он пронес свою веру и свою верность”502. Religijność
słowianofilów była specyficzna: mało było w niej mistycyzmu, wyeksponowano raczej
aspekt praktyczny, związany z realnym bytem503. Prawosławie jako styl życia tak mocno przenikało byt patriarchalny, że możemy wręcz mówić o uświęceniu codzienności.
„Религиозность его была слишком бытовая. Он бесконечно дорожил русским
православным бытом, всем душевным обликом этого быта, вплоть до мелочей
и подробностей. Это был религиозно сытый человек”504 – pisał Bierdiajew. Prawosławie było dla Chomiakowa punktem oparcia, istotą i sensem życia. Instynktownie czuł zagrożenie dla tej wartości ze strony obcych kulturowo pierwiastków, które
wtargnęły do rosyjskiego życia. Radykalne rozgraniczenie „dobrego” świata więzi
patriarchalnych i „złego” stylu życia zeuropeizowanego Petersburga, postrzeganie
świata w kategoriach czarne – białe można było zaobserwować także u Konstantego
Aksakowa.
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„Aksakowowska wizja świata była po manichejsku rozszczepiona na dobro i zło. [...] Pierwszy świat to rodzina, wiejska wspólnota gminna, będąca jakby rozszerzeniem wspólnoty rodzinnej, oraz Moskwa, stolica starej, szlachecko-chłopskiej Rusi; drugi świat to przede wszystkim
Petersburg, ucieleśnienie wszystkiego zła, które wtargnęło z Zachodu na spokojną ziemię ruską”505.

Chomiakow należał do rodowej szlachty506 i ta przynależność przejawiała się w jego życiu; sposobie ubierania się, spędzaniu wolnego czasu, uznawanych wartościach
i wyznawanych poglądach. Duży wpływ na Chomiakowa wywarła matka – kobieta
niezwykle religijna i o zdecydowanym charakterze. Chomiakow kojarzył ją z poczuciem bezpieczeństwa i stabilności – również finansowej – kiedy Maria Aleksiejewna
wzięła w swoje ręce zarządzanie rodowym majątkiem Chomiakowych po dużej przegranej swojego męża w angielskim klubie. Pisał o matce tak: „Счастлив тот у кого
была такая мать и наставница в детстве”507. Patriarchalny ideał rodziny połączył się
w świadomości Chomiakowa z osobą matki – ostoi domowego ogniska i „gruntu pod
nogami”. Rodzina odzwierciedlała nie tylko stosunki między rodzicami i dziećmi, była
także – według Chomiakowa i inych słowianofilów – podstawowym modelem społecznym. „На Святой Руси нужен свой дом, своя семья для жизни”508. Patriarchalna
rodzina dawała oparcie, poczucie przynależności i była gwarantem szczęścia – życie
rodzinne Chomiakow uznawał ze jedyny możliwy rodzaj szczęścia: „оно одно только
на земле и заслуживает”509.
Słowianofile nie poszukiwali Boga ani sensu życia – odczuwali Stwórcę w otaczającym świecie. Zakorzenienie w bycie patriarchalnym i prawosławiu dawały typowi słowianofila wewnętrzną integralność i stabilność. Sam Chomiakow podkreślał, że źródłem
jego siły jest Cerkiew510. Jak zauważył Bierdiajew: „Сила Хомякова была
в необычайной твердости, каменности его церковного самосознания и церковного
самочувствия...”511. Osobowość Chomiakowa, ukształtowana przez tradycję prawosławną, zdumiewała współczesnych mu myślicieli swoją niewzruszonością, „solidnością”, jasnością w formułowaniu koncepcji oraz brakiem wątpliwości co do własnych
poglądów czy działań. Trafnie scharakteryzował ten zintegrowany typ osobo-wości cytowany już Bierdiajew512:
„А.С. Хомяков сделан из одного куска, точно высечен из гранита. Он необыкновенно
целен, органичен, мужествен, верен, всегда бодр. Он крепок земле, точно врос в землю,
в нем нет воздушности последуюущих поколений, от земли оторвавшихся”513.

Był to typ statyczny, o ugruntowanych przekonaniach. Nie przeżywał on wewnętrznych rozterek tak charakterystycznych dla „zbędnych ludzi”, obca mu była
skłonność do samoanalizy. Nagromadzone przemyślenia wypowiadał w dyskusjach
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i dotyczyły one raczej kwestii społeczno-politycznych, a nie osobistych. „Он совсем
не интеллигент, в нем нет ни плохих, ни хороших свойств русского интеллигента”514. Bierdiajew scharakteryzował Chomiakowa w aspekcie psychologicznym:
„zintegrowany, organiczny, mężny, prawdziwy”; i społecznym – nie zachodni typ
arystokraty, lecz rosyjski szlachcic, a jednocześnie „rosyjski chłop”. Podobnego stopnia wewnętrznej integracji osobowości nie znajdziemy u innych słowianofilów. Bierdiajew scharakteryzował Chomiakowa jako człowieka krzepkiego, podobnego do dębu,
który zapuścił korzenie w rodzinną glebę, zespolił się z nią nierozerwalnie i w tym zespoleniu była widoczna spokojna pewność, że tak właśnie wygląda naturalny porządek
rzeczy.
Z zakorzenienia w prawosławiu wynikał także specyficzny – charakterystyczny dla
słowianofilów – stosunek do śmierci. Przytoczymy dwa fakty z życia Chomiakowa:
śmierć dzieci i odejście jego samego. „Какая примирëнность, религиозное преодоление ужаса, победа над трагизмом. И так во всем и всегда”515. Obydwa wydarzenia odzwierciedlały pogodzenie z rzeczywistością. Akt pogodzenia się w aspekcie
psychologicznym był całkowicie różny od „pogodzenia z rzeczywistością” Bielińskiego. Wynikał bowiem z głębokiego poczucia więzi ze światem Bożym. W przypadku
Chomiakowa można jednoznacznie stwierdzić, że ów spokój płynął z głębokiej wiary
i pokornego oraz pełnego ufności poddania zrządzeniom Opatrzności. To uczucie religijnej pełni opisał również Kirejewski, doświadczył go przed wizerunkiem ikony Matki Boskiej:
„Pewnego razu stałem w kaplicy, patrzyłem na cudowny obraz Matki Bożej i myślałem
o dziecinnej wierze ludu. [...] Myśląc o tym, jeszcze raz spojrzałem na obraz święty, a wówczas
sam zobaczyłem, że rysy Bogarodzicy są uduchowione, że patrzy ona na tych prostych ludzi
z miłosierdziem i miłością... Padłem wówczas na kolana i zacząłem się kornie modlić”516.

Bystry obserwator życia w szlacheckich dworkach, Iwan Turgieniew, pozwalał go
doświadczać swoim bohaterom literackim. Opisywał doświadczenie mistyczne, zawierające się w symbolice miejsca, obrzędu. Nierozerwalnie wiąże się ono z uczuciem
spokoju i bezpieczeństwa, doświadczeniem opieki Boga. Ławrecki (Szlacheckie gniazdo) w cerkwi doświadcza tych mistycznych doznań, na które wskazuje Chomiakow
w swoich koncepcjach wspólnoty i miejsca jednostki w społeczeństwie: wiara jako
jedność z Bogiem, w akcie wspólnej modlitwy z innymi ludźmi, otwiera na doświadczenie łaski Bożej i warunkuje tożsamość człowieka.
„Poważni i skupieni ludzie, dobrze znane bliskie twarze, chóralny śpiew, zapach kadzidła,
długie ukośne promienie, padające z okien, ciemny koloryt sklepień i ścian – wszystko to przemawiało do jego serca. [...] Przypomniało mu się, jak w dzieciństwie, za każdym razem kiedy był
w cerkwi, modlił się dopóty, dopóki nie odczuł na czole jakby czyjegoś ożywczego dotknięcia;
wyobrażał sobie wtedy, że to Anioł Stróż bierze go pod swoją opiekę i znaczy stygmatem łaski
bożej”517.

514

Н.А. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков..., s. 72.
Н.А. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков..., s. 62.
516
A. Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania, t. 2, s. 288–289.
517
I. Turgieniew, Szlacheckie gniazdo, s. 134.
515

124

INTELIGENCJA A KULTURA

Typ słowianofila charakteryzował się specyficznym „ojcowskim” stosunkiem do
ludu, łącząc opiekę z surowością i... umiejętnością kalkulacji strat i zysków, płynących
z zarządzania ziemią518. W rodzinie Chomiakowa żywy był przekaz o jednym z jego
przodków, który nie mogąc doczekać się potomstwa, polecił chłopom, aby wybrali
sobie dziedzica. Fiodor Chomiakow, pradziad Chomiakowa, został wybrany przez lud
na zarządcę i pamięć o pochodzeniu majątku miała bardzo duży wpływ na stosunek
Aleksieja Stepanowicza do ziemi, ludu i wzajemnych relacji w płaszczyźnie: lud –
szlachta. Fakt, że władanie ziemią zostało Chomiakowym nadane na mocy kolektywnego wyboru, sprawił, że sam Aleksiej Stiepanowicz czuł się gospodarzem, któremu
powierzono szczególną troskę o ziemię oraz lud. Był także przekonany, że rozumie
mentalność chłopów i wynikające z charakteru „rosyjskiej duszy” potrzeby519. Należała do nich potrzeba przynależności do obszcziny – wspólnoty rządzącej się tradycyjnymi prawami, wypływającymi z prawosławia, opartej na wzajemnej miłości. Konsekwencją świadomości kolektywnej była specyficzna definicja wolności jako tożsamości jedności i wolności, przejawiającej się w prawie miłości duchowej520. Dla typu
słowianofila charakterystyczne było pojmowanie wolności w kategoriach jakości ducha, wartości uwewnętrznionej. W koncepcji obszcziny, rządzącej się idealnym prawem ducha, pobrzmiewa romantyczne pragnienie ucieczki od świata, zamknięcia się
w środowisku, które sprzyja rozwojowi wewnętrznemu.
Słowianofil został wykształcony w duchu europejskim, ale zdobytą wiedzę traktował jako narzędzie do wykazania wyższości modelu patriarchalnego. Interpretację
myśli zachodniej zdeterminowały czynniki natury psychologicznej. Typ inteligenta-słowianofila to typ zamknięty na kulturę Zachodu jako odrębną i równoprawną
w stosunku do kultury rosyjskiej. Cywilizacja zachodnia mogła być zaakceptowana
przez słowianofilów pod warunkiem, że zostanie przetworzona i z racji swej niższości
przyjmie rolę drugorzędną – jako narzędzie pomocnicze w poznawaniu i interpretacji
świata. Turgieniew – „zapadnik” – przedstawił Ławreckiego (Szlacheckie gniazdo,
1858) (Дворянское гнездо), jako postać uwarunkowaną historycznie, nieświadomie
zakorzenioną w typie stosunków patriarchalnych521. Zasadnicze elementy rosyjskiej
mentalności, które przejawiały się u A. Chomiakowa, J. Samarina, K. Aksakowa,
I. Kirejewskiego, wyznaczały dla myślicieli kierunki interpretacji zachodniej nauki.
Chomiakow był bardzo wykształconym erudytą. Hercen pisał o nim:
„Posiadając umysł potężny i ruchliwy, bogaty w środki i nie przebierający w nich, obdarzony
nadzwyczajną pamięcią i bystrą orientacją, przedyskutował on niestrudzenie i żarliwie całe swoje
życie [...]. Jego argumenty, częstokroć złudne, zawsze oślepiały i zbijały z tropu”522.

Od ojca myśliciel przejął znajomość i zamiłowanie do nauki europejskiej, ale to
głównie matka miała wpływ na sposób, w jaki jej syn zdobywał i przyswoił sobie wiedzę zachodnią. Dogłębna znajomość dzieł niemieckich filozofów, swobodne posługiwanie się językami obcymi nie stawiały jednak najwybitniejszego przedstawiciela
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rosyjskiego słowianofilstwa w tym samym rzędzie pod względem zainteresowania
kulturą Zachodu co okcydentalistów. Dla Chomiakowa zdobyta wiedza stała się narzędziem pozytywnej interpretacji przeszłości historycznej Rosji i jej wyższości nad państwami Zachodu. Nie przyjmował on ideałów zachodnich w takim kształcie jak Wissarion Bieliński czy Aleksander Hercen. Owsjaniko-Kulikowski sugeruje brak jasnych
wyobrażeń na temat zachodniej nauki, gdy pisze o Chomiakowie „Chodził wypełniony
nią [zachodnią nauką – przypis mój – M.A.], przebywała w nim nie mieszając się
z jego krwią, nie przenikając do jego duszy, nie odzwierciedlając się w postaci jasnych
przekonań”523. Twierdzenie badacza wymaga dodatkowego objaśnienia: wybitny słowianofil pojął dogłębnie istotę wpływów Zachodu, dlatego wybrał wiarę, a nie naukę,
jako podstawę światopoglądu o charakterze totalnym i nie pozwolił, by zawładnął nim
racjonalizm. Można wywnioskować, że taki właśnie rezultat konfrontacji myśli racjonalnej i słowianofilskiego ideału poznania dzięki wierze był wynikiem przynależności
Chomiakowa do typu społeczno-psychologicznego, ukształtowanego przez stosunki
o charakterze patriarchalnym.
Literackie portrety słowianofila524 uwieczniły go jako człowieka niezwykle pracowitego, działającego metodycznie i z uporem, co nie zawsze było prawdą w odniesieniu do rzeczywistości. Bierdiajew zarzucił Chomiakowowi wielkopańską niedbałość,
tendencję do pozostawiania niedokończonych spraw: „всë что он писал было несовершенно. [...] Это русская черта обладать огромными дарованиями и не создать
ничего совершенного”525. Myślom Chomiakowa, wyrażonym w postaci Notatek
o historii powszechnej czy Semiramidy, brakowało usystematyzowania. Wiedza myśliciela była niezwykle rozległa, lecz nie została ujęta w logiczny system. Warto jednak
zauważyć, że generalnie dzieła słowianofilów odzwierciedlają proces dochodzenia do
samoświadomości i brak nawyku kategoryzacji pojęć jest wynikiem ogólnych tendencji całej rosyjskiej myśli tego czasu, nie tylko słowianofilskiej. Bierdiajew, porównując
rozległość intelektualnych horyzontów wybitnego słowianofila do sposobu formułowania myśli przez niemieckiego pisarza Goethego, zauważył, że Goethe był zdyscyplinowanym Niemcem, natomiast Chomiakowa charakteryzowała typowo rosyjska chaotyczność. „Натура же Гете была по-немецки дисциплинирована, натура же Хомякова была по-русски хаотична”526.
Z perspektywy lat sześćdziesiątych Turgieniew mógł ocenić typ słowianofila wnikliwiej i w miarę obiektywnie, niemniej jednak na ocenie pisarza zaważyła jego przynależność do warstwy szlacheckiej oraz tęsknota za stabilnością i ciepłem rodzinnym
symbolizowanym przez szlacheckie gniazda, za czasami, które odchodziły w przeszłość. Turgieniew dystansował się wobec słowianofilskiej doktryny, sam był jednak
zakorzeniony w kulturze szlacheckiej z jej normami obyczajowymi. W Szlacheckim
gnieździe pisarz przedstawił patriarchalny model rodziny. Cechą wyróżniającą kobiety
w tym modelu jest pokora, świadomość bycia podporządkowaną mężczyźnie z uwagi
na prawo przechowane w tradycji prawosławnej. Zgoda na ustalony porządek rzeczy
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Д.Н. Овсянико-Куликовский, Интеллигенция в России..., т. 7, s. 155.
I. Turgieniew, Szlacheckie gniazdo; L. Tołstoj, Wojna i pokój (Lewin).
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Н.А. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков..., s. 58.
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Н.А. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков..., s. 58.
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rodzi spokój i ufność, pozwala kultywować podstawowe wartości: miłość i oddanie
rodzinie. Liza oraz żona Ławreckiego wpisują się w ten model. Antoni Semczuk527
pisze:
„Nie można przy tym nie zauważyć, że u źródeł cech narodowych Lizy, Agafii Własiewny
i częściowo Ławreckiego leżą przekonania w istocie swej słowianofilskie [...] Lizę wychowała
patriarchalna i religijna chłopka, o której czytamy: »Gdy jej ktoś naurągał – ona się tylko pokłoniła i podziękowała za pouczenie«”528.

Turgieniew wyraźnie wskazał, że filozofia życiowa słowianofilów miała źródło
w zasadach, którymi prosty lud kierował się nieświadomie.
Typ słowianofila możemy wyróżnić w oparciu o następujące cechy:
– Był on typem „rodzimym”, reprezentował cechy szlachty rodowej przeciwnej
okcydentalizacji, ale pragnącej połączyć wykształcenie w duchu europejskim z tradycyjnymi podstawami stylu życia. Był to człowiek bardzo mocno zakorzeniony w tradycji: patriarchalnym modelu rodziny, religii prawosławnej.
– Słowianofil, odwołując się do „ziemi” i „ludu”, potwierdzał swoje „zakorzenienie”. Przeciwstawienie warstw wyższych ludowi jawiło się jako kluczowe w procesie
identyfikacji typu słowianofila ze wspólnotowym modelem życia.
– Był spójny wewnętrznie, nie doświadczał rozterek oraz duchowego kryzysu tak
charakterystycznego dla typu „zbędnego człowieka”. Słowianofil poszukiwał inspiracji
w rosyjskiej tradycji, przeszłości, wartość stanowiło dla niego to, co rdzennie rosyjskie,
„samoistne”. Podkreślanie szczególnej roli poznania intuicyjnego stanowić miało przeciwwagę dla racjonalizacji i indywidualizacji stosunków międzyludzkich529.
– Przedstawiał sobą typ „ruskiego pana” – występował wobec chłopów z pozycji
ojca, który wie, co dla nich dobre, a jednocześnie tkwił w warunkach podyktowanych
ustrojem pańszczyźnianym, dla siebie rezerwując rolę reformatora-teoretyka; stał na
straży własnych interesów.
– Konsekwencją dążenia do pełni i totalności była systemocentryczna koncepcja
świata, zakładająca, że człowiek istnieje i ma wartość, jeśli należy do wspólnoty i żyje
według jej praw.
– Typ słowianofila sprawia wrażenie trwałości, niewzruszoności, ale jednocześnie
ociężałości. Podobnie wygląda model obszcziny – stanowiący całość – monolit, trwający bez ruchu przez wieki i pragnący takim pozostać – czas zatrzymuje się, zatacza
koło.
Typ słowianofila miał predyspozycje, by przejść w typ Obłomowa530, chociaż były
to predyspozycje odmienne od charakterystycznych dla „zbędnego człowieka”. Nie
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A. Semczuk, Iwan Turgieniew, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.
A. Semczuk, Iwan Turgieniew, s. 174.
529
Jak zaznacza Walicki, „u jego podstaw leżał protest przeciwko działaniu racjonalizmu w życiu społecznym, dążenie do obrony bezpośrednich, emocjonalnych więzi międzyludzkich”. A. Walicki, W kręgu...,
s. 150.
530
Tytułowa postać powieści Iwana Gonczarowa Obłomow, kojarzony z zastygnięciem, marazmem, nie
tyle niemożnością, ile niechęcią do działania.
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rozczarowanie życiem, nie fatum, nie brak możliwości działania, lecz lenistwo spowodowało transformację „słowianofila” w Obłomowa531.

3. „ZBĘDNY CZŁOWIEK”532
Zjawisko „zbędnego człowieka” było znakiem epoki przełomu, która z kolei wymusiła
podział na zwolenników i przeciwników „nowego” – w tym przypadku europeizacji.
W latach trzydziestych i czterdziestych dziewiętnastego wieku postawy zostały uzewnętrznione jedynie w postaci tekstów publicystycznych, gdzie rozpatrywano aspekt
historiozoficzny i społeczny. Dramat natury psychologicznej znalazł odzwierciedlenie
w tekstach literackich. W Rosji typ „zbędnego człowieka” narodził się na pograniczu
531

„Teraz już wiem, jak cię nazwać – krzyczał tenże sam Michalewicz o trzeciej nad ranem – nie jesteś
człowiekiem rozczarowanym, nie jesteś skeptykiem, nie jesteś wolterianinem, jesteś – próżniakiem, i to
złośliwym próżniakiem, próżniakiem świadomym, nie naiwnym”. I. Turgieniew, Szlacheckie gniazdo,
s. 104.
532
a) W ujęciu encyklopedycznym „zbędny człowiek” to „socjalno-psychologiczny typ ukształtowany
w literaturze rosyjskiej w dziewiętnastym wieku. Nazwa upowszechniła się od połowy dziewiętnastego wieku
dzięki wydanej w 1850 roku noweli I. Turgieniewa Dziennik zbędnego człowieka. Sama postać natomiast
zrodziła się znacznie wcześniej jako przeobrażenie i nowe ujęcie na glebie rosyjskiej zbuntowanego romantycznego, bajronowskiego bohatera. Pierwszym udatnie zrealizowanym wcieleniem typu »niepotrzebnego
człowieka« stał się bohater »powieści wierszem«, czyli poematu dygresyjnego A. Puszkina Eugeniusz Oniegin
(1823–1831), następnym Pieczorin z powieści M. Lermontowa Bohater naszych czasów (1837–1840), kolejnym – Beltow z powieści A. Hercena Kto winien (1841–1847) i Agarin z poematu N. Niekrasowa
Sasza (1855–1856). Całą galerię »zbędnych ludzi« stworzył I. Turgieniew – bohater z opowiadania
Hamlet powiatu szczygrowskiego (1848), Czułkaturin z Dziennika zbędnego człowieka (1850–
–1851), [...] Rudin z powieści Rudin (1856), Ławrecki z powieści Szlacheckie gniazdo (1859)”; por. Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważnego, Warszawa 1994, s. 437–438. Do galerii „zbędnych ludzi”
zalicza się także Obłomowa z powieści I. Gonczarowa Obłomow (1858) oraz bohaterów dramatów
A. Czechowa. Por. Ю. Манн, Лишний человек [в:] Краткая литературная энциклопедия, т. IV,
Москва 1967, s. 400. Niektórzy badacze zaliczają do typu „zbędnego człowieka” również Jurija Żywago –
bohatera powieści B. Pasternaka Doktor Żywago. Zob. L. Suchanek, Obłomow i Żyvago, „Dalje” (Sarajevo)
1984, nr 9, s. 16–21. Krystyna Chojnicka definiuje „zbędnego człowieka” w kategoriach pokoleniowych,
jako zjawisko związane z przemianami stosunków społecznych, jej zdaniem termin „zbędni ludzie”
„...określa grupę pokoleniową inteligencji lat 40. XIX wieku, stanowiącą elitę intelektualną Rosji Mikołaja I. [...] Według niektórych interpretacji fenomen »zbędnych ludzi« nie jest ograniczony do pierwszej
połowy XIX w., lecz stanowi charakterystyczne zjawisko właściwe stosunkom społecznym kraju, w którym
powstała odrębna warstwa – inteligencja, w sposób konieczny skłócona z patrymonialną, absolutną,
a potem totalitarną władzą. Zwolennicy tej teorii odnajdują postacie »zbędnych ludzi« w życiu i w literaturze Rosji, począwszy od czasów Piotra I aż do współczesności”. K. Chojnicka, Zbędni ludzie [w:] Idee
w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 1, pod red. A. de Lazari, Warszawa 1999, s. 232–234. Fenomen „zbędnych ludzi” z ewolucją rosyjskiej myśli społecznej wiąże A. Walicki, por. A. Walicki, Słowianofile a „zbędni ludzie” na tle prądów ideowych lat trzydziestych – sześćdziesiątych, „Slavia Orientalis”
1961, nr 4, s. 527–557.
b) Etymologicznie słowo tłumaczone na język polski jako „zbędny” w języku rosyjskim oznaczało
„niepotrzebny”, ale również – „nad miarę, za dużo”. Por. O. Цыганенко, Этимологический словарь
русского языка, Киев 1970, s. 243. Por. także С.И. Ожегов, Словарь русского языка, Издателство
„Русский язык”, Москва 1981, s. 289.
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dwóch kultur: Wschodu i Zachodu, dwóch epok: do-Piotrowej oraz po-Piotrowej,
dwóch stanów: pospólstwa i stanu służebnego533. Można również zauważyć, że „zbędny człowiek” ukształtował się na pograniczu „epoki czynu” oraz „epoki myśli” (po
upadku powstania dekabrystów) i stracił pierwszoplanową rolę w momencie ponownej
zmiany charakteru epoki – przejścia od myśli do działania (po 1861 roku). „Zbędny
człowiek” w Rosji jest fenomenem jakościowo odmiennym od europejskiego – stanowi
wytwór epoki szczególnego nasilenia despotyzmu – epoki mikołajowskiej534. Rosyjscy
„tułacze” to nie tylko portrety literackie, lecz także żywe postacie: Włodzimierz Pieczorin, Mikołaj Sazonow, Iwan Gałachow535.
Genezy zjawiska należy szukać w wydarzeniach wcześniejszych zarówno natury
historycznej, jak i społecznej. Badacze wiążą fenomen „zbędnego człowieka” z narodzinami inteligencji jako nowej grupy społecznej, opozycyjnej do tradycyjnego modelu
stosunków społecznych i politycznych536. Opozycyjność wobec władzy politycznej
i patrymonialnego modelu kultury537 musiała zrodzić, choćby przejściowe, poczucie
wyobcowania. W tym przypadku podstawowym czynnikiem rodzącym sprzeciw i pragnienie zmian było wykształcenie, otwierające nowe perspektywy rozwoju. Europeizacja Rosji zapoczątkowana przez Piotra I miała niebagatelny wpływ na ukształtowanie
się mentalności „rosyjskiego Europejczyka”538. Wskutek napięcia między świadomością realnej sytuacji a niemożnością wprowadzenia zmian zrodziło się inteligenckie
„gorie ot uma”539 (Горе от ума – tytuł komedii Aleksandra Gribojedowa, przetłumaczony na język polski jako Mądremu biada).
Wymienione przez badaczy okoliczności narodzin „zbędnego człowieka” w rosyjskiej kulturze dziewiętnastego wieku – wzrost wykształcenia związany z reformami
Piotra I, narodziny inteligencji, opozycyjność wobec patriarchalnego modelu kultury
wśród elity intelektualnej – wszystko to należy traktować w sposób komplementarny,
nie tylko bowiem zjawiska te uzupełniały się, lecz również wzajemnie się uwarunkowały.
Kiedy epoka czynu – zaznaczona rozwojem dekabryzmu i uwieńczona powstaniem
14 grudnia 1825 roku – została zamknięta, o nastrojach, jakie ogarnęły rosyjską inteligencję, pisał Hercen:
„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
533

Por. R. Pipes, Rosja carów; J. Kucharzewski, Od białego...
W. Śliwowska, W kręgu..., s. 60.
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Ten ostatni to, według badaczki, typ zbędnego człowieka w postaci chemicznie czystej. Tułacz po
Europie w gorzkich słowach wyraził to, co stanowiło wielką tragedię zbędnych ludzi: „my nie mamy za co
umierać, ani też po co żyć”. Cyt. za W. Śliwowska, W kręgu..., s. 61.
536
Por. K. Chojnicka, Zbędni ludzie [w:] Idee w Rosji...; J. i A. Waliccy, U źródeł problematyki „zbędnego człowieka” w twórczości Turgieniewa, „Slavia Orientalis” 1957, nr 1, s. 5–23.
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Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod red. A. de Lazari, Warszawa 1999, s. 232;
P. Pomper, The Russian Revolutionary Intelligentsia, Wesleyan University, 1970.
538
В. Маркович, „Русский европеец” в прозе Тургенева 1850-х годов [w:] В. Маркович, Ivan
S. Turgenev. Leben, Werk und Wirkung, München 1995, s. 79–96.
539
„Приходится выяснить психологию интеллигентского »горя« происшедшего от интеллигентского »ума« – от самого этого факта появления этого ума в стране запоздалой и отсталой”. Por. Д.Н.
Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции..., т. 7, s. VI.
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oderwani i opuszczeni w niebezpiecznym miejscu, jak dzieci w lesie. Starsi z nich to byli dekabryści, którzy ocaleli, my zamykaliśmy ich procesję, jak chłopcy uliczni zamykają pochód odchodzącego pułku, a sami rośliśmy na ludzi zbytecznych”540.

Aleksander Hercen541 uchwycił moment narodzin typu „zbędnego człowieka”
w kulturze rosyjskiej, wskazując jednocześnie na wpływ wydarzeń historycznych:
powstanie dekabrystów, odejście od znanego modelu kultury, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o przyczyny zacofania w Rosji i potrzebę zmian w sferze społeczno-politycznej. „Zbędny człowiek” pamiętał dekabrystów i sięgał do ich ideałów, tęsknił
za bohaterskimi porywami, jednak nie miał jasno sprecyzowanych celów. Zależność
między warunkami politycznymi a typem osobowości u „zbędnego człowieka” zaznaczyła się najwyraźniej: brak możliwości działania spowodował niemożność sprecyzowania celu.
„Znaleźć ich było nietrudno w samej Rosji i poza jej granicami. Nieustannie czegoś szukali,
wiecznie dokądś gorączkowo spieszyli, uczęszczali na różne wykłady, przesiadywali w klubach
i kawiarniach, wchłaniali wszelkie nowiny literackie oraz społeczno-polityczne, dzieła filozofów
współczesnych i długie godziny nad nimi namiętnie debatowali; mieli wyostrzoną świadomość
własnej opozycyjności wobec reżymu mikołajowskiego oraz wszelkich przejawów tyranii i równie silne poczucie wyobcowania z własnej klasy, a zarazem swej zbędności, zmarnowanego życia, które nie dawało satysfakcji, toczyło się poniżej możliwości, pozbawione perspektyw i warunków do czynnego działania, dysharmonizowało z ich pragnieniami i bagażem wyniesionych
z lektur teoretycznych doświadczeń”542.

Reperkusje powstania dekabrystów zrodziły wśród inteligencji rosyjskiej przeświadczenie o bezcelowości szlachetnych zrywów w kraju, gdzie „kanalie dzierżą władzę, a zwykłe przeciętności grają pierwsze skrzypce”543. Zderzenie nastrojów opozycyjnych z poczuciem bezsilności i bezcelowości jawnego protestu spowodowały skierowanie całej uwagi do wewnątrz. O tym etapie w rozwoju rosyjskiej inteligencji,
kiedy nastąpiło uwewnętrznienie potencjału, Hercen powiedział: „Był to przedziwny
okres zewnętrznej niewoli i wewnętrznego wyzwolenia”544. Uwewnętrznienie konfliktów i dylematów traktujemy jako wymuszone przez rzeczywistość i w takim znaczeniu ma ono konotację negatywną, lub też jako wycofanie – jeden z naturalnych
etapów realizacji aktu twórczego, czyli zjawisko pozytywne. Walicki zdefiniował
uwewnętrznienie jedynie w pierwszym znaczeniu – jako „przeniesienie realizacji określonych wartości ze świata zewnętrznego (społecznego) na teren osobowości, przeżywanie związanych z nim napięć i konfliktów nie w działaniu (społecznym, politycznym), lecz jedynie w myśli”545. Niemniej jednak w latach trzydziestych i czterdziestych dziewiętnastego wieku określono główne problemy nurtujące inteligencję,
prowadzono dyskusję nad wyborem możliwych dróg dalszego rozwoju. Naszym zdaniem, ten etap refleksji, choć wymuszony przez warunki polityczne, był konieczny
przed podjęciem dalszych działań.
540

Cyt. za J. Kucharzewski, Od białego..., s. 93.
J. Kucharzewski, Od białego..., s. 93.
542
W. Śliwowska, W kręgu..., s. 58.
543
Słowa Bielińskiego. Por. Ю. Манн, Краткая литературная энциклопедия..., s. 399–400.
544
A. Hercen, Pisma filozoficzne, t. 2, s. 415.
545
A. Walicki, W kręgu..., s. 279.
541
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Rodzi się pytanie, czy już na tym etapie kształtowania się fenomenu „zbędnych ludzi” możemy mówić o przygotowaniu do buntu. Bez wątpienia – tak: był to bunt przeciwko kolektywizmowi kultury, bunt z pozycji jednostkowej546, protest człowieka,
który zamiast pójść na służbę państwową, według słów samego Hercena, wolał „założyć ręce i stać się człowiekiem zbędnym, próżniakiem”547.
O doniosłości zjawiska świadczył spór, który rozgorzał w latach sześćdziesiątych
dziewiętnastego wieku w rosyjskiej publicystyce. Kim był „zbędny człowiek”, co
wniósł do rosyjskiej kultury, dlaczego akurat ten typ psychologiczno-społeczny, jak
żaden inny, budził tyle kontrowersji?548 Bogaty materiał źródłowy, na który złożyły się
zarówno dzieła literackie, jak i teksty publicystyczne, pozwolił z dużą dokładnością
opisać społeczno-psychologiczny typ „zbędnego człowieka”.
W ślad za A. Walickim549 analizę fenomenu rozpoczynamy od Piotra Czaadaje550
wa . W przejmującej historii „zbędnych ludzi” był on pierwszym przykładem „ukaranego umysłu”551. Po publikacji pierwszego z ośmiu listów, w których poddał wnikliwej analizie czynniki przesądzające, jego zdaniem, o cywilizacyjnym zacofaniu Rosji,
został oficjalnie uznany za obłąkanego. W liście do Jakuszkina pisał: „Jestem obłąkany
już prawie rok i będę dalej aż do nowego rozporządzenia. Taka jest, drogi przyjacielu,
moja ponura i smutna historia”552. Autor Pierwszego Listu filozoficznego (1836) twierdził, że zbędność rosyjskiego człowieka wypływa ze „zbędności” Rosji – kraju poza
nurtem historii. Myśliciel szukał źródeł poczucia pustki i braku nadziei, które dręczyły
część rosyjskiej inteligencji, w samej kulturze rosyjskiej. Mówiąc „my”, miał na myśli
rosyjską inteligencję – jej wrażliwą, zdolną do refleksji część, pozbawioną punktu
oparcia we własnej przeszłości, bez korzeni. „Nikt z nas nie ma określonej sfery istnienia, ustalonych zwyczajów i reguł dla czegokolwiek, nie mamy nawet ogniska domowego”553 – pisał Czaadajew, wskazując na brak punktów odniesienia koniecznych dla
procesu identyfikacji: tradycji, określonego typu więzi rodzinnych, a także ukształtowanego zespołu wartości. Człowiek, którego scharakteryzował Czaadajew, nie umiał
wejść w kontakt z rzeczywistością, był wyobcowany z nurtu wydarzeń: „gubi się, gdy
nie znajduje sposobu ustalenia związku między sobą a tym, co go poprzedza, i tym, co
następuje po nim”554, towarzyszyło mu wrażenie, że utknął w miejscu. Świetnie wykształcony, przystojny Czaadajew, ozdoba moskiewskich salonów i obiekt westchnień
wielu pań, nigdy nie założył rodziny555. Nieustannie towarzyszyła mu nuda przemie546
„Wewnętrzna opozycja była tak czy inaczej przedsionkiem buntu, pierwszym krokiem na drodze
duchowego wyzwolenia spod jarzma »jednomyślności«, i jako taka stanowiła już niebezpieczeństwo”.
W. Śliwowska, W kręgu..., s. 59.
547
A. Hercen, Pisma filozoficzne, t. 2, s. 463.
548
M. Czernyszewski, Rosjanin na rendez-vous, M. Dobrolubow, Co to jest obłomowszczyzna?,
A. Hercen, Very dangerous!!!, A. Hercen, Zbędni ludzie i żółciowcy, I. Turgieniew, Hamlet i Don Kichot.
549
A. Walicki, Słowianofile a „zbędni ludzie”..., s. 527.
550
P. Czaadajew, Pierwszy list filozoficzny [w:] Filozofia i myśl społeczna rosyjska...
551
L. Suchanek, Piotr Czaadajew, czyli umysł ukarany [w:] P. Czaadajew, Listy, wybór, wstęp i oprac.
L. Suchanek, przekł. M. Leśniewska i L. Suchanek, Kraków 1992.
552
L. Suchanek, Piotr Czaadajew..., s. 16.
553
P. Czaadajew, Pierwszy list filozoficzny [w:] Filozofia i myśl społeczna rosyjska, s. 97.
554
P. Czaadajew, Pierwszy list filozoficzny..., s. 103.
555
М. Гершензон, П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление, Санкт-Петербург 1908, s. 122.
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szana z przejmującym smutkiem, których nie mogły ukoić ani podróże, ani samotność556. Świadomość braku korzeni przejawiała się na wiele sposobów: jako brak
związku z tradycją, brak kontaktu z rzeczywistością, pustka w kontaktach międzyludzkich. O braku celowości istnienia, wyobcowaniu pisał Bieliński: „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?”557. Powracały gorzkie słowa skargi
na brak stabilnego punktu oparcia, przejmujący smutek samotnych poszukiwań nowych wartości: „Człowiek obcy we własnej rodzinie powinien z nią zerwać. Powinien
powiedzieć swojej rodzinie, że jest jej obcy”558 – pisał Mikołaj Ogariow w liście do
Hercena.
Galerię portretów „zbędnych ludzi” w rosyjskiej literaturze otwiera tytułowy bohater poematu Aleksandra Puszkina, Eugeniusz Oniegin. Podobnie jak Pieczorin (Bohater naszych czasów Michała Lermontowa) i Rudin (Rudin Iwana Turgieniewa) był
nieudacznikiem, hojnie obdarowanym przez naturę, który zmarnował talenty. Eugeniusz należał do wykształconej szlachty, to „światowiec” – dużo podróżował, nie potrafił jednak znaleźć sobie miejsca w rosyjskiej rzeczywistości. Czuł się obco w towarzystwie gospodarzy szlacheckich dworków, które przechowały atmosferę i tradycje
patriarchalne – Łarinów uważał Eugeniusz za ludzi miłych, lecz nudnych.
Oniegin był znudzony światowymi uciechami, towarzyszyło mu poczucie beznadziei i pustki, wreszcie – nuda. Nuda symbolizowała odwrócenie się od rzeczywistości,
była też sposobem ucieczki od realnego świata. Zastanówmy się nad przyczynami
wyniosłej pogardy Eugeniusza, pozy, która była antidotum na wyobcowanie i brak
życiowego celu. Puszkin zwrócił uwagę na duży potencjał intelektualny swojego bohatera: „Mózg, co ze światem się poróżnił i wre i działa, ale w próżni”559 – dodajmy:
w straszliwej, bo nie dającej nadziei, nie obiecującej niczego, pustce. Bohater należy
do tych „oszukanych przez młodość”, według słów samego poety. Eugeniuszowi brakuje cierpliwości, zdolności do upartego, metodycznego pokonywania trudności.
„Szczęśliwy, kto za młodu młody potrafił być dojrzałym w porę, kto chłód znieść
umiał, kto przeszkody długim, cierpliwym brał uporem”560 – Oniegin nie umie znieść
chłodu epoki, jest młodszym bratem dekabrystów, któremu rządy twardej ręki Mikołaja I zamknęły możliwości działania, zaś społeczeństwo tkwi w marazmie. „Lecz
smutno wspomnieć, że daremnie młodość ci w duszy zaszumiała, że ty zdradziłeś ją
nikczemnie i że cię młodość oszukała”561. Wskazanie na społeczno-polityczne przyczyny wyobcowania puszkinowskiego bohatera jest jednym z możliwych wyjaśnień.
556

Podróżował po Europie Zachodniej od lipca 1823 do czerwca 1826 roku, zaś lata 1826–1831 spędził
w Moskwie. Na temat tych okresów w życiu myśliciela piszą biografowie M. Gerszenzon i D. Swierbiejew,
patrz Сочинения и письма П.Я. Чаадаева, под ред. М. Гершензона, т. 1, Москва 1913, s. 72; Д. Свербеев,
Записки, т. 2, Москва 1889, s. 394; L. Suchanek, Piotr Czaadajew..., s. 11–12.
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Wissarion Bieliński, oceniając Oniegina z punktu widzenia człowieka nienależącego
do szlachty562, usprawiedliwił styl życia tytułowego bohatera i przeniósł odpowiedzialność za rezultaty poczynań Eugeniusza na czynniki zewnętrzne. Całą egzystencję
Oniegina Bieliński przypisał fatum. Działania na rzecz ulżenia doli chłopów, podjęte
przez bohatera w majątku, przyniosły mu miano dziwaka i człowieka niebezpiecznego
– gnuśne społeczeństwo odwróciło się od rzeczywistych potrzeb i konieczności zmian.
Bieliński odparł zarzut o niemoralności głównego bohatera, czekającego, aż chory stryj
umrze i pozostawi mu w spadku majątek. Obłuda bohatera – miłe obejście i troska,
połączone ze skrytymi myślami o zupełnie innym zabarwieniu – są charakterystyczne dla
warstwy szlacheckiej jako całości. Bieliński obronił swojego bohatera również przed
zarzutem, że w chwili ponownego spotkania Tatiany kierowała Eugeniuszem jedynie
zraniona duma i próżność. Winę przypisał nie samemu bohaterowi, lecz stosunkom społecznym, które sztywno wyznaczały miejsce kobiety i mężczyzny w świecie i za pomocą
konwenansów regulowały, tłamsiły wszelką spontaniczność. Bohater Puszkina nie umiał
ani podarować, ani przyjąć uczucia: „я отдаюсь весь, с жадностью, вполне – и не могу
отдаться”563 – mówił o sobie Oniegin. Uczuciowość – bez wsparcia rozumu, logiki –
prowadziła do duchowej niestałości i chłodu uczuciowego. Pragnienia Eugeniusza, marzenia nie miały mocy przetrwania, były efemerydami. Bieliński także w tej kwestii go
usprawiedliwił, twierdząc, że duszę Oniegina rozpalały pragnienia nie do końca uświadomione przez bohatera, ale wyrastające ponad realia małżeństwa. Ostatecznie zwyciężyło fatum kryjące się w rzeczywistości: „wyzwolenie się z niej [rzeczywistości naznaczonej fatum – M.A.] jest ponad ludzkie siły i możliwości”564. Bieliński wielokrotnie
podkreślał, że źródło cierpień Oniegina leżało w otaczającej rzeczywistości, a nie w charakterze samego bohatera. Oniegin nie był szczęśliwy, ponieważ bardzo mocno, w sposób realistyczny, odbierał rzeczywistość; nie potrafił, tak jak romantyk – Leński, uciec
w wyidealizowany świat. Bieliński krytycznie oceniał typ Leńskiego, uważał, że idealistyczne wizje nie tylko nie sprzyjały postępowi, lecz pozostawione na papierze i istniejące jedynie w wyobraźni, były w istocie wrogie postępowi.
Obok zaprezentowanego, w ślad za Bielińskim, wyjaśnienia fenomenu zbędnego
człowieka jest jeszcze jedno, mające związek z „rosyjskim dandyzmem”565. Tutaj już
nie fatum, lecz pewien typ obyczajowości, moda przyjmowana często powierzchownie,
ukształtowała ten specyficzny rodzaj zachowania, naznaczony nudą na pokaz. Ważna
jest dwoistość przyczyn, które znalazły się u podstaw zachowania rosyjskiego dandysa:
mocny akcent indywidualizmu, a jednocześnie ogromna zależność od oceny otoczenia.
Spór o „zbędnego człowieka” w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku poszerza zakres naszych obserwacji i pozwala wychwycić te elementy, które znikły bezpowrotnie wraz z ukończeniem drugiej fazy konfrontacji, oraz te, które posłużą za
narzędzie w kolejnym etapie zderzenia kultur. Ocena „zbędnego człowieka” wiązała
562
Wissarion Bieliński (1811–1848) wywodził się z warstwy raznoczyńców, był synem lekarza. W latach trzydziestych i czterdziestych dziewiętnastego wieku odegrał główną rolę w sporze okcydentalistów ze
słowianofilami.
563
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Więcej na temat rosyjskiego dandyzmu jako zjawiska kulturowego patrz: J. Łotman, Rosja i znaki...,
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się w publicystycznej polemice z dyskusją na temat „nowych ludzi”566 i ich zadań wobec społeczeństwa, a szerzej – wobec kultury – w takim sensie była znakiem czasu
i sygnałem zbliżającego się przełomu. Polemikę rozpoczął Mikołaj Czernyszewki
w roku 1858 artykułem krytycznym Rosjanin na rendez-vous (Русский человек на
rendez-vous), był to komentarz do drukowanego na łamach „Sowriemiennika” opowiadania Iwana Turgieniewa Asia. Zachowanie głównego bohatera, który przez nieumiejętność zdecydowanych działań i brak odwagi do przyjęcia odpowiedzialności za
własne decyzje traci miłość kobiety i łamie jej serce, nie jest – według autora publikacji – niczym nowym na gruncie rosyjskim. Model literacki, zdaniem Czernyszewskiego, odzwierciedla postępowanie znacznych rzesz tych, od których zależy rozwój rosyjskiego społeczeństwa. Tytułowe rendez-vous to spotkanie z rzeczywistością – przedstawiciel pokolenia lat czterdziestych, szlachecki liberał ustawicznie w takich
sytuacjach zawodzi. Myśli krytyka rozwinął Mikołaj Dobrolubow w artykule pt. Drobiazgi literackie ubiegłego roku („Sowriemiennik” – 1859). Obszerna publikacja była
skierowana przede wszystkim przeciwko tak zwanej literaturze demaskatorskiej. Dobrolubow zarzucał autorom powielanie oskarżeń dawno już znanych, brak propozycji
zmian na lepsze na rzecz biernej obserwacji patologii. Tworzone dzieła nie są narzędziem przekształcania rzeczywistości, a ich autorzy należą do starej epoki. Protest
przeciwko nadużyciom, złym instytucjom jest pozorny, „ich żądania są nadzwyczaj
skromne, delikatne; co więcej, okazuje się nawet, że powodem ich krzyku nie było
prawdziwe, istotne niedomaganie, lecz pewien poszczególny fakt, drobiazg”567. Złu
należy aktywnie przeciwdziałać, jednak krytyka, która może radykalnie uleczyć rosyjską rzeczywistość, w przypadku liberałów lat czterdziestych nie jest możliwa, ponieważ oni sami zbyt mocno powiązani są z realiami, z którymi próbują walczyć. W tym
samym roku Dobrolubow publikuje kolejny artykuł, wymierzony w odchodzące pokolenie, pt. Co to jest obłomowszczyzna? Autor dokonuje, zaskakującego dla współczesnych mu ludzi, zestawienia tytułowego bohatera powieści Iwana Gonczarowa z szeregiem literackich portretów „zbędnych ludzi” i stwierdza, że Obłomow jest naturalną
konsekwencją rozwoju osobowości „człowieka zbędnego”. Wspólna cecha: niezdolność do działania, to właśnie obłomowszczyzna. Bierze ona górę w każdej sytuacji
i przynosi nieszczęście otoczeniu. Ukazanie w takim świetle szlacheckich liberałów
było przestrogą, a zarazem wezwaniem do walki z ich postawami. Przyzwolenie na
spokojną egzystencję „zbędnym ludziom” powoduje, że degenerują się oni coraz bardziej i stają się zagrożeniem dla społeczeństwa, zapowiedzią pogrążenia w marazmie.
Krytyka wspomnianego typu społeczno-psychologicznego nie była najistotniejszym
elementem publikacji Czernyszewskiego i Dobrolubowa. Negatywny osąd pokolenia
lat czterdziestych posłużył jako środek do ukazania nowego typu osobowości – człowieka czynu. „Nowi ludzie” już się pojawiają w społeczeństwie i choć to nie oni decydują o losach społeczeństwa, są na razie w mniejszości, do nich należy przyszłość.
Obecnie stanowią pozytywną antytezę „zbędnego człowieka”: „są ludzie lepsi od nie566
Tym mianem określono pokolenie wkraczające na scenę życia społeczno-politycznego w latach
sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku, odmienne pod względem pochodzenia oraz postaw światopoglądowych.
567
M. Dobrolubow, Drobiazgi literackie ubiegłego roku [w:] M. Dobrolubow, Pisma filozoficzne,
przekł. A. Kowalewska, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 1958, t. 1, s. 188.
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go, i to właśnie ci, których on krzywdzi [...] bez niego lepiej by nam było żyć”568; są to
ludzie „o mocnych nerwach i zdrowej wyobraźni, są dużo mocniejsi i dużo bardziej
życiowi”569 aniżeli przedstawiciele pokolenia lat czterdziestych.
W obronie „zbędnych ludzi” wypowiedział się Aleksander Hercen w dwóch artykułach: Very dangerous!!! (czerwiec 1859) oraz Zbędni ludzie i żółciowcy (październik
1860), drukowanych na łamach londyńskiego „Kołokoła”. Obydwa teksty prezentują
spójny sąd, oparty na dwóch tezach: po pierwsze – ludzie określani mianem „zbędnych” nie byli pasożytami, lecz ofiarami rzeczywistości, w jakiej przyszło im żyć, po
drugie – o osobowości tego typu można mówić jedynie w czasie przeszłym i łączenie
jej z obecnymi zjawiskami jest niesprawiedliwe oraz krzywdzące. Hercen pisał:
„Onieginowie i Pieczorinowie byli zupełnie prawdziwi, wyrażali rzeczywisty smutek i rozdarcie ówczesnego życia w Rosji. O smutnym losie zbędnego, zagubionego człowieka, i to dlatego tylko smutnego i zagubionego, że dojrzał do człowieczeństwa, nie tylko pisano poematy i powieści, można było obserwować go na ulicach i w salonach, na wsi i w mieście”570.

Zdaniem Hercena, bierność wobec rzeczywistości była zewnętrznym przejawem
choroby duszy i rezultatem zderzenia z rzeczywistością rosyjską człowieka ukształtowanego przez kulturę europejską. W obliczu zacofania kulturowego Rosji „zbędny
człowiek” nie miał możliwości zaistnienia jako wartościowa jednostka, ale właśnie ten
typ człowieka reprezentował potencjał, którego brakowało w Rosji. Konflikt między
nim a resztą społeczeństwa posiadał swój wymiar symboliczny: „zbędny człowiek”
reprezentował ożywczy, dynamiczny pierwiastek, który rzeczywistość rosyjska odrzuciła; jeśli pokolenie lat czterdziestych było zbędne, to przyczyn takiego stanu rzeczy –
zdaniem Hercena – należy szukać w samym społeczeństwie, które nie podjęło wysiłku
dotrzymania kroku ludziom nazwanym „zbędnymi”. Redaktor „Kołokoła” przyznaje,
że w czasach, gdy toczy się spór, samo zjawisko należy do przeszłości:
„Czasy Onieginów i Pieczorinów minęły. Nie ma teraz w Rosji zbędnych ludzi, teraz, przeciwnie, brak rąk do pracy na tym ogromnym polu ornym. Kto teraz nie znajdzie pracy, ten nie
powinien się na nikogo skarżyć, jest naprawdę pustym człowiekiem”571.

Jednocześnie podziela pogląd Czernyszewskiego i Dobrolubowa, że w Rosji dokonuje się przełom, nowe czasy nie potrzebują typu „zbędnego człowieka” – spełnił on
już swoją rolę. W poprzedniej epoce był nieodzowny, obecnie musi zniknąć572. Tezą
o nadejściu nowych czasów posłużył się Hercen po to, by obronić nadchodzące pokolenie przed oskarżeniami Dobrolubowa czy Czernyszewskiego, że istnienie ludzi takich jak Ilja Obłomow jest konsekwencją zgody na dalszą ewolucję typu Rudina czy
Pieczorina. Bohater powieści Gonczarowa nie jest – zdaniem Hercena – ostatnim
ogniwem w łańcuchu ewolucji „zbędnego człowieka”, lecz tworem nowej epoki. Ludzie lat trzydziestych i czterdziestych cierpieli, ponieważ mieli rzeczywistości do za568
M. Czernyszewski, Rosjanin na rendez-vous. Rozmyślania nad lekturą opowiadania pana Turgieniewa „Asia” [w:] M. Czernyszewski, Pisma estetyczne i krytyczno-literackie, wyb. i przekł. J. Walicka,
T. Zabłudowski, BN II/144, Wrocław 1964, s. 338.
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oferowania więcej niż była ona w stanie przyjąć, a zatem przyczyna ich niemocy leżała
poza nimi; Obłomow jest człowiekiem bezwartościowym, ponieważ nie ma nic do
zaoferowania, zaś marazm stanowi rezultat jego lenistwa i pragnienia wygody.
Poglądy Czernyszewskiego, Dobrolubowa, Hercena zmierzają ku potępieniu lub
rehabilitacji „zbędnych ludzi”, przyjmując za punkt odniesienia ich stosunek do rzeczywistości i podjęcie bądź zaniechanie działań. Oprócz tych wizji w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku pojawia się głos w dyskusji, który przenosi spór na
płaszczyznę filozoficzną. Jest to koncepcja Iwana Turgieniewa, którą pisarz zaprezentował na wygłoszonym w styczniu 1861 roku odczycie, zatytułowanym Hamlet i Don
Kichot. W osobach dwóch bohaterów dzieł literackich, cenionych w dorobku kultury
europejskiej, dostrzegł autor Ojców i dzieci wyraźne cechy typu „zbędnego człowieka”
oraz jego antytezy – „nowego człowieka”. Hamletyzujący szlacheccy liberałowie –
skłonni do analizowania własnej egzystencji, świadomi siebie i pełni sceptyzmu, niezdolni do jakichkolwiek działań – zostali przeciwstawieni w wizji Turgieniewa Don
Kichotom – radykałom, wierzącym nade wszystko w działanie, gotowym poświęcić
siebie idei, w której prawdziwość wierzą fanatycznie. Świadomość osiągnięta poprzez
myśl rodzi w Hamletach wątpliwości co do istnienia jednej prawdy absolutnej, a ponieważ pragną oni dobra, nie mogą poprzeć swym działaniem żadnej z wizji świata,
która budzi jakiekolwiek wątpliwości. Takich rozterek nie przeżywają Don Kichoci,
ponieważ ci nie uznają koncepcji sprzecznych z własnym poglądem i opierają się na
bezrefleksyjnym działaniu573. Hamleci są bezużyteczni w konkretnych działaniach, ale
przynajmniej nie wyrządzają zła, Don Kichoci działają, choć często mylą się w ocenie
sytuacji. W istnieniu konfliktu między dwoma typami osobowości Turgieniew widzi
o wiele głębszą prawdę: rozszczepienie potencjału rosyjskiej inteligencji, rozpad na
myśl i czyn, niepowiązane z sobą nawzajem: „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”574. Turgieniew pojmuje czyn jako świadome działanie w celu przekształcenia rzeczywistości i przewidywanie dalekosiężnych skutków; w obecnej sytuacji nie
jest to możliwe – twierdzi autor Hamleta i Don Kichota – ponieważ myśl i czyn nie
współistnieją harmonijnie, jedno przeważa kosztem drugiego. Dwa typy osobowości –
refleksyjny i gotowy do działania – odzwierciedlają kondycję rosyjskiej inteligencji
w przededniu reformy uwłaszczeniowej i pozwalają wysnuć przypuszczenia na temat
kierunków jej ewolucji. Myśl uniemożliwia czyn i tutaj tkwi tragizm ludzkiej egzystencji. Andrzej Walicki porównuje tezę Turgieniewa do biblijnej koncepcji drzewa
poznania, które jednocześnie okazuje się drzewem śmierci, oraz zauważa, że wypowiedź autora Ojców i dzieci potwierdza teorię „o nieusuwalnej kolizji między krytyczną samowiedzą i szczerością rozumienia a integralnością osobowości, siłą woli i zdolnością do czynu”575. Pod koniec artykułu Turgieniew łagodzi pesymistyczny wydźwięk
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Por. A. Walicki, Mikołaj Dobrolubow i spór o „zbędnych ludzi” [w:] A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 298–299.
574
I. Turgieniew, Hamlet i Don Kichot, przekł. M. Bohun, „Przegląd Polityczny” 2003, nr 60, s. 7.
575
A. Walicki, Dwa portrety, „Przegląd Polityczny” 2003, nr 60, s. 12.
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swej wypowiedzi stwierdzeniem, że zaprezentowane w skrajny sposób postawy nie
istnieją w czystej postaci.
„Dzięki mądremu rozporządzeniu natury, zupełnych Hamletów, tak jak skończonych Don Kichotów, nie ma: to tylko skrajne wyrazy dwóch kierunków, kamienie milowe ustawione przez poetów na dwóch odmiennych szlakach. Życie ku nim zmierza, nigdy ich nie osiągnie”576.

Niemniej jednak, naszym zdaniem, autor Hamleta i Don Kichota trafnie uchwycił
dominujące tendencje i w badaniach nad kulturą należy je rozpatrywać jako diametralnie przeciwstawne, antynomiczne typy osobowości, charakteryzowane przez zdolność
do czynu kosztem refleksji lub zanurzenie się w wewnętrznym świecie bez perspektywy przeniesienia akcji z własnego mikrokosmosu na płaszczyznę realną.
Spór toczony na łamach rosyjskich czasopism w latach sześćdziesiątych nie jest jedynie wyrazem rozrachunku z przeszłością i stylem życia „ojców”; dotyczy przede
wszystkim sfery ideowej oraz podstawowych wartości wyznaczających etos. Odpowiedzialność przeciwstawiona działaniu charakteryzuje postawę „zbędnych ludzi”.
Z usprawiedliwieniem postaw „zbędnych ludzi” występują członkowie pokolenia „ojców”: A. Hercen (ur. 1812), I. Turgieniew (ur. 1818)577, głównymi oponentami są
„dzieci”: M. Czernyszewski (ur. 1828) i M. Dobrolubow (ur. 1836). Konflikt zaistniał
przede wszystkim na tle dziedziczenia idei, określonego stanu świadomości. Dobitnie
świadczy o tym fakt, że Dobrolubow swoją krytyką nie obejmował Hercena, którego
uważał za „wyższą naturę”. W Drobiazgach literackich sprecyzował kryteria podziału
na pokolenie ludzi „starszych” i „młodszych”:
„Mówiąc starsi, mamy zawsze na myśli tych, co wyczerpali swe siły młodzieńcze i nie są już
zdolni do zrozumienia nowego kierunku i potrzeb nowej epoki; tacy ludzie znajdują się także
wśród dwudziestopięcioletnich”578.

Świadomości, że właśnie dokonuje się przełom w kulturze, towarzyszyło przekonanie o radykalnym przekształceniu roli elity intelektualnej lat czterdziestych w kształtowaniu społecznego oblicza Rosji. Czernyszewski wyraził to dobitnie: „Naszym zdaniem zbliża się dla nich („zbędnych ludzi”) decydujący moment, który na wieki określi
ich los”579. Przeniesienie dyskusji nad znaczeniem zjawiska „zbędnych ludzi” z kart
literatury pięknej na łamy publicystyki wskazywało, naszym zdaniem, na zaistnienie
nowej siły społecznej, która dojrzewała do bezpośredniej konfrontacji ze starymi normami i warunkami życia; rozwój techniczny zmienił warunki życia niższych warstw,
spowodował masowy napływ chłopów do dużych miast, idee socjalizmu stawały się
substytutem norm życia we wspólnocie wiejskiej i łagodziły poczucie wykorzenienia.
Podsumujmy cechy, które składają się na portret „zbędnego człowieka”:
– W aspekcie socjologicznym „zbędny człowiek” istniał w obrębie modelu patriarchalnego przez fakt przynależności do warstwy szlacheckiej z jej przywilejami, konwenansami, a zarazem dążył do indywidualizacji, przyjmował zachodni styl życia.
Podstawowa sprzeczność: pragnienie zachowania poczucia bezpieczeństwa przy jed576

I. Turgieniew, Hamlet i Don Kichot, s. 10.
Szerzej na temat usprawiedliwienia „zbędnych ludzi” w Hamlet i Don Kichot patrz A. Walicki, Dwa
portrety, s. 12–14.
578
M. Dobrolubow, Drobiazgi literackie ubiegłego roku, s. 211.
579
M. Czernyszewski, Rosjanin na rendez-vous, s. 338.
577
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noczesnym poszukiwaniu stymulacji do rozwoju uwarunkowały wspomniane wyżej
cechy psychologiczne.
– Cechowała go „świadomość nieszczęśliwa”, która wynikała z wewnętrznego rozdarcia między dwoma modelami kultury, dwoma typami więzi społecznych. „Świadomość nieszczęśliwa” pozwala odróżnić „zbędność” na poziomie czysto psychologicznym (Czaadajew) od tej, spowodowanej przede wszystkim warunkami zewnętrznymi.
I tak Hercen, Bieliński byli zbędni rosyjskiej rzeczywistości, ale w momencie gdy
warunki zewnętrzne zostały przezwyciężone, przystąpili do czynnego działania (Hercen, gdyż Bieliński zmarł wcześniej). Można zakładać, że predyspozycje natury psychologicznej ostatecznie decydowały o „zbędności”.
– Dręczyła go nuda – wyraz symbolicznej negacji rzeczywistości patriarchalnej,
unieważnienia na poziomie psychologicznym tego, co istnieje realnie – i skłonność do
nadmiernej refleksji, tworzenie rzeczywistości idealnej.
– Autorefleksja, wikłanie się w szereg sprzeczności, niejasny obraz własnej osoby,
zafałszowanie pragnień i dążeń w ostatecznym rezultacie prowadziły do rozszczepienia
osobowości580.
– Był niezdolny do czynu przy pełnej mobilizacji potencjału intelektualnego.
– Miał poczucie duchowej „bezdomności”, które stanowiło rezultat czynników zewnętrznych oraz określonej wewnętrznej struktury osobowości581.
– Skrajny indywidualizm, który doprowadził do spłycenia każdego rodzaju więzi
międzyludzkich: koleżeństwa, miłości, przyjaźni582.
– Typ ewoluował w dwóch kierunkach: w stronę wypracowania filozofii czynu
i przejścia do działania lub w kierunku zastygnięcia w obłomowskim śnie.
W Obłomowa mógł, naszym zdaniem, ewoluować zarówno typ słowianofila, jak
i okcydentalisty. „Lekarstwem” na rzeczywistość stawało się wycofanie z życia,
a względna zamożność takie wycofanie ułatwiała. Lenistwo, apatia, zobojętnienie są
w tym przypadku rysem psychologicznym. Wychowany w epoce Mikołaja I, Obłomow
miał cechy „zbędnego człowieka” – nie podejmował działań nawet wtedy, gdy były
możliwe. „Obłomowka” tchnąca marazmem, apatią, była azylem, ucieczką przed rzeczywistością. W marzeniach samego bohatera nosiła cechy słowianofilskiej utopii –

580

„W stanie refleksji nie może być pełni w żadnym uczuciu, w żadnej myśli, w żadnym czynie: skoro
tylko zrodzi się w człowieku uczucie, zamiar, chęć działania, natychmiast ukryty w nim samym wróg
podpatruje ten zarodek, analizuje go, bada, czy słuszna, czy prawdziwa jest ta myśl, czy rzeczywiste jest
uczucie, czy prawomocny zamiar, jaki jest ich cel, do czego prowadzą – i aromatyczny kwiat uczucia więdnie nie rozkwitłszy, myśl rozdrabnia się jak promień słońca w rżniętym krysztale, ręka wzniesiona do czynu
nagle kamienieje i nie uderza...” – pisał w. Bieliński, por. В. Белинский, Полное собрание сочинений,
т. 4, Москва 1954, s. 253.
581
Na obydwa wspomniane aspekty zwraca uwagę A. Walicki. Czaadajew nie uchwycił istoty zjawiska, choć opisał je z dużą wnikliwością, dopiero kolejne pokolenie zinterpretowało poczucie wyobcowania
jako „chorobę ducha” – jakość wewnętrzną, choć powodowaną czynnikami zewnętrznymi. Por. A. Walicki,
Słowianofile a „zbędni ludzie”..., s. 530.
582
Pisał o tym Bieliński: „Botkinie, kochałeś i miłość twoja skończyła się niczym, podobnie wygląda
również historia mojej miłości. Stankiewicz stał wyżej od nas obu ze względu na swą naturę – i to samo go
spotkało. Nie, nie przypadło nam w udziale kochać, być małżonkami i ojcami rodzin”. W. Bieliński, Pisma
filozoficzne, t. 1, s. 320.
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integralności z przyrodą ładem i harmonią583. Obłomow był wykorzeniony także
w sensie czysto psychologicznym: nie obchodził go upływ czasu, nie był zainteresowany podjęciem działań.
Obłomow to literacki portret „zbędnego człowieka”, któremu nie udało się przezwyciężyć zbędności i podjąć działań. Przypomnijmy, że „zbędny człowiek” istniał na
granicy dwóch światów: patriarchalnego i rzeczywistości jednostek-indywidualności.
Przykład Obłomowa, zastygnięcie, potwierdza psychologiczny powrót do świata patriarchalnego, ale w formie wypaczonej. Dalsze wnioskowanie prowadzi nas w kierunku konkluzji, że próba indywidualizacji, raz podjęta, musi być kontynuowana pod
groźbą utraty wpływu na rzeczywistość. „Obłomow” – odłamek, jedna z możliwych
interpretacji nazwiska Obłomowa, to symbol niepełnowartościowgo życia, okruchów
tego, co mogło przynieść spełnienie584.
„Zbędny człowiek” nie przystawał do rzeczywistości rosyjskiej z dwóch powodów:
„nadmiaru” potencjału intelektualnego i „niedostatku” możliwości działania. Wśród
elementów diametralnie nowych, które wniósł do sfery obyczajowo-kulturowej, a które
spowodowały, że rzeczywistość go odrzuciła, należało nowe, indywidualistyczne pojmowanie wolności. Już to jedno wystarczyło, by naruszyć tradycyjny patriarchalny
model. W połączeniu z faktem, że „zbędny człowiek” był w ten model ściśle wpasowany, nie dziwi fakt, że nie zdobył się na podjęcie radykalnie burzących działań. Kwestie polityczne rozważymy później. Jak dotąd wykazaliśmy, że „zbędny człowiek”
reprezentował ten typ osobowości, który – w przeciwieństwie do słowianofila – nie
miał jasno sprecyzowanej tożsamości.
Można zatem wnioskować, że „zbędny człowiek” narodził się wskutek połączenia
wypadkowych dwóch rodzajów czynników: natury zewnętrznej (społecznej) oraz wewnętrznej (psychologicznej). Wniosek uprawomocnia dalsze analizy, zmierzające
w kierunku zgłębienia przyczyn natury psychologicznej, które w przypadku inteligencji rosyjskiej dziewiętnastego wieku miały bezpośredni wpływ na tworzone koncepcje
historiozoficzne.

4. NIHILISTA
„Nihilizm” na gruncie rosyjskim w ślad za Bierdiajewem traktujemy jako konsekwencję „grzechu kultury”585 – zaistnienia systemu wartości stworzonego przez warstwę
uprzywilejowaną i tylko dla niej. Takie stanowisko uzasadnia fakt, że spór między
pokoleniami i formacjami dziewiętnastowiecznej rosyjskiej inteligencji toczył się
w ramach dyskusji nad typem kultury: indywidualistycznym bądź kolektywistycznym,
oraz stanowił próbę zdefiniowania jej głębokiej struktury – pierwiastków o charakterze
583

Por. L. Suchanek, Wstęp [w:] I. Gonczarow, Obłomow, Wrocław 1990, s. LXI.
„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, s. LXI.
585
M. Bierdiajew, Rosyjska idea, s. 139.
584
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religijnym. W nihilizmie religijny aspekt sporu raznoczyńców ze szlachtą nie zanika,
lecz przybiera odmienne ukierunkowanie, zdeterminowane materializmem. Kłamstwu
stworzonej przez szlachtę „kultury” raznoczyńcy przeciwstawiają prawdę „natury”586.
Typ nihilisty w kulturze rosyjskiej wieku dziewiętnastego jest niezwykle złożony
i ewoluuje od lat sześćdziesiątych aż do rewolucji 1905 roku587. W jego obrębie wyróżnimy „kajającego się szlachcica” (D. Pisariew, M. Michajłowski, P. Ławrow), „rewolucjonistę-nihilistę” (M. Czernyszewski, M. Dobrolubow), „biesy” (M. Bakunin,
Sergiusz Nieczajew). Wszystkie wymienione typy znalazły odzwierciedlenie na kartach literatury pięknej. Literackie portrety nihilisty to Eugeniusz Bazarow (I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci, 1859), Łopuchow, Kirsanow, Rachmietow (M. Czernyszewski,
Co robić), Iwan Karamazow (F. Dostojewski, Bracia Karamazow), Piotr Wierchowieński (F. Dostojewski, Biesy). Każda z wymienionych formacji charakteryzuje się
coraz większym nasileniem tendencji burzących i towarzyszącym im uczuć – motywacji natury psychologicznej, usprawiedliwionej racjonalnie czynnikami zewnętrznymi.
Od lat sześćdziesiątych nihilizm jest dominującym nurtem w światopoglądzie inteligencji raznoczyńskiej. Postępująca dezintegracja kultury odbywa się pod hasłami walki
o równość społeczną, wyniesienia na piedestał indywidualności i wolności, pojmowanej jako prawo i realna możliwość kreowania własnego losu. Rosyjski nihilista nie
wierzy w Boga. Pytamy: co zatem stanowi podstawę jego wiary? „Co znaczy nihilizm?
To, że najwyższe wartości tracą wartość”588 – pisał Fryderyk Nietzsche. W takim ujęciu punktem wyjścia musi być filozofia, na której gruncie będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, czy dla rosyjskiej inteligencji nihil jest punktem wyjścia, czy kresem
egzystencji człowieka589. Pojawienie się w rosyjskiej myśli społeczno-filozoficznej
M. Czernyszewskiego, wiernego ucznia Ludwika Feurbacha, oznaczało zwrot w pojmowaniu człowieka. Twierdzenie Protagorasa: „Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy, istniejących, że istnieją, i nieistniejących, że nie istnieją”590, w wyniku połączenia
antropocentryzmu z materializmem nabrało diametralnie odmiennego znaczenia. Zamknięcie jednostki na sferę transcendencji implikowało zmiany w hierarchii wartości,
przede wszystkim zaś dywersyfikacji uległo rozumienie wolności – wartości, która
interpretowana różnorodnie, zawsze jednak w odniesieniu do wartości absolutnych,
wyznaczała kierunki i sposoby działań rosyjskiej inteligencji pierwszej połowy dziewiętnastego wieku.
Zagadnieniem nie mniej istotnym dla właściwego odczytania nihilizmu jest obecność „woli tworzenia” po akcie destrukcji lub też, deklarowany wprost bądź pośrednio,
zamiar obracania w gruz, bez wizji kolejnego kroku – powoływania do życia591. Jak już
586
587

M. Bierdiajew, Rosyjska idea, s. 139.
Patrz А.И. Новиков, Нигилизм и нигилисты. Опыт критической характеристики, Ленинград
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F. Nietzsche, Wola mocy, przekł. S. Frycz i K. Drzewiecki, Warszawa 1911, s. 110.
Por. J. Patočka, Człowiek duchowy a intelektualista, przekł. E. Szczepańska, „Logos i Ethos” 1993,
nr 1, s. 133; por. także „Czy nicość jest bezdenną otchłanią, w której nie ma niczego, czy tajemnicą kryjącą
w sobie byt i prawdę?”; T. Gadacz, O umiejętności życia, „Znak”, Kraków 2005, s. 125.
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Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przekł. zbior., Warszawa 1982, s. 545.
591
M. Bakunin, Filozofia negacji [w:] A. Walicki, Filozofia i myśl rosyjska..., s. 237; podobną postawę
przyjmuje Bazarow (Ojcowie i dzieci). „To już nie nasza sprawa [budowanie – przypis M.A.] ...Wpierw
należy oczyścić grunt”. Por . I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci, Towarzystwo TPPR, Warszawa 1987, s. 62.
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zaznaczyliśmy w toku naszych rozważań nihil – „nic” wyznacza płaszczyznę bądź
horyzont poszukiwań. Pomimo pozornego bezruchu i martwoty, może być ruchem
w kierunku śmierci bądź ruchem w kierunku życia przez śmierć. Na gruncie rosyjskim
negacja istniejącego porządku zakładała wyłonienie prawd, które posłużyły raznoczyńcom jako sankcja dla późniejszych działań rewolucyjnych. Można wywnioskować, że
rosyjski nihilizm był ruchem ku śmierci duchowej człowieka i kultury, zakładał jednak,
że akt burzenia pozwoli odsłonić prawdę o bycie592. Prawdziwy rosyjski nihilizm nigdy
nie doszedł do stadium tworzenia nowych wartości, lecz do końca pozostawał jedynie
na pozycji negacji593. Etyka stworzona przez Czernyszewskiego została zaadaptowana
do ideologii nihilistycznej.
„...w rosyjskiej rzeczywistości nihilizm zyskiwał wymiar etyczny: z dogmatów materialistycznych wyciągnięto wnioski społeczno-moralne [...] Światopogląd ów opierał się na założeniu, że
wszelkie »moralne choroby« (zło) pochodzą z niewłaściwego wychowania i nieprawidłowej organizacji społeczeństwa”594.

Bierdiajew595 uważał, że nihilizm jest immanentną cechą rosyjskiej kultury, tendencją burzącą, która uaktywnia się cyklicznie: „Nihilizm rosyjski był moralną refleksją
nad kulturą, stworzoną przez warstwę uprzywilejowaną i tylko dla niej przeznaczoną”596. Myśliciel podkreślił opozycyjność nihilizmu w stosunku do kultury stworzonej
przez szlachtę w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku, twierdząc zarazem, że
potrzeba buntu jest charakterystyczna dla rosyjskiego ducha narodowego.
J. Kucharzewski597 łączył genezę nihilizmu z ideami rewolucyjnymi i kółkiem Pietraszewców. Uczestnicy kółek dyskusyjnych nie tylko pragnęli w ślad za dekabrystami
obalić despotyzm, lecz także proponowali całkowite przekształcenie porządku społecznego. Chłonąc idee z Zachodu, w przeciwieństwie do dekabrystów, nie mieli możliwości działania. Narodziny typu nihilisty są w tym przypadku następstwem życia w niewoli w ramach despotycznego państwa. Dążenia rewolucyjne i reakcja stanowią samonapędzający się system, wewnątrz którego narasta ciśnienie.
„Fourieryzm dał tylko przejściową frazeologię ku wyrażeniu pragnień, które tkwiły głęboko
w duszach i miały podstawę w warunkach życia w niewoli. Osobliwy rosyjski mesjanizm rewolucyjny kierował dusze Hercena, Ogariewa 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 granicę. 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: nihilista”598.

Wyjaśnienie genezy typu przez historyka jest zbieżne z propozycją Bierdiajewa:
w duszy rosyjskiej wrzał tłumiony bunt, podsycany przez idee socjalistyczne. Od czasów dekabryzmu burząca tendencja przybierała na sile, by ostatecznie wybuchnąć,
592

Por. A. Walicki, Zarys myśli..., s. 282.
W. Possenti, Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki”, Lublin 1998, s. 11.
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G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa..., s. 259.
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M. Bierdiajew, Rosyjska idea.
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gdyż despotyczny system rządów nie stworzył warunków do twórczej transformacji tej
energii. Raz uaktywniona jako pragnienie wolności, musiała znaleźć dla siebie ujście.
Idea burzenia wyrosła na fundamencie materializmu oraz antropocentryzmu i w tej
postaci ukształtowała się jako opozycyjna w stosunku do całej kultury szlacheckiej.
W kategoriach nowej moralności i etyki utylitaryzmu sposób życia przedstawicieli
poprzedniego pokolenia „zbędnych ludzi” i „obłomowów” został oceniony zdecydowanie negatywnie.
Zasadą wszelkiego życia jest ruch – zaznaczył Czernyszewski – a próżniaczy tryb
życia „zbędnych ludzi” i „obłomowów” stwarza jedynie pozory ruchu. W istocie
wszelkie działania są pozorne, życie zamiera, a przedstawiciele wymienionych typów
stają się bezużyteczni dla społeczeństwa. Nowa sytuacja społeczno-polityczna po reformie uwłaszczeniowej wymusiła wykształcenie się nowych postaw. Nihilista narodził się jako swoiste antidotum na brak działania „człowieka zbędnego”.
Można wywnioskować, że w planie psychologicznym nihilista narodził się wskutek
ogromnej tęsknoty za działaniem, wyzwoleniem się za wszelką cenę z martwoty życia
i zastoju.
Na długo zanim nihilista jako typ psychologiczno-społeczny przejął ster kształtowania kultury, jego pojawienie się było sygnalizowane na łamach powieści Iwana Turgieniewa Ojcowie i dzieci. W roku 1861 powieść została wydrukowana w liberalnym
czasopiśmie I. Katkowa „Russkij wiestnik”. Turgieniew pisał o pojawieniu się nowego
typu człowieka. Określił go mianem nihilisty599, a tym samym spopularyzował pojęcie
„nihilizmu” na gruncie kultury rosyjskiej. We Wspomnieniach literackich z roku 1862
autor pisze, że za prototyp posłużyła mu realna postać pewnego prowincjonalnego
lekarza:
„...marzyła mi się postać mroczna, dzika, duża, do połowy wyrosła z gleby, silna, gniewna,
uczciwa, a jednak skazana na zgubę, gdyż stoi ona dopiero u progu przyszłości, marzył mi się jakiś dziwny pendant do Pugaczowa”600.

Postać bohatera, Eugeniusza Bazarowa, jak również sam temat powieści wywołały
ożywioną dyskusję601. Sportretowany przez Turgieniewa nihilista odzwierciedlał typowe cechy pokolenia lat sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku: bunt przeciwko
ciemnocie, zacofaniu i skostnieniu rosyjskiej rzeczywistości602. Trudno jednak zgodzić
się z opinią badacza Owsjaniko-Kulikowskiego, że bohater Ojców i dzieci nie był typowym nihilistą. Naszym zdaniem, właśnie pochodzenie społeczne – przynależność do
warstwy w pewien sposób „pozbawionej dziedzictwa” i zmuszonej tworzyć własny
etos na podstawie nowych wartości – są dystynktywne dla typu nihilisty. Kult użytecz599

A. Semczuk, Iwan Turgieniew, s. 210. Sceptycznie odnosi się do klasyfikacji Bazarowa jako nihilisty D.N. Owsjaniko-Kulikowski, sugerując, że bohater nie jest typowym nihilistą, a jego cechy są charakterystyczne dla przedstawicieli epoki lat sześćdziesiątych jako ogółu. Por. Д.Н. Овсянико-Куликовский,
История русской интеллигенции..., т. 8, ч. 2, s. 51.
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J. Kucharzewski, Od białego..., s. 168.
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Debata odzwierciedliła różne stanowiska: od uznania Turgieniewa za zwolennika „nihilizmu” po
oskarżenia, że opowiada się po stronie „ojców”. Por. A. Зарин, Не в бровь а в глаз, „Библиотека для
чтения” 1862, nr 4, s. 21–55.
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А. Герцен, Ещe раз Базаров [в:] Собрание сочинений в тридцати томах, Москва 1954–
–1966, т. 20, s. 335–350.
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ności zamiast ideału piękna, pragnienie burzenia, przekonanie, że na istniejącym gruncie nie da się zbudować sprawiedliwego świata bez wyzysku i cierpienia – to cechy
charakterystyczne dla „nowego człowieka”. W latach sześćdziesiątych typ jest mało
wyrazisty, ponieważ grunt ideowy dla burzenia nie jest jeszcze gotowy. W miarę jak
idee związane z kulturą szlachecką były wypierane z życia społeczno-politycznego typ
nihilisty rósł w siłę.
Podsumowując rozważania na temat genezy typu nihilisty, możemy stwierdzić, że
narodził się on w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku wskutek połączenia
immanentnej cechy rosyjskiego charakteru: skłonności do buntu, z konkretnymi warunkami społeczno-politycznymi: despotycznym charakterem państwa, konserwatywnymi tendencjami warstwy szlacheckiej oraz poczuciem krzywdy z powodu wielowiekowego ucisku. Nową siłę społeczną tworzyła zubożała szlachta, a także synowie
popów, lekarzy, drobnych urzędników, którzy zyskując możliwości zdobywania wykształcenia, zbliżyli się statusem do ubogiej szlachty. Przy całej swojej surowości nie
można odmówić nihiliście romantyzmu, widocznego zarówno w postawie literackiej
postaci – Bazarowa, który „z oburzeniem odkrywa w sobie romantyka”603, jak również
przebijającego w słowach Czernyszewskiego, który na wieść o aresztowaniu pietraszewców stwierdził: „Jakże łatwo wejść do historii – ja na przykład sam nie zawahałbym się wejść do ich towarzystwa i z czasem – rzecz jasna – wszedłbym”604.
Przedmiot negacji stanowiła kultura szlachecka, istniejąca w postaci konkretnych
instytucji życia społecznego i państwowego oraz wartości autotelicznych (piękna, dobra, prawdy – ich wyrazem była sztuka). Zanegowano również istnienie sfery wartości
transcendentnych. Bunt przeciwko Bogu wypływał z przekonania, że religia sankcjonuje istnienie niezawinionego cierpienia w imię abstrakcyjnych wartości: jakiejś „wyższej konieczności”, zbawienia wiecznego po śmierci.
Spośród źródeł negacji należy wymienić:
– Nadwrażliwość inteligenta na cierpienie i krzywdę, spowodowane nierównością
społeczną. Nihilista ten właśnie dysonans w sytuacji materialnej szlachty i ludu uważał
za przejaw i zarazem przyczynę zła w każdej istniejącej postaci.
– Przyjęcie na siebie roli „zbawcy ludzkości”605. Pociągnęło to za sobą stworzenie
reguł i hołdowanie określonemu sposobowi życia, który wykluczał postawy niesłużące
dziełu rewolucyjnego przekształcenia rzeczywistości. Ascetyzm połączony ze służbą
w imię już nie tylko „słusznej”, ale i „świętej” sprawy ukształtował z kolei typ „wojującego mnicha” – inteligenta powołanego do zmiany, wprowadzenia radykalnych
zmian w porządku świata. Według Siemiona Franka: „ukrytemu w klasztorze inteligentowi świat nie jest obojętny; przeciwnie, ze swojego klasztoru chce on władać
światem i narzucać mu swoją wiarę”606.
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I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci, s. 99 (incydent z Odincową, gdy Bazarow się zakochuje).
Cyt. za G. Przebinda, Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia, Katowice 1996, s. 9.
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W łagodniejszej wersji: nauczyciela ludzkości. „Będę dobrym nauczycielem ludzi w ciągu wieków,
tak jak był nim Arystoteles” – pisał Czernyszewski w liście do żony w 1862 roku. Por. G. Przebinda, Mikołaj Czernyszewski, s. 8.
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– Zwrot ku warstwie najbardziej uciskanej – ludowi – i uczynienie zeń centralnej
wartości inteligenckiego światopoglądu. Konsekwencją była ambiwalencja uczuć
i postaw. Potrzeby duchowe wyrodziły się w quasi-religię – przedmiotem kultu stał się
lud, zaś najwyższym ideałem służba temu ludowi. Lud jako narzędzie, a nie cel w sobie, był użyteczny jedynie w funkcji ideału i w gruncie rzeczy zmiana warunków jego
życia nie leżała w interesie inteligencji. Specyficznie pojmowana moralność, nazwana
przez Siemiona Franka moralizmem607, nakazywała w imię dobra ludu odrzucić
wszystkie inne wartości.
Obecnie przedmiotem naszych rozważań będą kolejno „kajający się szlachcic”,
„nihilista-rewolucjonista”, „bies”. Na wstępie należy zaznaczyć, że rozróżnienie na te
trzy typy za pomocą zaproponowanych określeń jest czysto umowne i w żadnym przypadku nie może służyć jako podstawa do ich wyraźnego rozgraniczenia. Jak już wspomnieliśmy, różnią się one nasileniem tendencji burzącej i – uwarunkowaną psychologicznie – realną zdolnością do burzenia. Dla wszystkich typów właściwa jest postawa
rewolucyjna skierowana przeciwko państwu. Rozgraniczenie przebiega zatem na granicy raznoczyńcy – szlachta, ale i tutaj nie jest ostre, gdyż nie da się z pełną konsekwencją oddzielić wartości kultury szlacheckiej od tych, które leżą u podstaw etosu
inteligenta-raznoczyńcy. Mając na uwadze cechy wspólne typów, skupimy się na zasadniczych różnicach. Spowodowały one wewnętrzne rozbicie inteligencji, zainteresowanej rewolucyjną zmianą charakteru państwa.
Dymitr Pisariew był typem intelektualisty608, należał do środowiska wykształconej
szlachty i łączył kult rozumu z ideałem jednostki wolnej od determinant tradycjonalistycznego społeczeństwa. Uznanie rozumu za narzędzie porządkujące poznanie świata
i określające charakter podejmowanych działań odróżniało go od późniejszych rewolucjonistów609. Proponował przekształcanie rzeczywistości od podstaw za pomocą pracy
i nauki: „Все стремления наших реалистов, все их радости и надежды, весь смысл
и всë содержание их жизни пока исчерпывается тремя словами: »Любовь, знание,
труд«”610. Jak zauważył Walicki, Pisariew włączał w proces rozwoju nie tylko inteligentów-raznoczyńców, lecz także kapitalistów611. Różnica między Dobrolubowem
a Pisariewem wyraża się w stosunku do roli krytycznego myślenia w przekształcaniu
rzeczywistości: „Добролюбов думал, что жизнь может обновиться порывами
чувств, а я убеждён, что она обновляется только работой мысли”612. „Kajający się
szlachcic”, jakim bez wątpienia był Pisariew, jeśli weźmiemy pod uwagę jego stosunek
do ludu, przypisywał wykształconej mniejszości decydującą rolę w niwelowaniu przyczyn społecznej niesprawiedliwości i zacofania.
Z perspektywy rewolucji w roku 1905 Kotlarewski trafnie scharakteryzował ten
typ:
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S. Frank, Etyka nihilizmu, s. 112.
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„Przede wszystkim ów »kajający się szlachcic« jest właśnie najautentyczniejszym uosobieniem inteligenckiego subiektywizmu. »Kajający się szlachcic« stworzył światopogląd narodnicki,
który w pierwszym rzędzie charakteryzuje się całkowitą niezdolnością odczuwania społecznej
rzeczywistości taką jaka ona jest. [...] Stworzył społeczny i polityczny program narodnictwa,
w którym kwestie ustroju politycznego i społecznego pojmowane są jako problemy samopoczucia
moralnego, otrzymane odpowiedzi zaś wyznaczone są przez ową moralność nastrojów”613.

Poczucie moralnej odpowiedzialności za cierpienia ludu i konieczność spłacenia
długu wiązały się ze swoistym poczuciem „tragizmu”, które z kolei było konsekwencją
współistnienia ambiwalentnych uczuć: żalu z powodu rezygnacji z walki o swobody
polityczne i samozadowolenia z dokonanego poświęcenia w imię ideału służby ludowi.
Mimo haseł o konieczności spłacenia długu, „kajający się szlachcic” zachował pewien
dystans w ocenie ludu, był świadomy intelektualnej i moralnej różnicy oraz wzajemnej
niechęci: „Народ не любит нас и не верит нам, а мы скорее только воображаем,
что любим его”614. Ten typ społeczno-psychologiczny występował z pozycji obserwatora i doboczyńcy ludu, inaczej niż raznoczyńca, który organicznie należał do najuboższej warstwy.
Współistnienie nihilisty-raznoczyńcy i „kajającego się szlachcica” uchwycił Turgieniew w powieści Ojcowie i dzieci, pozwalając bohaterom na ocenę Bazarowa. Wygłoszone opinie więcej mówią o nich samych niż o Bazarowie. Mikołaj Kirsanow (44
lata) – reprezentant pokolenia „ojców”, zbliżony do typu „słowianofila” – określa Bazarowa mianem tego, który „nic nie uznaje”615, nieco bardziej krytyczny jest „zbędny
człowiek” – Paweł Kirsanow (45 lat), według którego Bazarow „nic nie szanuje”616.
Postawę „kajającego się szlachcica” reprezentuje Arkadiusz Kirsanow, przyjaciel
głównego bohatera, podsumowując światopogląd nihilisty słowami: „który na wszystko patrzy ze stanowiska krytycznego”617.
Rozbieżność ocen wyraża odmienny stosunek każdego z bohaterów do samej rzeczywistości rosyjskiej oraz określa jego przynależność do typu społeczno-psychologicznego. Paweł Kirsanow to „zbędny człowiek” – jego czas, bez wątpienia,
minął i choć sam przed sobą się do tego nie przyznaje, nowa rzeczywistość nie potrzebuje ludzi takich jak on: niezdolnych do czynu, pełnych wzniosłych uczuć i duchowych rozterek. Mikołaj Kirsanow zapowiada typ „obłomowa” – jest świadomy swojej
nieprzydatności i oddaje ster życia w ręce syna Arkadiusza. Arkadiusz należy do nowego pokolenia lat sześćdziesiątych, ale psychologicznie przynależy do swojej warstwy społecznej – do szlachty; w niedalekiej przyszłości stworzy typ „kajającego się
szlachcica” i podejmie próbę „spłacenia długu” moralnego inteligencji wobec ludu.
Trafnie przewidział to Bazarow, mówiąc do swojego przyjaciela: „W tobie nie ma ani
zuchwalstwa, ani złości, jest tylko młoda śmiałość i zuchowatość, dla naszej sprawy to
się nie nadaje. Wasz człowiek, szlachcic, nie może zajść dalej, jak tylko do szlachetnej
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pokory lub szlachetnego wzburzenia, a to są fraszki”618. Bazarow ze swej strony krytycznie ocenił rzeczywistość rosyjską wykreowaną przez szlachtę i potępił bez wyjątku
wszystkie instytucje życia społecznego. „Gotów się będę zgodzić z panem wówczas, gdy
pan przedstawi mi choć jedno urządzenie w naszym bycie współczesnym, rodzimym czy
społecznym, które by nie wywoływało zupełnej i nieubłaganej negacji”619. Była to krytyka tej części szlachty, która uważała się za strażniczkę tradycyjnych wartości, a jednocześnie pragnęła wprowadzić do życia społecznego zdobycze kultury europejskiej
– Bazarow krytykował postawy, które nie przechodziły w czyn, „pogodzenie się z rzeczywistością” bądź odrzucenie jej, ale bez idących w ślad za tym działań. Negował zarówno postawę Pawła Kirsanowa („благородное кипение”, ale rok za rokiem mija bez
czynu), jak i postawę Mikołaja Kirsanowa („благородное смирение” – gotów uznać
wobec „synów”620 swoje wady i oddać im miejsce w kierowaniu życiem, kulturą). Spór
Bazarowa z Kirsanowymi to zderzenie dwóch pokoleń, a także dwóch antagonistycznych
warstw społecznych: szlachty i raznoczyńców. Trafna charakterystyka emocjonalnej
strony osobowości Bazarowa wyraża się w słowach historyka:
„Jest w nim [Bazarowie – M.A.] determinacja, wewnętrzna gotowość do przejścia od słowa
do czynu, od negacji do »łamania ludzi«. Jest w nim nadmiar sił, tęsknota za jakąś szerszą działalnością wśród szarzyzny codziennego życia z jego drobnymi sprawami. Jest w nim wielki niepokój; przyszedł na świat z wielkim, nieukojonym gniewem i czujemy, że on i jego pokolenie duchowe nie pogodzi się łatwo z rzeczywistością, wszystko uczyni, aby nie pozostawić kamienia na
kamieniu z tego, co przedstawia się im jako jedna ohyda”621.

Eugeniusz Bazarow odrzucił estetykę, sztukę – jest chemikiem i do niego można
odnieść słowa M. Czernyszewskiego: „Chemia stanowi bodaj że największą chlubę
naszego stulecia”622. Ani u Dobrolubowa, ani u Czernyszewskiego nie znajdujemy
otwartej krytyki estetyki, ale jest nacisk na użyteczność działań. Bazarow także odrzuca tworzenie jedynie dla wrażeń estetycznych – one mają powstawać jedynie przy
okazji – są czymś w rodzaju nagrody za wytężoną pracę: „przyroda to nie świątynia,
a pracownia, a człowiek jest robotnikiem”623. Obydwa typy: „kajającego się szlachcica” i „nihilisty-rewolucjonisty” zbliża do siebie krytyczny stosunek do czystej sztuki.
Wystarczy chociażby porównać twierdzenia Pisariewa, że „Пушкин пользуется своей
художественной виртуозностью, как средством посвятить всю читающую
Россию в печальные тайны своей пустоты, своей духовной нищеты и своего
умственного бессилия”624 i lepiej być szewcem lub piekarzem niż wielkim artystą,
gdyż to pierwsze jest pożyteczne i tworzy społeczny dobrobyt625, z hasłami Dobrolu-
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bowa, propagującego realizm w literaturze626 i sprowadzenie dzieła literackiego do roli
dokumentu socjologicznego, którego wartość mierzy się „tym, co i jak jest przez nią
[literaturę – M.A.] propagowane”627, z pominięciem jego funkcji estetycznej – wyrażania subiektywnego odczucia piękna. Krytyczny stosunek do czystej sztuki jako wyrazu
kultury warstw uprzywilejowanych i przyjęcie użyteczności za kryterium oceny dzieła
pozwala zaliczyć do tej grupy inteligentów-nihilistów także hrabiego z Jasnej Polany –
Lwa Tołstoja.
Postawę nihilistyczną, doprowadzoną do absurdu, reprezentuje „bies”. Absurd zawiera się w założeniu, że nihilista zniszczy również sam siebie. Prorokował to już Bakunin, którego można uznać za pierwszego rosyjskiego „biesa”: „wraz z zagładą tego,
co pozytywne, czynnik negatywny niszczy również sam siebie jako owo fałszywe,
jednostkowe, nieadekwatne istnienie”628. Bakuninowskie pragnienie pustki jest wyrazem buntu przeciwko Bogu, społeczeństwu i historii. Bunt przeciwko zastanemu porządkowi rzeczywistości w specyficzny sposób warunkuje nie tyle niezdolność, ile
odmowę tworzenia. Bakunin pojmował działanie jako protest przeciwko temu, co istnieje; prawdziwy akt kreacji – według autora Filozofii negacji – jest równoznaczny
z negacją. Wizja człowieka Bakunina i uprawomocnienie buntu dopełniają psychologiczny portret nihilisty; jego myśl znajduje się na przeciwległym biegunie do hercenowskiej: nie złagodzić przeciwieństwa przez znalezienie wspólnego zbioru, lecz doprowadzić je do krańcowej sprzeczności i – w konsekwencji – do całkowitej destrukcji.
Myśliciel wyszedł od krytyki filozofii Hegla – przedmiotu fascynacji ludzi lat czterdziestych dziewiętnastego wieku – i dotarł przez afirmację boskiego pierwiastka
w człowieku do afirmacji samego człowieka. „Człowiek stał się człowiekiem dzięki
zerwaniu owoców z drzewa poznania dobra i zła. Są trzy formy rozwoju ludzkiego:
żywotność, myśl i bunt. Bunt jest naturalną cechą człowieka podnoszącego się z upadku”629. Bakuninowskie pojmowanie Boga stopniowo ewoluowało, stając się uzasadnieniem dla jego filozofii negacji. Podniesienie hasła destrukcji do rangi ideału określiło również koncepcję antropologiczną: człowiek zbuntowany nie uznaje żadnych
autorytetów, co sam Bakunin potwierdzał swoim trybem życia. W historii rosyjskiej
inteligencji jest postacią barwną i przerażającą zarazem630.
Zadania rewolucyjnego przekształcenia porządku podejmie się inteligent, któremu
za zbiór zasad posłużył Katechizm rewolucjonisty631 Siergieja Nieczajewa, założyciela
konspiracyjnej organizacji rewolucyjnej – Narodnaja Rasprawa. Warto przypomnieć,
że struktura organizacyjna opierała się na systemie „piątek”, co stwarzało duże możliwości manipulacji poszczególnymi członkami. Fakty historyczne znalazły odzwierciedlenie w prozie wybitnego twórcy, Fiodora Dostojewskiego (Biesy – 1871–1872). Pro626
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gramowy dokument autorstwa Nieczajewa został ogłoszony w 1859 roku632; zawierał
moralne i etyczne wskazówki dla każdego prawdziwie oddanego „wielkiej sprawie”.
Już pierwszy punkt głosił, że aby być rewolucjonistą, należy wyrzec się wszelkich
indywidualnych pragnień, stać się „maszyną do burzenia”: „Rewolucjonista to człowiek stracony. Nie ma własnych interesów, spraw, uczuć, przywiązania, własności,
nawet nazwiska”633. Rezygnacja z nazwiska implikuje odrzucenie jakiegokolwiek wyznacznika tożsamości, na pytanie: „kim jesteś”, odpowiedź musi brzmieć: „rewolucjonistą”. Dalej Nieczajew pisze:
„Cały jest pochłonięty [rewolucjonista – M.A.] jedyną i wyłączną sprawą, jedyną myślą, jedyną namiętnością – rewolucją. W głębi swej istoty, nie w słowach jedynie, lecz czynnie, rozerwał on wszelkie więzi ze społecznym porządkiem i całym cywilizowanym światem, ze wszystkimi prawami, zasadami, ogólnie przyjętymi wartościami, moralnością tego świata. Jest on dla niego wrogiem bezwzględnym i jeżeli w nim przebywa, to tylko dlatego, aby go jeszcze pewniej
zniszczyć”634.

Bohater Dostojewskiego, Piotr Wierchowieński, swoim zachowaniem potwierdza
brak więzi z bliską osobą – ojcem, jego listy są krótkie i mają charakter dyspozycji,
w bezpośredniej rozmowie bohater strofuje ojca, nazywa go staruszkiem: „Wyraźnie
dawało się odczuć, że skwapliwość, z jaką to mówił, ostentacyjnie demonstrowana
brutalna nachalność owych uszczypliwości oraz jawne chamstwo były zamierzone”635.
Piotr realizuje czwarty punkt Katechizmu: „Gardzi i nienawidzi obecnej moralności we
wszystkich jej przejawach. [...] Moralne jest dla niego wszystko, co sprzyja rewolucji,
niemoralne i zbrodnicze jest to, co mu przeszkadza”636. Częścią planu burzenia jest
wprowadzenie chaosu do istniejących porządków, dlatego „biesy” sieją zamęt, prowokują skandale, „niektórzy osobnicy zostali wpuszczeni specjalnie po to, by siać zamęt”637. Niezwykle niepokojąca jest chłodna namiętność, z jaką rewolucjoniści oddają
się „sprawie”, brak osobistych uczuć zmienia ich w bezduszne maszyny, zaprogramowane, by niszczyć. Odhumanizowanie jednostki nakazywał kolejny z punktów Katechizmu: „Natura prawdziwego rewolucjonisty wyklucza wszelki romantyzm, wszelką
uczuciowość, egzaltację, zachwyt. Wyklucza on nawet osobistą nienawiść i chciwość”638. W świecie ludzi-przedmiotów łatwo jest zabijać: „Wcale nie odczuwałem
żalu”639 – twierdzi Piotr Wierchowieński po zabiciu Szatowa. Do pełnej realizacji zamierzeń rewolucjonista musi wykorzystać środowisko. Jest aktorem, nie posiada osobowości, toteż łatwo jest mu przybierać różne pozy w zależności od oczekiwań towarzystwa, w którym przebywa, i zyskiwać sympatię otoczenia. Realizuje w ten sposób
kolejną wytyczną Nieczajewa: „W celu bezlitosnego zniszczenia rewolucjonista może,
a nawet powinien, żyć w społeczeństwie, uchodząc zupełnie nie za tego, kim jest”640.
632

K. Chojnicka, Rodowód literacki..., s. 56.
Katechizm..., punkt 1.
634
Katechizm..., punkt 2.
635
F. Dostojewski, Biesy, Warszawa 1958, s. 422.
636
Katechizm..., punkt 4.
637
F. Dostojewski, Biesy, s. 694.
638
Katechizm..., punkt 7.
639
F. Dostojewski, Biesy, s. 877.
640
Katechizm..., punkt 13.
633

148

INTELIGENCJA A KULTURA

Nikogo i niczego mu nie żal, w każdej chwili jest gotów poświęcić osoby, które mu
zaufały, cenioną umiejętnością jest knucie intryg i zdrada. Członkowie „piątki” są
wierni przywódcy w imię rewolucji i całkowitej wolności, stanowią „kapitał rewolucyjny”641; o ich uprzedmiotowieniu świadczą słowa, które wygłasza Wierchowieński
w rozmowie ze Stawroginem:
„No i wreszcie muszę wymienić to, co najważniejsze – co jest owym cementem, który wszystko
spaja. Jest nim absolutne wyjałowienie myślowe, wręcz wstręt do formułowania własnych, niezależnych sądów. Owa niemoc jest właśnie największą siłą, która ich łączy!”642.

Celem inteligenta-rewolucjonisty jest uszczęśliwienie ludu, zaś najpewniejszym narzędziem zniszczenia istniejącego świata jawi się ten sam lud, doprowadzony do ostateczności widokiem bied i nieszczęść, które są jego udziałem:
„Towarzysze nie mają żadnego innego celu prócz pełnego wyzwolenia i szczęścia narodu,
czyli ludu robotniczego. Ale, przekonani o tym, że owo wyzwolenie i osiągnięcie tego szczęścia
jest możliwe tylko drogą miażdżącej rewolucji ludowej, towarzysze wszystkimi siłami i środkami
będą się przyczyniać do rozwoju i ujawniania tych bied i nieszczęść, które powinny w końcu wyprowadzić lud z cierpliwości i pchnąć go do powszechnego powstania”643.

„Bies” jest kolejnym etapem w ewolucji postawy nihilistycznej w jej aspekcie psychologicznym. Zapowiada destrukcję kultury, poczynając od jej podstawowych form:
więzi o charakterze rodzinnym, koleżeńskim, aż do zniszczenia struktury ontologicznej
– wyrzekania się własnej tożsamości w imię rewolucji. Nihilista jest głęboko areligijny, choć cechuje go fanatyczne zaprzedanie idei.
„...religia zawsze oznacza wiarę w istnienie wartości absolutnej, uznanie zasady, że realne siły
życia łączą się z idealną prawdą ducha. Religia sprowadza się właśnie do uświadomienia sobie,
kosmicznego, uniwersalnego sensu wartości wyższych, każdy zaś światopogląd, w którym zakłada się, że ideał ma jedynie ludzkie, względne znaczenie, jest światopoglądem areligijnym i antyreligijnym, bez względu na psychologiczną siłę towarzyszących mu uczuć”644.

Zderzenie w duszy rosyjskiego inteligenta dwóch potrzeb: ślepej wiary w ideał
służby ludowi oraz dążenie do życia według wartości idealnych doprowadziło do wyrugowania religii i sztuki. Kolektywne sumienie kierowało się subiektywnie pojmowanym interesem bliźniego, który dla inteligenta nie był człowiekiem w znaczeniu osobowym, lecz postrzeganym abstrakcyjnie „ludem”.
Z antropologicznego punktu widzenia „nihilista” jest postacią złowróżbną, zapowiadającą destrukcję. Charakteryzuje go chaos wewnętrzny oraz brak obiektywnych
odniesień moralnych. Dla nihilisty „dobro” i „zło” są pojęciami względnymi, dlatego
zakłada on, że dla osiągnięcia szczęścia wystarczy zmienić warunki zewnętrzne, niszcząc istniejące formy.
Rewolucyjność inteligencji jest przede wszystkim rysem psychicznym, przejawia
się w sferze światopoglądu i moralności. Dopiero na tej podstawie możemy interpre-
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tować jej działania w kontekście politycznym. Rewolucyjny światopogląd wyrasta
z potrzeby walki i przekonania o konieczności walki.
Nienawiść do rzeczywistości – wytworu kultury szlacheckiej – uprawomocnia walkę i stanowi siłę napędową destrukcji. „Wiara rosyjskiego inteligenta [mowa tutaj
o idei służenia ludowi – przypis mój – M.A.] zobowiązuje go do nienawiści; nienawiść
odgrywa w jego życiu rolę głębokiego i straszliwego impulsu etycznego”645. Światopogląd inteligencji rosyjskiej drugiej połowy dziewiętnastego wieku charakteryzuje
antynomiczność. Inteligencja walczy o dobrobyt, lecz w gruncie rzeczy boi się go i nie
pragnie życia w dostatku. Podział dóbr ma być manifestacją subiektywnie rozumianej
sprawiedliwości, lecz wyrugowanie idei dobrobytu jako sposobu przejawiania się sił
twórczych narodu musi prowadzić do nędzy. W ten oto sposób „miłość do biednych
zmienia się w miłość do nędzy. Pragnie [inteligencja – M.A.] nakarmić wszystkich
biednych, lecz jej najgłębszy, nieuświadomiony metafizyczny instynkt sprzeciwia się
tworzeniu w świecie rzeczywistego bogactwa”646.
Problem, który bezpośrednio wiąże się z nihilizmem, dotyczy ostatecznego rozwiązania kwestii przynależności do większego porządku. W drugiej połowie wieku
ukształtowała się „świadomość nieszczęśliwa” już nie jako napięcie między dążeniem
do indywidualizacji a tęsknotą za wspólnotowością, jak to było w przypadku „zbędnych ludzi”, lecz wskutek wolności uzyskanej kosztem odrzucenia porządku transcendentnego.
Problem ten został poddany wnikliwej analizie w dziełach wybitnego znawcy
mrocznych stron ludzkiej psychiki – Fiodora Dostojewskiego. Bohaterami jego powieści są ludzie o osobowościach zdezintegrowanych, o schizofrenicznie rozdwojonej
świadomości – to bohaterowie z tragiczną rysą osobowości, „pęknięciem”. Na wstępie
należy wyjaśnić wprowadzony termin „osobowość pęknięta”. Opisuje on rosyjskiego
inteligenta, który walczył o indywidualizację w warunkach wybitnie niesprzyjających
budowaniu niezależności i wskutek nacisku okoliczności zewnętrznych, wrogich dążeniom do niezależności, poniósł klęskę. Klęska ta przejawiła się, z jednej strony,
w wypaczeniu samego ideału wolności, z drugiej natomiast, w zafałszowaniu świadomości – być może spowodowanym obawą przed cierpieniem – które nie pozwala na
realistyczną ocenę sytuacji, a tym samym udaremnia wszelkie próby uzyskania prawdziwej wolności. „Pęknięcie” jest odczuwane jako wyraz własnej niedoskonałości
i nieuświadamianej, lecz nieukojonej tęsknoty. Osobowość Raskolnikowa (Zbrodnia
i kara) „rozpada się” na człowieka racjonalnego, który wierzy we własne siły, oraz na
bezbronne dziecko, pozbawione opieki. Poczucie absurdalności działań i przekonań
przychodzi w ślad za negacją rzeczywistości i sfery wartości, znamionując dezintegrację osobowości. Samo nazwisko wskazuje człowieka „pękniętego”, z głęboką i tragiczną rysą w osobowości. Raskolnikow rozumowo wyrzeka się Boga, a jednak woła
do Niego w chwilach zwątpienia, zamroczenia umysłu; wtedy, kiedy śni sen o zakatowaniu zwierzęcia i waży w sobie zamysł zabicia starej lichwiarki: „Boże – błagał –
wskaż mi moją drogę, a wyrzekam się tego przeklętego mojego... marzenia”647, a na
645
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pytania sędziego Porfirego o wiarę w Boga odpowiada: „Wierzę”. Zbrodnia, już od
chwili powzięcia postanowienia, oddala go od osób ukochanych, powoduje, że świat
staje się nienawistny. „W jednej chwili zagościło w jego sercu uczucie dręczącej, bezgranicznej samotności i niechęci do ludzi”648. Wyobcowanie narasta z każdą chwilą,
kiedy Raskolnikow bredzi w malignie i kiedy odzyskuje przytomność: „Matka, siostra... jakże ja je kochałem! Dlaczego teraz ich nienawidzę? Tak jest, nienawidzę ich,
po prostu fizycznie nie mogę znieść ich obecności...”649 – aż do żarliwej prośby: „Zapomnijcie o mnie zupełnie. Tak będzie lepiej. [...] Teraz, jeśli mnie kochacie, wyrzeknijcie się mnie... inaczej znienawidzę was, czuję to... Żegnajcie!”650. Narastające poczucie obcości każe mu znienawidzić Sonię, u której podświadomie szuka ratunku,
rozgrzeszenia, otuchy. Raskolnikow traci więź z ludźmi i jednocześnie traci „słowo” –
moc przekształcania rzeczywistości.
„...straszne uczucie śmiertelnego chłodu znów zagościło w jego duszy i znów uprzytomnił sobie
z przerażającą jasnością, że powiedział okropne kłamstwo, że nigdy nie będzie mógł wypowiedzieć tego, co ma na sercu, że nigdy już z nikim w ogóle nie będzie mógł pomówić”651.

Inteligent-nihilista, jakiego prezentuje Iwan Karamazow (Bracia Karamazow), jest
„niebezpiecznie niewinny”, ponieważ nie miał szansy spotkać Boga jako dziecko, nie
może go przeczuwać, puste miejsce zajęła idea rozumnej negacji boskiego porządku,
odrzucenie świata pełnego cierpienia. Albert Camus652 używa określenia „niewinność
niebezpieczna” w odniesieniu do bohatera, dla którego „wszystko wolno” jest wyrzutem skierowanym przeciwko Bogu. Pisze:
„Nie wiem, czy zwrócono na to dość uwagi nie chodzi o krzyk wyzwolenia i radości, ale
o gorzkie stwierdzenie. Pewność istnienia Boga, który przydaje sens życiu, jest nieporównywalnie bardziej kusząca niż bezkarność w czynieniu zła”653.

Istota buntu inteligenta-nihilisty tkwi w niezgodzie na świat, gdzie ludzie cierpią.
„Nie jesteśmy z Tobą, lecz z n i m, otóż nasza tajemnica”654 – mówi Wielki Inkwizytor
do Chrystusa. Zaprzedanie duszy „duchowi strasznemu i mądremu, duchowi samounicestwienia i niebytu”655 jest ofiarą Wielkiego Inkwizytora, poniesioną w imię szczęścia
ludzkości. Bunt wynika ze zwątpienia w Chrystusa i z miłości do ludzi. Polemika Iwana z Aloszą ujawnia dwie najważniejsze cechy rosyjskiego inteligenta, który za pomocą rozumu próbuje zbudować świat bez Boga i bez cierpienia. Chrystus nie ma nic do
dodania. Wielki Inkwizytor nie przyjmie Jego prawdy. Zaiste, trudny to wybór, ale
oponent Chrystusa go dokona, ponieważ reprezentuje tych, którzy: „strawili życie na
umartwianiu się na puszczy, a nie wykurowali się z miłości do ludzi”656. Z tego też
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powodu nie zaakceptuje miłości Boga: „Nie chcę Twojej miłości, bo sam Ciebie nie
kocham”657.
Będąc świadomym wszystkich odrażających cech rosyjskiego nihilisty, nie sposób
nie współczuć mu w jego samotnej walce o dobro ludzkości; walce z góry skazanej na
przegraną. Spór rozumu i wiary jest sporem całego pokolenia o istotę cierpienia i próbą
rozwikłania problemu. Raskolnikow odpowiada: „Skruszyć, co trzeba raz na zawsze,
i to wszystko, a cierpienie wziąć na siebie! Nie rozumiesz? Zrozumiesz później... Wolność i władza, a przede wszystkim władza! Nad wszystkimi drżącymi stworami, nad
całym mrowiskiem...Oto cel!”658.
W rosyjskiej duszy tkwi siła, która zmusza do złożenia siebie w ofierze. Potwierdził
tę tendencję Dostojewski, gdy planował kolejną powieść – tym razem bohaterem miał
być Alosza Karamazow, oddany „sprawie”... rewolucjonista. Lew Szestow pisał:
„Tutaj zaczyna się filozofia tragedii. Nadzieja umarła, a życie pozostało, i to wiele lat życia
[...] Zapytajcie Dostojewskiego. On ustami Dymitra Karamazowa powie wam: »Wiele zrozumiałem tej nocy. Zrozumiałem, że podły człowiek nie tylko żyć, ale i umrzeć nie może«”659.

Rosyjską inteligencję rewolucyjną charakteryzuje Dostojewski poprzez literacki
wizerunek Szatowa z Biesów:
„Była to jedna z tych istot typowo rosyjskich, które zwykle znienacka olśniewa jakaś wielka
idea i wnet przytłacza je sobą czasem bezpowrotnie. Ci ludzie nie mogą nigdy poradzić sobie
z ideą, a wierzą namiętnie: całe ich życie podobne jest do drgawek pod tłoczącym ich bezlitośnie
kamieniem, który już na wpół ich zdusił”660.

Szatow wierzy „na siłę”, ponieważ to wiara utrzymuje go w poczuciu człowieczeństwa. Inaczej niż Kiryłow, którego nadrzędnym celem jest zburzenie. Tezy Kiryłowa
odzwierciedlają przesłanie Katechizmu rewolucjonisty Bakunina i Nieczajewa. Ostateczna negacja wiąże się z odrzuceniem życia: „Wolność nastąpi dopiero wtedy, gdy
już będzie wszystko jedno – żyć czy umierać. Oto jedyny cel”661. Kiryłow zapowiada
narodziny nowego człowieka, który odrzuci dar życia, okupiony bólem i strachem,
i stanie się „prawdziwy”, narodzi się człowiek-bóg. „Przyjdzie inny człowiek, szczęśliwy i dumny. Będzie mu wszystko jedno: żyć czy umierać – ten będzie nowym człowiekiem”662. Wizja nowego człowieka zapowiada akt quasi-kreacji. Zauważmy jednak,
że choć powstanie nowy człowiek, nie ma ani słowa o tym, że powstanie nowe życie.
W latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku Dostojewski pisał o „człowieku
z podziemia”: „Człowiek podziemny to najważniejszy człowiek w świecie rosyjskim.
Ja mówiłem o nim najwięcej ze wszystkich pisarzy, chociaż mówili też i inni, bo nie
zauważyć nie mogli”663. „Człowiek z podziemia” Dostojewskiego ma problem z okre657
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śleniem siebie w relacji do innych, ponieważ nie potrafi określić własnej tożsamości664.
Cechą charakterystyczną jest odwrócenie się od rzeczywistości, zamknięcie we własnym świecie, gdzie miejsce czynu zajmuje refleksja. U „człowieka z podziemia” refleksja nie jest etapem poprzedzającym działanie, nie służy inkubacji pomysłu przed
wprowadzeniem go w życie, lecz zmienia się w rozpamiętywanie poczucia krzywdy,
które prowadzi do pragnienia spełniania kaprysów, żeby pożyć według własnej „głupiej woli”. Bunt przeciwko wszelkim autorytetom oraz prawom kojarzy z wolnością
i życiem:
„Bo rozsądek, proszę państwa, to niewątpliwie dobra rzecz, ale rozsądek to tylko rozsądek
i zaspokaja jedynie rozumowe możliwości człowieka, chcenie natomiast jest przejawem życia jako całości, to znaczy całego życia człowieka włącznie z rozsądkiem i wszelkimi zachciankami”665.

Podsumowując typ nihilisty, należy stwierdzić przede wszystkim, że negacja wartości autotelicznych miała stanowić ratunek przed bolesną rzeczywistością. „Przekreślenie” istniejącego stanu rzeczy pozwoliło stworzyć świat, w którym pokrzywdzeni nie
są już bezradni, lecz kierują rzeczywistością z wyżyn własnego, niczym nie ograniczonego, intelektu.
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ROZDZIAŁ IV

INTELIGENCJA WOBEC WARTOŚCI.
PRAWDA I FAŁSZ

Nie będziesz jednak mógł wyciągnąć prawdy ze skrajności.
Prawda leży w ogóle poza obszarem pomyłki. Nie mógłbyś
jej wyabstrahować ze wszystkich pomyłek razem wziętych:
ona chce, by patrzeć na nią taką jaka jest, w jej własnym
kręgu. Na podstawie wszystkich herezji świata nie mógłbyś
się dowiedzieć, czym jest chrześcijaństwo; musisz czytać
Ewangelię, by się tego dowiedzieć666.

W przypadku specyficznej roli społecznej rosyjskiej inteligencji religia jawiła się jako
problem metafizyczny i jako zagadnienie natury społecznej. W obydwu przypadkach
źródłem uczucia religijnego było odnalezienie zasady porządkującej sferę społeczną.
Zdolność do rozpalenia i podtrzymania wewnętrznego płomienia warunkowała istnienie „woli tworzenia”667, nieodłącznej od uczuć o charakterze religijnym. Jednocześnie
„utrata twórczej dynamiki w planie tego świata zbiegła się nieprzypadkowo z wezbraniem twórczej aktywności duchowej w postaci religii”668.
Warto przy tym pamiętać, że inteligencja rosyjska poszukiwała przede wszystkim
Prawdy. Prawda stała się przedmiotem sporu między formacjami a pokoleniami inteligencji, który to spór wyrósł ze zderzenia „wierzę” i „myślę”. Była ona tą naczelną
wartością, wobec której inteligencja się określała i porządkowała swoje działania. Pytanie o prawdę zawierało w sobie zarazem pytanie o sens i cel ludzkiego życia. Religijność rosyjskiego inteligenta należy rozpatrywać, odwołując się do chrześcijańskiej
koncepcji wolności oraz wynikającego z niej sposobu pojmowania prawdy. W myśli
Chomiakowa, Dostojewskiego, a także u inteligencji, która stworzyła quasi-religię,
znajdujemy stawiane raz po raz pytanie: „Czyją własnością jest człowiek?”669. Innymi
słowy, do jakiego porządku przynależy: boskiego czy ziemskiego, Chrystusa czy
666
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Wielkiego Inkwizytora. Udzielenie przez rosyjskiego inteligenta odpowiedzi na to
pytanie jest jednocześnie potwierdzeniem jego tożsamości i odnalezieniem sensu życia
lub ostatecznym zanegowaniem własnej egzystencji.
W etos inteligencji został wpisany ideał służby społecznej, zakładający działanie na
rzecz dobra ludu, warstwy uciskanej. Należy rozważyć realizację możliwości zawartej
w twierdzeniu: „Poszukując Boga, człowiek dokonuje aktu społecznego, a jeśli miłość
Boża przejawiła się w tym świecie w dziele odkupienia ludzkości przez Chrystusa, to
wysiłki człowieka, by bardziej upodobnić się do Boga, który stworzył człowieka na
swój obraz, muszą obejmować próby pójścia za przykładem Chrystusa w aktach poświęcenia się na rzecz odkupienia jego bliźnich”670. W procesie ewolucji inteligencji
rosyjskiej już w pierwszym pokoleniu zauważyliśmy ten religijny patos, powiązanie
liberalnych haseł wolnościowych z prawdami zawartymi w Ewangelii. Miłość do Boga
i miłość bliźniego znalazły swoją egzemplifikację w przykazaniu miłości: „...a bliźniego swego jako i siebie samego”671. Inteligent zbawiał bliźnich tylko wówczas, gdy
dążył do zbawienia własnej duszy. Wiemy jednak, że rewolucyjni demokraci podjęli
próbę zbawienia ludzkości w oderwaniu od sfery transcendentnej. Dążenie do samodoskonalenia oraz zmierzanie ku doskonaleniu społeczeństwa z pominięciem własnego
rozwoju duchowego rozbiły sferę religijności rosyjskiej inteligencji na dwa nie tylko
odrębne, lecz wręcz antagonistyczne nurty. Pierwszy to prawosławie i sposoby jego
interpretacji w kontekście poszukiwań struktury organizującej życie społeczne i stanowiącej źródło życia kultury (Chomiakow, Dostojewski, Tołstoj, Sołowjow, „wiechowcy”). Druga sfera problemów obejmuje struktury o charakterze quasi-religijnym – te,
które objaśniając i porządkując rzeczywistość, czerpią ze źródeł pozareligijnych i są
wynikiem zerwania realnego związku z rzeczywistością, stanowią swoistą negację
rzeczywistości (typy myślenia utopijnego: chiliazm, typ liberalno-humanitarny, typ
konserwatywny, utopia socjalistyczno-komunistyczna)672.
Należy zwrócić także uwagę na propozycje syntezy wątków religijnych, czerpiących z różnych źródeł, w tym także z prawosławia (Włodzimierz Sołowjow,
„wiechowcy”). Ten zakres problematyki wymaga odrębnego omówienia, gdyż reinterpretacji religii dokonywano w tym przypadku z pozycji filozoficznych.
Stwierdziliśmy już w poprzednich rozdziałach, że inteligent działał na poziomie
społecznym – poprzez tworzenie programów przemian i podejmowane próby ich realizacji. Wchodził również w kontakt z innymi na poziomie psychologicznym, dzięki
wspólnym poglądom na świat, mającym swe źródło w pochodzeniu, wychowaniu,
jakości dzieciństwa. Przedmiotem niniejszego rozdziału jest najważniejszy aspekt komunikowania się z bliźnim – duchowy. W ślad za Toynbeem zauważamy, że „osoby
dają się pojąć tylko jako ośrodki duchowej aktywności, a jedyny pojmowalny zakres
duchowej aktywności obejmuje relacje między poszczególnymi duchami”673. Przedmiotem badań w tym przypadku będzie relacja na poziomie ja – ty.
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Omawiając problematykę religijną, będziemy się zajmować niezwykle trudną dla
naukowych rozważań kwestią: tęsknotami ludzkiej duszy. Bez względu na potencjalne
trudności badawcze nie sposób pominąć tego problemu, gdyż dezintegracja na poziomie społecznym jest „zewnętrznym i widzialnym znakiem wewnętrznego i duchowego
rozdarcia”674.

1. PRAWOSŁAWIE A KATOLICYZM. ALEKSY CHOMIAKOW.
FIODOR DOSTOJEWSKI
Na temat korzeni religijności Chomiakowa, jego koncepcji społecznej oraz propozycji
antropologicznej („osobowość integralna”, zdefiniowana przez Iwana Kirejewskiego)
wiele pisaliśmy w poprzednich rozdziałach. Obecnie poszerzymy rozważania na temat
Chomiakowa o aspekt stosunku myśliciela do katolicyzmu. Obszerne opracowanie tej
problematyki zaprezentował Andrzej Walicki675, warto jednak zwrócić uwagę na specyficzne ujmowanie przez rosyjskich myślicieli tych dwóch religijnych pierwiastków.
Już od czasów Czaadajewa676 prawosławie i katolicyzm były traktowane jako pierwiastki kulturotwórcze, źródło rozwoju lub przyczyna zamierania i skostnienia kultury;
charakter religii odzwierciedlał się w postaci struktury społecznej oraz w mentalności
człowieka.
Kościół był dla Chomiakowa synonimem jedności i braterstwa677. Systematyczny
wykład poglądów na temat Cerkwi przedstawił myśliciel w artykule Kościół jest jeden
(Церковь одна)678. Należy jednak pamiętać, że Chomiakow nie był duchownym
i swoje poglądy na temat istoty Kościoła, miejsca Cerkwi wobec Kościoła katolickiego
i protestanckiego wyraził w charakterystyczny dla siebie, nieuporządkowany i pełen
niedopowiedzeń sposób679. Występował zdecydowanie przeciwko nauce głoszonej
przez przedstawicieli oficjalnej Cerkwi680, uważał, że fałszują oni prawdę prawosławia,
nie będąc w stanie uchwycić najgłębszej istoty.
U podstaw eklezjologii Chomiakowa znalazła się idea soborowości681 – prawa duchowej jedności członków Cerkwi. Jedność Kościoła nierozerwalnie związanego
z tradycją682, pojmowaną jako utrwalony zbiór zasad życia społecznego, nadawała
kierunek interpretacji prawosławia w pismach Chomiakowa. Przynależność do wspól674
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noty prawosławnych, którzy żyli według zasad wiary, gwarantowała prawdziwość
poznania, niedostępną pojedynczemu człowiekowi, oraz nieustanne wzrastanie w wierze683.
Dookreślanie roli religii w procesie samoidentyfiakcji rosyjskiej inteligencji w ujęciu Chomiakowa dokonywało się poprzez przeciwstawienie prawosławia i katolicyzmu684. Ta niezwykle płodna antynomia zrodziła kolejne: pokorę wobec dogmatu wiary i pełną pychy interpretację685, jedność duchową i jedność pozorną – zewnętrzną686,
podporządkowanie prawu miłości i uległość wobec autorytetu, zawierzenie miłości
bliźniego i „gwarancje ludzkiego rozumu”687. Czerpiąc z myśli zachodniego teologa
Moehlera688, wybitny słowianofil prezentował bardzo krytyczny stosunek do katolicyzmu. Wkraczając na ścieżki indywidualizmu i racjonalizacji poznania, katolicyzm
dobrowolnie wyłączył się ze wspólnoty wiary i miłości689. Owa arbitralność sądów na
temat dogmatów, podążanie za głosem autorytetu, a nie serca stały się – według Chomiakowa – przyczyną pustki duchowej, braku żywotności kultury: „Do chwili obecnej
nie pojawiła się, i pojawić się nie może, nowa zasada moralna, zdolna wypełnić
w duszy ludzkiej pustkę, która powstała po ostatecznym upadku zasady łacińsko-protestanckiej”690. W tej ontologicznej pustce zrodziły się systemy, które pretendując
do roli panaceów na problemy socjalne, były w gruncie rzeczy konsekwencją braku
drogowskazów religijnych. Wskazując na teorie socjalistyczne i komunistyczne (Saint-Simona, Owena), Chomiakow stwierdził:
„Wszystkie te systemy, wywołane z pozoru materialnymi schorzeniami społeczeństwa i z pozoru mające na celu uleczenie ich, powstały w gruncie rzeczy z wewnętrznej choroby ducha
i zmierzały do wypełnienia pustki, jaką w nim pozostawił upadek wiary i dotychczasowego złudzenia wiary”691.

Myśl religijna Chomiakowa była wypowiadana w kontekście koncepcji historiozoficznych myśliciela, dlatego trudno oddzielić jej czysto teologiczny aspekt od społecznego. Warto również nadmienić, że w latach czterdziestych wieku dziewiętnastego,
kiedy Chomiakow stworzył zręby swojej eklezjologii, myśl rosyjska była odległa od
problematyki eschatologicznej i katastroficznych wizji końca. Dopiero w porównaniu
z kolejnym etapem ewolucji inteligencji uwagi wypowiedziane przez Chomiakowa
nabierają znaczenia. Okazuje się bowiem, że teoretyk słowianofilstwa poruszył te zasadnicze problemy, które stały się pierwszoplanowymi w twórczości Fiodora Dostojewskiego: katolicyzm utożsamiony z utratą jedności na poziomie społecznym i pustką
683
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duchową, socjalizm w roli substytutu religii oraz zafałszowanie ideału miłości Chrystusa.
Źródłem wiedzy na temat poglądów Dostojewskiego są utwory literackie pisarza
oraz jego publicystyka. Można zgodzić się z opinią literaturoznawców, że postacie
literackie w żadnym przypadku nie mogą być traktowane jako alter ego pisarza692.
Równie prawdziwy jest jednak pogląd, że polifoniczne utwory odzwierciedlają wewnętrzny dyskurs wielu równoprawnych racji, z którymi zmagał się sam Dostojewski693, sięgają tych głębin ludzkiej psychiki, jakich nie jest w stanie dosięgnąć myśl
racjonalna. Racje, ukryte głęboko nawet przed świadomością jednostki, mogą zostać
przez nią wyartykułowane, lecz poddawanie ich racjonalnej analizie jest bezcelowe,
gdyż dotyczą one innej płaszczyzny bytu.
„Twórczość Dostojewskiego wzięta jako całość okazuje się dramatem filozoficznym. Istotą
jego skomplikowanych powieści jest walka o myśl i poszukiwanie jednolitej wiary. Jego powieść
to filozofia in actu, to oglądanie idei w działaniu, w ruchu, w walce, w procesie nieustannych
przemian i wiecznej odnowy. Nie są to więc skończone, nie pozostawiające żadnych wątpliwości
i głoszone z bezwarunkową kategorycznością prawdy, każda jego powieść to proces poszukiwania filozofii, przejaw niespokojnej, bolesnej miłości do filozofii”694

– pisze badacz.
W biografii pisarza-proroka tradycyjnie wyróżnia się dwa okresy: przed katorgą, na
którą został skazany za udział w spotkaniach kółka Michała-ButaszewiczaPietraszewskiego695, i po zesłaniu, które zdeterminowało specyfikę jego religijnych
poszukiwań696. Dostojewski przeżył własną śmierć, gdy stał przy szafocie na placu
Siemionowskim697 – to doświadczenie i sama katorga zaowocowały poszukiwaniami
natury religijnej, które u tego pisarza zawsze były naznaczone niebezpieczeństwem
zwątpienia, pogrążeniem się w mroku. Innym źródłem religijności Dostojewskiego są
doświadczenia wczesnego dzieciństwa698. W świetle naszych rozważań o religii przeżycia z lat dziecięcych są czynnikiem determinującym późniejsze poszukiwania Boga,
zaszczepiony wówczas pierwiastek objawi się jako głos wzywający do powrotu „do
domu”. Wskazał na ten fakt sam autor:
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„A przecież byłem może jednym z tych [...] dla których powrót do rdzenia ludowego, do poznania duszy rosyjskiej, do uznania ducha ludowego był najłatwiejszy. Pochodzę z rodziny rosyjskiej i bogobojnej. Odkąd siebie pamiętam, pamiętam też miłość rodziców do mnie. W naszej rodzinie znaliśmy Ewangelię niemal od niemowlęctwa”699.

W liście do Natalii Fonwizinej napisał:
„Powiem Pani o sobie, że jestem dziecięciem wieku, dziecięciem niewiary i zwątpienia po
dziś dzień, a nawet (wiem o tym) do grobowej deski. Ileż straszliwych mąk kosztowało mnie
i kosztuje owo pragnienie wiary, które jest tym silniejsze w duszy mojej, im więcej jest we mnie
dowodów przeciwnych”700.

Można wywnioskować, że u źródeł przedstawianych poglądów na zmagania „wiary” i „rozumu” oraz sposób postrzegania relacji na poziomie jednostkowym znalazła
się głęboka religijność Dostojewskiego, mająca swe korzenie w dzieciństwie, dojrzała
w czasie katorgi.
W twórczości Dostojewskiego wyraźniej niż u innych pisarzy został wyartykułowany związek kondycji pojedynczego człowieka na poziomie ducha ze stanem społeczeństwa, narodu i perspektywami rozwoju kultury. Dostojewski odkrył, że „być
z Chrystusem”, to nie cofać się przed cierpieniem. Ideą, która miała dźwigać człowieka
ze stanów zwątpienia i rozpaczy, było przekonanie o nieśmiertelności ludzkiej duszy.
Pisarz stwierdził, że wszystkie wyższe idee biorą swój początek i siłę do trwania z tej
jednej: że człowiek należy do innego, pozaziemskiego świata. Bez świadomości Królestwa Bożego w innym wymiarze człowiek nie potrafi udźwignąć swojego ziemskiego
losu, a wszelkie ideały, nawet najbardziej wzniosłe, przekształcają się w swoje przeciwieństwo, rodzą martwotę, „zamrażają” świat. W Dzienniku pisarza czytamy:
„Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна а именно – идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные »высшие« идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из неё одной вытекают [...]
Любовь к человечеству – даже совсем немыслима, неприятна и совсем невозможна без
совместной веры в бессмертие души человеческой”701.

Natomiast doświadczenia wyniesione ze spotkań „pietraszewców” zmuszały pisarza
– podobnie jak wielu jemu współczesnych – do poszukiwań takiego ideału społecznego, w którym cierpienie ma sens. Połączenie przeświadczenia o nieuchronności cierpienia z potrzebą realizacji inteligenckiego ideału służby społecznej złożyły się na
specyficzny charakter koncepcji Dostojewskiego. Zderzenie socjalizmu i religijności
zrodziło wiarę, że urzeczywistnienie królestwa Chrystusa jest możliwe, ponieważ
wszyscy ludzie są braćmi w Chrystusie. Jak słusznie zauważył Zieńkowski, idea braterstwa zdeterminowała kształt społecznej utopii Dostojewskiego:
„Да, идеа п о д л и н н о г о братства была в основе раннего социализма у Достоевского,
она продолжала жить всю его жизнь и она определила собой ту религиозную утопию, ко-
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торой окрашено было мировоззрение Достоевского (утопию превращения государства, то
есть всего земного порядка, в церьков)”702.

U pisarza jest to socjalizm, pojmowany jako urzeczywistnienie idei prawosławnej
w postaci struktury społecznej: „Я не про здания церковные теперь говорю и не про
причты, а про русский »социализм« теперь говорю... – цель и исход которого
всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле”703. Pisarz wielokrotnie podkreślał, że bez Bożej miłości miłość braterska nie jest możliwa. Wiele lat później filozof-egzystencjalista, Søren Kirkegaard napisał:
„Jak ciche jezioro żywi się z ukrytego na dnie źródła, którego żadne ludzkie oko widzieć nie
może, tak miłość ludzką karmi miłość Boża. Gdyby nie było źródła na dnie, gdyby Bóg nie był
miłością – nie byłoby cichego jeziora i żadnej miłości ludzkiej”704.

Dostojewski genialnie wyczuł tę wzajemną zależność, odwołując się do wspólnotowego charakteru rosyjskiej kultury. Sięgająca korzeniami słowianofilstwa idea braterstwa ewoluowała w stronę socjalizmu, ale była bardzo mocno zakorzeniona w wierze w religijną naturę człowieka. Znaczenia fascynacji ideą socjalizmu u Dostojewskiego nie sposób przecenić, ponieważ dalsze poszukiwania modelu społecznego
i odpowiedzi na pytanie o kondycję człowieka jako współtwórcy w Boskim dziele
stwarzania świata jawiły się pisarzowi jako dynamiczna walka pierwiastka religijnego
w człowieku i sił zewnętrznych, racjonalnych.
„To wiara w zasadnicze i »prawdziwe« dobro ludzkiej natury, w »rzeczywistą« możliwość
prawdziwego i powszechnego szczęścia, tworzonego »prawdziwymi« sposobami. To bezpośrednie i zdecydowane odrzucenie nauk o »radykalnym złu« ludzkiej natury”705.

Sam Dostojewski odnotował w Dzienniku pisarza fakt zafascynowania ideą powszechnego szczęścia i odrodzenia świata w ramach idei komunistycznej706.
Idei prawosławnej w myśli Dostojewskiego nie sposób oddzielić od ludu. Głosząc,
że odrodzenie rosyjskiej kultury jest możliwe dzięki ludowi, który pozostał wierny
religii prawosławnej, Dostojewski uświęcił lud, wyniósł na piedestał jego pokorę
w znoszeniu cierpienia, cierpliwość i zawierzenie Bogu.
„Nie, sądźcie nasz lud nie według tego, czym jest, lecz według tego, czym chciałby zostać.
Bo ideały jego są mocne i wzniosłe, one go właśnie ocaliły wśród wieków męczarni; one zrosły
się z jego duszą od pradawnych czasów i obdarzyły ją po wsze czasy prostotą, uczciwością,
szczerością i szerokim, otwartym umysłem, a wszystko w arcyujmującym, harmonijnym połączeniu”707.

Postrzeganie ludu zawierało ważny element światopoglądu prawosławnego: lud jest
pokorny w znoszeniu cierpienia – w przeciwieństwie do ateistycznej inteligencji, wierzy w jego zbawczą moc, podąża w ten sposób za Chrystusem, który cierpiał i umarł,
żeby odkupić ludzkość.
702
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„Myślę, że najpoważniejszą, najbardziej rdzenną potrzebą duchową ludu rosyjskiego jest potrzeba cierpienia – stałego, nieukojonego cierpienia zawsze i we wszystkim [...] Podobno lud rosyjski słabo zna Ewangelię, nie zna podstawowych zasad wiary. Tak jest, ale Chrystusa zna i nosi
go w swoim sercu od wieków, co do tego nie może być wątpliwości. [...] Chrystus jest może jedyną miłością ludu rosyjskiego, a ta miłość jest osobliwa – graniczy z cierpieniem”708.

Religia, nawet pojmowana intuicyjnie, ma – według Dostojewskiego – większą
moc niż znajomość Ewangelii na poziomie samego tylko umysłu. Właśnie w ludzie
pokładał pisarz ostateczną nadzieję na odrodzenie rosyjskiej kultury, jeśli inteligencja
poniesie klęskę: „во всяком случае, спасет себя сам [naród – przypis mój – M.A.],
если бы и впрям дошло до беды. Себя и нас спасет ибо опять так и свет
и спасение воссияют снизу”709. Od tego momentu do dyskusji nad rolą ludu włączone zostały rozważania na temat pierwiastka religijnego i ludu jako strażnika wiary
prawosławnej. Ateistycznej inteligencji rewolucyjno-demokratycznej Dostojewski
przeciwstawiał pokorę bogobojnego i przyzwyczajonego do cierpień ludu rosyjskiego,
który oddając cierpienia Chrystusowi, od Niego – a nie od inteligencji – oczekiwał
zbawienia.
Na przeciwległym biegunie ideału społecznego określonego mianem „prawosławnego socjalizmu” Dostojewski naszkicował antagonistyczny model socjalizmu nie
podbudowanego ideą religijną. Wiązał to zjawisko z wyobcowaniem inteligencji
o proweniencji okcydentalistycznej, wskazując na Hercena i Bielińskiego – ojców
rewolucyjnych demokratów. Wyobcowanie inteligencji, zaznaczył Dostojewski, spowodowało utratę pierwiastka religijnego, co było równoznaczne z zerwaniem więzi
z Rosją.
„W ciągu poprzednich stu pięćdziesięciu lat życia magnaterii rosyjskiej uschły – z nielicznymi wyjątkami – ostatnie korzenie, rozluźniły się jej ostatnie związki z glebą, z rosyjską prawdą.
Hercena jakby sama historia predestynowała do tego, by stał się wyrazicielem owego rozbratu
z ludem ogromnej większości naszych warstw oświeconych. Pod tym względem jest to typ historyczny. Oczywiście, odrywając się od ludu, stracili również Boga. Dla ludu rosyjskiego żywili
tylko pogardę, wyobrażając sobie zarazem i wierząc, że go kochają i życzą mu jak najlepiej. Ale
kochali go negatywnie, wyobrażając sobie zamiast niego jakiś idealny lud – taki, jakim powinien
być w ich pojęciu lud rosyjski”710.

Naród bez Boga to naród martwy, religia wyznawana przez konkretny naród musi
odzwierciedlać jego ducha narodowego. Dobro i zło to życie z Bogiem lub życie bez
Boga – wieczny ruch i rozwój lub martwota i zastój, rozwijanie niepowtarzalnego
pierwiastka duchowego narodu lub śmierć w procesie unifikacji. Twierdzenie o nierozerwalnym związku idei religijnej z narodową Dostojewski włożył w usta jednego
z bohaterów Biesów, Szatowa:
„Bóg jest syntezą narodu, wziętego od początku do końca. Nigdy tak nie było, aby wszystkie
lub niektóre narody miały wspólnego Boga, każdy naród miał własnego. Gdy bogi stają się
wspólne, jest to oznaką unicestwienia narodów. Kiedy bogi stają się wspólne, wówczas umierają
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i bogi, i wiara w nie razem z narodami. Im silniejszy jest naród, tym odrębniejszy jest Bóg. Nigdy
dotychczas nie istniał naród bez religii, czyli bez pojęcia dobra i zła”711.

Szatow utożsamiał pojęcie wiary z przekonaniem o wielkości narodu, odchodził
jednak daleko od korzeni prawosławnych: wiara w Rosję pojawiła się zamiast wiary
w Boga – Szatow dopuszczał ateizm jako antidotum na rzymski katolicyzm.
Dostojewski przestrzegał przed ekspansją katolicyzmu, niebezpieczeństwem uwiedzenia prostego ludu:
„W dodatku we Francji, a teraz nawet i w wielu miejscach Europy, lud nie widząc wiary
i gardząc nią, Ewangelii nie zna zupełnie. Wszyscy ci znawcy serc i psychologowie [mowa o duchownych katolickich – przypis M.A.] zwrócą się do ludu i przyniosą mu Chrystusa nowego, który już na wszystko się zgodził, Chrystusa ogłoszonego na ostatnim niecnym, rzymskim soborze”712.

Głosząc religijny ideał życia, pisarz wskazał na godzące w ontologiczne podstawy
ludzkiego bytu niebezpieczeństwo zafałszowania przesłania Chrystusa:
„»Jest to niechrześcijańska wiara, po pierwsze!« – zaczął znów mówić książę w wielkim
wzburzeniu i nad miarę ostro. – »To po pierwsze, a po drugie katolicyzm rzymski jest nawet gorszy od samego ateizmu, takie jest moje zdanie! Ateizm głosi tylko nicość, a katolicyzm idzie dalej: głosi Chrystusa sfałszowanego, zakłamanego i zbezczeszczonego, Chrystusa biegunowo przeciwnego! Głosi Antychrysta! [...] Katolicyzm oparty jest na poglądzie, że bez wszechświatowej
państwowej władzy Kościół nie utrzyma się na ziemi«”713.

„Nicość” ateizmu jest według Dostojewskiego „lepsza”, ponieważ zostawia w duszy ludzkiej przestrzeń dla przyjęcia innej prawdy, katolicyzm nie daje takiej możliwości – zniewala fałszywym przesłaniem. Konsekwencją wypaczenia prawdy jest utrata
korzeni religijnych – na takim gruncie, tęsknoty za Chrystusem i rozpaczy z powodu
jego braku, wyrósł socjalizm:
„Przecież i socjalizm wyrósł z katolicyzmu i jest w swej istocie katolicki! On również, jak
i jego brat, ateizm, wypłynął z rozpaczy, jako przeciwstawienie katolicyzmu w znaczeniu moralnym, aby zastąpić sobą utracony autorytet moralny religii, aby zaspokoić pragnienie duchowe
łaknącej ludzkości i zbawić ją nie przez Chrystusa, lecz tak samo – przemocą! [...] o, musimy temu przeciwdziałać, i to jak najprędzej, jak najprędzej! Trzeba, by na odparcie Zachodu zajaśniał
nasz Chrystus, którego myśmy zachowali, a którego oni nie znali nigdy!”714.

W ludzie tkwi pragnienie organizowania życia społecznego według zasad kolektywnych, w oparciu o prawdy wiary. Pisarz przeciwstawił „socjalistyczne” ideały ludu
idei komunistycznej, opartej na zasadach rozumowych, regułach, które mają swoje
źródło w logicznym wnioskowaniu oraz pojmowaniu człowieka i organizacji społecznej w kategoriach mechanizmu. Odosobnieniu człowieka zachodniego pisarz przeciwstawił ideał braterstwa ludzi złączonych prawosławną wiarą i miłością.
W interesującym nas okresie, tj. od lat sześćdziesiątych wieku dziewiętnastego, Dostojewski podejmował problem głębokiej struktury kultury – religii. Czynił to w opozycji do pierwiastków, które zostały przeniesione z gruntu kultury zachodniej i za711
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adaptowane przez inteligencję raznoczyńską. Krytyce poddany został katolicyzm715,
socjalizm i będący ich konsekwencją rozpad społeczeństwa oraz dezintegracja na poziomie duchowym. Katolicyzm i „Chrystus rosyjski” to synonimy dwóch typów rzeczywistości i planów istnienia człowieka. Religia w interpretacji Dostojewskiego jest
wyznacznikiem przynależności do określonego porządku, posiadaniem korzeni. Pisarz
interpretował rozdwojenie, wyrażające się w opozycyjności nurtu rewolucyjnego
i religijnego, „porządku wiary” i „porządku rozumu” – jako uzewnętrznienie wrodzonej polarności rosyjskiego charakteru.
Rozdarci wewnętrznie bohaterowie, ludzie o chorych duszach, zbłąkani bez drogowskazów – to wszystko symptomy ingerencji diabła: obcego pierwiastka, którego
wtargnięcie jest ceną za zyskanie samoświadomości. Myśliciel potwierdził istnienie
siły nieczystej, jednakże dużym uproszczeniem byłoby postrzegać zło jako pierwiastek,
którego jedyną rolę stanowi destrukcja. Ingerencja diabła była dla kultury rosyjskiej
bodźcem do rozwoju, możliwością ujawnienia ukrytej siły religii; dlatego właśnie Alosza (Bracia Karamazow) zostaje przez ojca Zosimę wysłany w świat, by przeszedł
przez grzech. Ten motyw często bywa niedoceniany przez badaczy, jednak analogia
Piotra I z Antychrystem nasuwa zbyt oczywiste skojarzenia, tym bardziej że dzieło
Piotra Wielkiego przez żadną z formacji inteligencji nie zostało ocenione negatywnie716.
Odczytywanie na nowo sensów ożywczej siły religii Dostojewski przeprowadził
w napięciu między dwoma typami bohaterów, tworząc antynomiczne pary: Chrystus
– Wielki Inkwizytor (Bracia Karamazow), Alosza – Iwan Karamazow (BK), Sonia
– Raskolnikow (Zbrodnia i kara), książę Myszkin – bohaterowie zagubieni (Idiota).
Jednocześnie zaprezentował dwa typy rzeczywistości – bezduszny, rozumowy świat
Wielkiego Inkwizytora i opozycyjny do niego świat wspólnoty prawosławnej. Życie
kultury, jej wewnętrzny potencjał mają swoje źródło w przeświadczeniu o wiecznym
porządku Boga. Poszukiwanie piękna i moralności jest poszukiwaniem Boga, a zarazem tęsknotą za odkryciem pierwiastka życia.
Kondycja człowieka w myśli Dostojewskiego wiązała się nierozerwalnie z rozkwitem bądź upadkiem kultury, apologią wolności bądź zniewolenia. Dzieła pisarza-proroka były reakcją na postępującą ateizację rosyjskiej inteligencji oraz pogłębiającą
się przepaść między warstwami wykształconymi a ludem prawosławnym. Lekarstwo
na zło świata, a zarazem rozwikłanie zagadki ludzkiego bytu pisarz-prorok znalazł
w religii pojmowanej jako powrót do Boga przez piekło zwątpienia, cierpienia, braku
racjonalnych wyjaśnień. Zarówno wolność, jak i zniewolenie człowieka miały swoje
głębsze źródła niż poziom społeczny czy polityczny. Ideał miłości Chrystusa stanowił
swoiste antidotum na chaos i zło racjonalistycznego świata w epoce upadku wartości
i destrukcji kultury, w obliczu nieprzewidywalności wydarzeń oraz katastroficznych
wizji „końca”. Scalenie za pomocą pierwiastka religijnego zakładało powrót do prawosławnych korzeni rosyjskiej kultury, reintegrację inteligenta we wspólnotę, a jednocześnie przywrócenie ładu moralnego na poziomie jednostki zagubionej między dążeniem
do indywidualizmu a nieuświadomioną tęsknotą za przynależnością do wspólnoty.
715
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O „biesach” rosyjskiej kultury, po mistrzowsku sportretowanych w powieści,
wspominał w Dzienniku pisarza: „Мир спасается уже после посещения его злым
духом. И этот дух близко: наши дети, может быть, узрят его”717. Rozwijał także
motto powieści – wiara prawosławna zbawi inteligencję, skazując jej najbardziej destrukcyjną część na zagładę, aby oczyścić świadomość i duszę kultury. Myśliciel opowiedział się po stronie religijnego ideału człowieka i społeczeństwa, jednakże jego
powieści dowodzą, że całe życie toczył wewnętrzną walkę. Polifonia utworów odzwierciedla wewnętrzne głosy walczące o pierwszeństwo w duszy pisarza-proroka.
Dobry z natury człowiek dostał się we władzę Wielkiego Inkwizytora, dobry z natury
świat Boga zbliżał się ku katastrofie, zawłaszczony przez quasi-religię „królestwa Bożego” na ziemi. Dostojewski wyraził krytyczny stosunek do katolicyzmu – jako wiary
martwej, która zdradziła Chrystusa i uległa zniewoleniu ideą materialnego dobrobytu
oraz pozornej wolności.
Bolesne rozdarcie osobowości pisarza zaowocowało wielością równoprawnych głosów w Zbrodni i karze, Biesach, a przede wszystkim w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze. Drugi okres w twórczości Dostojewskiego to „czas klęsk prawosławnego Chrystusa, epoka przerażenia chaosem świata”718. Pisarz każe Chrystusowi przyjść na ziemię
i odpowiadać na pytania Wielkiego Inkwizytora milczeniem – można odnieść wrażenie, że Bóg nie ma nic do powiedzenia w świecie bez wolności. Dostojewski ukazuje
Prawdę w działaniu, w starciu z Myślą. Pocałunek Chrystusa wyraża miłość i jest jedyną odpowiedzią na logiczne argumenty oponenta. Innego rodzaju dyskusji być nie
może: Chrystus i Wielki Inkwizytor należą do dwóch antagonistycznych porządków
ludzkiego świata. Dostojewski uchwycił istotę sporu: transcendentny wymiar człowieka. Bierdiajew napisze później: „Droga człekobóstwa wiedzie, według Dostojewskiego, do systemu Szygalewa i Wielkiego Inkwizytora, tj. do odrzucenia człowieka, który
został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, do odrzucenia wolności. Tylko droga
Bogoczłowieczeństwa i Bogoczłowieka prowadzi do afirmacji człowieka. Ludzkość
oderwana od Boga i człowieka przekształca się w nieludzkość”719. Inteligent, pozbawiony zdolności do refleksji i popychany do czynu, nie czuje się „zbędny”. Egzystując
jako człowiek-idea, staje się nieludzki i tworzy antyczłowieczy świat.
Dostojewski bronił tezy o dobru natury ludzkiej i przeciwstawił człowieka dobrego
– biesom.
„Gdyby ludzie wiedzieli, że im dobrze, byłoby im dobrze. Póki nie wiedzą, źle im. Oto cała
myśl, cała. Innej w ogóle nie ma [...] Ten, kto tego uczył, został ukrzyżowany [...] Przyjdzie,
a imię jego będzie Człowiek-bóg”720

– głosi Kiryłow. Bohater potwierdza, że dokonuje się akt zafałszowania istoty boskości: to już nie Bóg, ukryty w człowieku, lecz człowiek zamiast Boga. Kiryłow wierzy w symbolicznego zbawiciela kultury: Zbawcę z zegarem. Zatrzymanie czasu, zamrożenie interpretowane przez myślicieli schyłku dziewiętnastego wieku jako sposób
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na zatrzymanie postępującego zła, dla Kiryłowa jest oznaką nastania królestwa powszechnego szczęścia. „Człowiek jest nieszczęśliwy dlatego, że nie wie, że jest szczęśliwy. [...] Odkryłem to nagle [...] Zatrzymałem zegarek. Było trzydzieści siedem minut po drugiej”721. Czas zatrzymany to czas martwy, ale o tym Kiryłowi nie mówi,
pochłonięty myślą o odkryciu powszechnego szczęścia na ziemi. „Pan wciąż podkreśla, że jesteśmy poza czasem i przestrzenią”722 – mówi Stawrogin do Szatowa. Gdzie
znajdują się obaj bohaterowie? Kwestią istotną jest rozstrzygnięcie, czy owo zatrzymanie czasu, swoiście pojmowana wieczność jest nieobecnością kategorii czasu, czy zastygnięciem czasu, martwotą723. W postaciach „biesów”: Mikołaja Stawrogina, inżyniera Kiryłowa, odkrywamy zdeformowaną rzeczywistość, zamkniętą w tezie: albo
Bóg, albo ja; istnienie Boga jest zagrożeniem dla człowieka, a nie warunkiem jego
życia. Podmiana wartości, którą Kiryłow ujmuje w słowa, odsłania strach przed życiem
bez Boga: „Uświadomić sobie, że nie ma Boga, i nie uświadomić sobie jednocześnie,
że samemu jest się Bogiem – to nonsens”724 – jeśli nie ma Boga, jego miejsce musi
zając człowiek-bóg: budowniczy własnego losu725. Źródeł destrukcyjnego pragnienia
boskości należy szukać w pokusie rozumowego tłumaczenia ludzkiego losu i sensu
istnienia. Nie zmienia to faktu, że rosyjski inteligent-rewolucjonista poszukuje Boga,
zgubny okaże się pierwiastek, z którego czerpie natchnienie do wędrówki. Odyseja ducha726 przekształca się w autodestrukcję. Wskutek zafałszowania prawdy Ewangelii pojawiły się quasi-wartości: autorytet zamiast wolności, obietnica chleba, przyzwolenie na grzech727. Miłość Wielkiego Inkwizytora do ludzi nierozerwalnie łączy się
z pogardą i negacją wartości, dzięki którym buduje się człowieczeństwo. Człowiek jest
nikczemny, słaby i podły, nie udźwignie ciężaru odpowiedzialności za wolny wybór,
a kiedy już odda wolność w zamian za dobra materialne, będzie żył w strachu przed
gniewem swoich „dobroczyńców”. Pojedynczy człowiek ginie w bezimiennej masie,
oddanej bez reszty szatańskiemu dziełu twórcy nowego ładu. Raskolnikow (Zbrodnia
i kara) przez akt morderstwa ogłosił, że wszystko jest dozwolone, skoro Bóg nie istnieje – Dostojewski ułożył jego losy w odpowiedź: Bóg na pewno istnieje, ponieważ
nie wszystko jest dozwolone728.
Dezintegracja osobowości, związana z utratą wartości absolutnych i poczucia więzi
z Transcendencją, oraz jej konsekwencje w planie psychologicznym i społecznym
zostały przedstawione przez Dostojewskiego niezwykle wnikliwie. Dostojewski pokazał inteligenta, który walczył o indywidualizację i doświadczył jej skutków w postaci
wypaczenia ideału wolności. Próby poszukiwania sankcji dla działań na własną rękę
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prowadzą do samobójstwa (Kiryłow – Biesy), zabójstwa (Raskolnikow – Zbrodnia
i kara), despotyzmu (Szygalew729 – Biesy)730. Odrzucenie ideału religijnego stawiało
człowieka w pozycji buntownika, budowniczego rzeczywistości opartej na racjonalizmie. Antytezą dla wolności-samowoli jest „prawda Chrystusa”. Wolność w ujęciu
chrześcijańskim zawiera się w tajemnicy ukrzyżowania, ale zarazem jest możliwością
zdrady, negacji boskiego porządku świata731. Rosyjska inteligencja rewolucyjna wybrała bunt w imię miłości do człowieka. Koncepcja świata opartego na trzech siłach:
Cudzie, Autorytecie, Tajemnicy, została w mistrzowski sposób przedstawiona w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze. Jej twórca, Iwan Karamazow, typowy inteligent-raznoczyńca, przywołał Chrystusa, by wykrzyczeć cały swój żal, poczucie krzywdy
i zaproponować rozwiązanie, mające usunąć cierpienie słabych – skutek wolności,
danej przez Boga ludziom.
„I oto zamiast dać twarde podwaliny, aby raz na zawsze uspokoić ludzkie sumienie – przyjąłeś wszystko, co jest nieokreślone, zagadkowe, niezwykłe, co przerasta siły ludzkie, a więc postąpiłeś tak jakbyś ich wcale nie kochał – i to Ty, który przyszedłeś oddać za nich życie swoje”732

– woła Iwan do Chrystusa. Człowiek jest słaby i podły, nie udźwignie ciężaru wolności; dylemat moralnego wyboru między dobrem i złem przekracza jego siły, nade
wszystko pragnie on ziemskiego chleba, który w sytuacji niedostatku ma dla niego
dużo większą wartość niż abstrakcyjny ideał wolności. Pozostawienie człowieka
z obrazem ukrzyżowanego Chrystusa jako jedynego drogowskazu postępowania jest
okrutne – twierdzi Wielki Inkwizytor – ponieważ wymaga wielkości i heroizmu, właściwych jedynie nielicznym. Ta garstka dokonała wyboru:
„Piętnaście wieków męczyliśmy się z tą wolnością, ale teraz to się skończyło i skończyło się
na zawsze [...]. Obiecałeś, upewniłeś swoim słowem, dałeś nam moc związywania i rozwiązywania, to się już nie odstanie, nie możesz nam w żaden sposób odebrać tego prawa”733.

Warunkiem uszczęśliwienia ludzi jest odebranie wolności, przekonanie ich, że
grzech to jedynie konsekwencja warunków socjalnych, braku zaspokojenia potrzeb
materialnych. „Czy wiesz, że wieki miną – pyta Wielki Inkwizytor Chrystusa – i ludzkość oznajmi przez usta swojej mądrości i nauki, że nie ma zbrodni, a więc nie ma
i grzechów, że są tylko głodni?”734. Bunt inteligencji wobec istniejącego porządku
dawał wyraz zależności od utopii socjalistycznej, która z kolei ujawniała plan zniewolenia człowieka, co wiązało się z przyjmowaną przezeń koncepcją wolności. Na aspekt
relatywizacji wartości zwrócił uwagę Bierdiajew – inteligencja podporządkowała
prawdę potrzebom społecznym: „niech zginie prawda, jeśli tylko jej śmierć przyniesie
poprawę życia ludzi”735. Miłość do ludzi zamykała inteligencję na prawdę ontologiczną
729
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i skazywała ją na ateizm – w kontekście przekształcenia modelu kulturowego znaczyłoby to, że inteligencja podjęła próbę stworzenia innej religii w miejsce prawosławia,
które przestało spełniać funkcje przewodnika dusz. Dostojewski włożył w usta jednego
z bohaterów słowa charakterystyki i oceny typu psychologicznego nowego inteligenta,
kiedy wydawał sąd na temat artykułu Raskolnikowa:
„Obmyślał pan go z zaciętością, podczas bezsennych nocy, z biciem serca, ze stłumioną pasją. A jakież to niebezpieczne taka stłumiona, wyniosła pasja u młodzieży. [...] Artykuł pański
jest fantastyczny i bez sensu, ale przebija w nim szczerość, jest w nim młodzieńcza nieprzekupna
hardość, zuchwałość rozpaczy”736.

Inteligent-rewolucjonista wierzył w powołane do istnienia idee, ponieważ ich utrata
zmuszała go do zmierzenia się z rozpaczą, a z racji swego głębokiego ateizmu nie miał
punktu oparcia w religii, w tradycji.
Idea urządzenia społeczeństwa, tak by władały nim jednostki silne, całkowicie pochłaniała Raskolnikowa: nie warto trudzić się, by zmienić sposób myślenia ludzi, tego
zrobić się nie da i człowiek nie pragnie świadomości – twierdził bohater. Zapowiadał
w ten sposób Wielkiego Inkwizytora: „Teraz wiem, że włada nimi ten, kto ma siłę
ducha i rozum! Kto na wiele się waży, ten ma u nich rację! Kto ośmiela się opluć jak
najwięcej rzeczy, ten jest ich prawodawcą, kto się na więcej waży, ten ma rację największą!”737. Dla Raskolnikowa człowiek jest motłochem, który korzy się przed siłą
i władzą. Bohater zanegował świętości, w tym tę największą: człowieka stworzonego
na obraz i podobieństwo Boga. W obliczu tego aktu musiał wykazać odwagę i udowodnić, że nie jest „drżącym, nędznym stworem”738.
Dostojewski z niezwykłą precyzją oddał istotę zafałszowania ideału religijnego
w przypadku inteligenta-rewolucjonisty: „ktoś był „nihilistą”, negował, ucierpiał i po
długich opałach, a nawet w więzieniu poczuł nagle w swoim sercu religijne uczucie.
No i jak wam się zdaje, co zrobił od razu? W mig się „odosobnił” i odizolował, naszą
chrześcijańską wiarę od razu starannie pominął, całą przeszłość usunął i natychmiast
wymyślił swoją wiarę, też chrześcijańską, ale za to „swoją własną”739. Wycofanie się
z życia społecznego, „odosobnienie” zapoczątkowało proces myślowy, który w ostatecznym rozrachunku doprowadził do stworzenia ideału wspólnoty, opartej na nowych
podstawach. Inteligent-rewolucjonista głosił ideę powszechnego braterstwa w imię
„wspólnych interesów”: „ich podstawą [spółek i zrzeszeń – M.A.] jest tylko i wyłącznie utylitaryzm i szpiegostwo”740. Dostojewski rozumiał źródło tych poglądów, które
tkwiło w pragnieniu natychmiastowego przetransformowania rzeczywistości: „Wszystko
to jest młode, świeże, teoretyczne i niepraktyczne, ale w zasadzie zupełnie słuszne
i napisane nie tylko szczerze, lecz z pasją i bólem”741. Nowy inteligent pragnął radykalnie zmienić sytuację socjalną, ponieważ – jak głosił ustami Wielkiego Inkwizytora
– „nie ma grzechu, są tylko głodni”.
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Ideał człowieka doskonałego742 prezentuje książę Myszkin (Idiota, druk „Russkij
Wiestnik” 1868–1869). Dostojewski nakreślił jego portret w taki sposób, by pokazać,
jakich cech brakuje ginącej kulturze, i jednocześnie wyrazić zwątpienie w możliwości
ratunku.
Książę nie ma wpływu na zmiany w świecie materialnym; cierpi biedę, ofiaruje
ostatni grosz potrzebującemu, lecz nie jest w stanie radykalnie zmienić warunków
bytowania otaczających go ludzi, podejmuje natomiast próbę przemienienia dusz – już
w tym rozróżnieniu widać, że Dostojewski z całą mocą podkreślał: prawdziwe zmiany
mają początek we wnętrzu człowieka. Bohater tworzy więź, kiedy pod maską zachowań rozpoznaje dostojeństwo człowieka, jego zbłąkanie w grzechu i rozpacz; wtedy
współcierpi i aktem współczucia oświetla mrok w duszach. Myszkin całą swoją osobą:
zachowaniem, słowami, sposobem bycia tworzy jedność i równoważy bohaterów
o zdezintegrowanej osobowości. Zdolność do współodczuwania jest, według pisarza,
integralną cechą rosyjskiej mentalności:
„Istota uczuć religijnych nie ma nic wspólnego z żadnym rozumowaniem, z żadnymi przewinieniami czy przestępstwami, z żadnymi ateizmami; tu jest coś innego i wiecznie będzie coś innego [...] Ale najważniejsze, że najwyraźniej i najprędzej daje się to zauważyć w rosyjskim sercu”743.

Myszkin jest człowiekiem, co w tekście zostaje podkreślone wielokrotnie. Nastasja
Filipowna powie: „Książę jest pierwszym człowiekiem w całym moim życiu, w którego prawdziwe dla mnie oddanie uwierzyłam bez wahania. On we mnie uwierzył bez
wahania i ja mu wierzę”744, i później: „Bądź zdrów, książę, pierwszy raz w życiu widziałam człowieka!”745. Hipolit w dniu planowanego samobójstwa prosi: „Niech pan
tak stoi, będę patrzał. Pożegnam się z Człowiekiem”746. Książę posiada niezwykłą
zdolność do postrzegania prawdziwego oblicza ludzi: widzi nieszczęście za dumą,
rozpacz za podłością i ten dar pozwala mu tworzyć prawdziwe więzi. Poszukujący
zbawienia rozpoznają Zbawiciela, jednakże wielu nie odważy się przyjąć daru. Książę
sam określa charakter swojej miłości: nie miłość-namiętność, lecz miłość-współczucie.
„Nie miłością kocham, lecz żałością”747 – mówi do Rogożyna.
Książę stwarza nową rzeczywistość za pomocą słowa:
„Potem zacząłem do nich mówić, mówiłem codziennie, kiedy tylko mogłem [...] opowiedziałem im jaka Maria jest nieszczęśliwa; wkrótce przestały wymyślać i odchodziły w milczeniu”748.

Książę jest jak dziecko: to zbliża go do Królestwa Bożego, antycypuje niewinność,
rozumianą jako wiara w cuda, ale jednocześnie tworzy niewidzialny mur między nim
742
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i resztą społeczeństwa, mur, przez który przebijają się pobłażanie, litość, pogarda, nienawiść.
Spotkanie Myszkina z Rogożynem w jego domu to spotkanie światła Chrystusa
z „człowiekiem z mroku”. Również z tej konfrontacji książę wyjdzie z poczuciem, że
mrok pochłania coraz większe obszary ludzkich dusz, w tym także jego. Ratunkiem dla
ginących jest wiara odzyskana nie siłą rozumu, lecz przez współczucie. Powrót do
Boga przez człowieka jest najważniejszym przesłaniem Myszkina: „Współczucie
oświeci i nauczy samego Rogożyna. Współczucie jest najważniejszym, a może nawet
jedynym prawem istnienia całej ludzkości”749. Księciu znane są najlżejsze drgnienia
duszy, rozpoznaje ukryte tęsknoty, gdyż kocha prawdziwie. Bez trudu rozszyfrowuje
planowane samobójstwo Hipolita – nie zabić się pragnie, lecz wzbudzić zainteresowanie, zapewnienia o szczerej przyjaźni, troskę.
Dla Boga w tym świecie nie ma miejsca – mówi Dostojewski – i zanim zawoła
swojego bohatera z powrotem w mgłę epilepsji, wielokrotnie zmusi go do przeżywania
niepokoju, przeczucia, że „demon” się zbliża, oraz doświadczania trudnego do zniesienia uczucia obcości.
U Dostojewskiego Bóg jest bezsilny, przeczucie katastrofy mimo woli bierze górę
nad wiarą w triumf boskiego porządku na ziemi. Bezsilność przejawiła się w literackim
portrecie Chrystusa750 – księciu Myszkinie oraz w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze
(Bracia Karamazow – 1879–1880). Obraz Hansa Holbeina wywołuje znaczący komentarz księcia: „Ależ od tego obrazu niejeden może utracić wiarę!”751. Chrystus
zdjęty z krzyża nie ma jaśniejącego oblicza, jego twarz nie zapowiada zwycięstwa nad
śmiercią, lecz świadczy o przebytej męczarni. Nasuwają się pytania o tę siłę, która
unicestwiła „nieocenioną Istotę”, budzi się refleksja: jaka moc rządzi światem?
Wstrząsające wrażenie potwierdza Hipolit:
„Obraz ten właśnie jak gdyby wyraża owo pojęcie o mrocznej, zuchwałej i bezmyślnie wiekuistej sile, której wszystko podlega; i to pojęcie mimo woli udziela się każdemu, kto patrzy na
obraz. Ci ludzie, którzy otaczali zmarłego, a których nie ma tutaj na obrazie, musieli odczuć
straszliwy niepokój i zwątpienie tego wieczoru, kiedy runęły naraz wszystkie ich nadzieje i niemal wygasła ich wiara”752.

Brzmi tutaj nietzscheańskie: „Bóg umarł”.
Myśl Dostojewskiego, udokumentowana przez literaturę piękną i dzieła publicystyczne, wyraża zasadniczą dychotomię w kulturze dziewiętnastego wieku; dramatyczne napięcie między teocentryzmem i antropocentryzmem w postrzeganiu człowieka
oraz społeczeństwa. Z jednakową siłą pisarz zdołał utrwalić w literaturze obraz człowieka podążającego za przekazem Chrystusa oraz jednostkę zbuntowaną. W ostatecznym rezultacie myśliciel opowiedział się za światem, u którego podstaw tkwi, i który
ożywia duch Boży. Piekło zwątpienia prezentują Notatki z domu umarłych, a także
literackie postacie zbuntowanych bohaterów. Wiara Dostojewskiego to wiara w Zba749
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wienie, ratunek przed śmiercią bez nadziei na zmartwychwstanie. Geniusz odzwierciedlił wewnętrzny proces twórcy i jednocześnie przyniósł rozwiązanie problemów końca
wieku – czasu podsumowań dzieła Piotra I – i ocenę roli inteligencji. Dostojewski
odpowiedział na pytanie postawione przez M. Czernyszewskiego „Co robić?” słowami
Chrystusa: „Idź za mną”. Odrodzenie kultury zakłada powrót człowieka do Boga przez
piekło grzechu i wewnętrznego rozdarcia.
W poszukiwaniach drogowskazu dla człowieka i próbach odkrycia idealnego porządku społecznego Dostojewski wykraczał poza granice rozumu, a nawet świadomego
życia w zgodzie z nakazami religijnymi – zawierzał Bogu i jego miłości, pierwiastkowi
mistycznemu oddawał pierwszeństwo we władaniu człowiekiem. Uratowanie kultury
już nie leży w zakresie możliwości świadomego wysiłku człowieka – tak oto z całą
mocą dawał znać o sobie katastrofizm upadku kultury, który Dostojewski przeczuwał –
jedynym ratunkiem jest zawierzenie Bogu.
Poszukiwanie wartości scalających kulturę przez zintegrowanie duchowych sił
człowieka uwidoczniło się w dziedzinie sztuki, koncepcjach estetycznych oraz teoriach, które nieodłącznie wiązały sztukę z religią. Walkę kultur: zachodniej i rosyjskiej
pisarz utożsamiał z walką dobra i zła w człowieku, wiary i zwątpienia. Ciemna strona
natury człowieka, analizowana tak wnikliwie, przeraża tym bardziej, że pisarz oświetla
ją światłem dobra i wiary. Pomimo katastroficznej wizji rzeczywistości, świat wykreowany przez Dostojewskiego to świat stworzony według Bożego zamysłu – Bóg czeka
na wezwanie człowieka, uzależnia swoje przyjście od wolnej woli i wyboru tego, którego stworzył. Idea Boga w świecie była dla Dostojewskiego hipostazą potencjału
kulturowego Rosji.
Przeciwstawienie „prawdy rozumu” i „prawdy wiary” Dostojewski rozważał także
w kategoriach opozycyjności martwoty i życia. Człowiek nie jest mechanizmem i nie
da się zaplanować dla niego przyszłości, wytyczyć precyzyjnie drogi rozwoju, jest
żywym organizmem i jako taki musi się rozwijać w zgodzie z prawem duchowym.
Rozum, logika, mające tłumaczyć rozwój społeczeństwa, są w stanie uczynić to za
cenę zamrożenia wszelkiego życia, odcięcia człowieka od jego duchowej natury. Dostojewski wyraźnie przeciwstawiał rosyjskich socjalistów-rewolucjonistów nie wypowiedzianej jeszcze idei życia wspólnotowego, opartego na wierze prawosławnej. Raskolnikow w poszukiwaniu zasady życia zabił lichwiarkę, wołając w uniesieniu: „Życie istnieje! Czyż nie żyłem przed chwilą? Moje życie nie skończyło się wraz ze
śmiercią starej! Wieczny odpoczynek jej – i dosyć tego! Rozpoczyna się okres panowania rozsądku i światła... woli... i siły”753. Na podobieństwo upadłego anioła Raskolnikow poszukiwał światła wewnątrz siebie, ale światła, które płynie z mocy intelektu,
szukał potwierdzenia własnej siły. Czy rzeczywiście życie Rodiona nie skończyło się
wraz ze śmiercią zabitej staruchy? Dostojewski wyrzucił swojego bohatera poza nawias rzeczywistości, świat realny go nie przyjął. Bohater został osądzony zarówno
przez sędziego zewnętrznego – Porfirego, jak i wewnętrznego – własne sumienie.
Problem wolności, centralny w rozważaniach inteligencji, Dostojewski rozpatrywał
przede wszystkim jako zagadnienie natury religijnej. Utożsamiał ją z możliwością
dokonywania wyboru. Oznaczało to także, że człowiek może wybrać nieposłuszeństwo
753
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i kroczyć drogą, która prowadzi od Chrystusa. Sens ludzkiego życia i porządku społecznego objaśniał Dostojewski ideą Boga-człowieka, który umarł na krzyżu, aby zbawić ludzkość.
W płaszczyźnie eschatologicznej postać Chrystusa była ideą centralną, jednakże
w płaszczyźnie społecznej pisarz-prorok propagował powrót do „prawdy ludu”, co
odczytywane jest przez nas jako próba zawrócenia biegu historii, koncepcja archaizująca. Ani wizja ludu jako pełnego pokory w cierpieniu, ani postrzeganie tego samego
ludu w roli „narodu wybranego” nie odpowiadały realnej rzeczywistości. Koncepcję
zbawienia, którą zaproponował Dostojewski, musimy zatem oceniać nie w kontekście
rzeczywistości historyczno-społecznej, lecz z punktu widzenia dialektyki idei, odwołując się do polifonicznych utworów pisarza oraz jego bohaterów. Wnikliwa, choć
niepretendująca do miana wszechstronnej, obserwacja dynamiki utworów oraz dialogu
idei pozwala wysnuć wniosek, że pisarz nie udzielił ostatecznej odpowiedzi na pytanie:
czy świat zostanie zbawiony; Bóg potrzebuje człowieka, by móc dokończyć swoje
dzieło. Niezwykle interesująca jest analiza mentalności rosyjskiej dokonana przez
Bierdiajewa754 na podstawie literackich dzieł Dostojewskiego – z niej dowiadujemy
się, jaki człowiek ma być zbawiony: jest to Rosjanin z całym spektrum wewnętrznych
antynomii, rozdartą duszą, wodzony na pokuszenie i pełen tęsknoty za scaleniem poprzez jedną ostateczną prawdę.
Postać Chrystusa niosącego ludziom zbawienie jest jednoznaczna. Wszystko inne
zostało zagrożone niebezpieczeństwem zafałszowania. Soteriologiczna idea Dostojewskiego wywarła ogromny wpływ na koncepcję sztuki pisarza-proroka. W Dzienniku
pisarza Dostojewski pisał: „Za jeden z najważniejszych problemów literackich uważamy obecnie problem sztuki. Problem ten dzieli teraz wielu spośród naszych współczesnych pisarzy na dwa wrogie obozy. Tym sposobem rozdrabniają się siły”755. Ideałom inteligencji rewolucyjnej, przyjmującej utylitarne założenia wobec dzieł kultury,
Dostojewski przeciwstawił własną koncepcję sztuki i jej zadań:
„...my wierzymy, że sztuka ma własne, jednolite, organiczne życie, a co za tym idzie – podstawowe, niezmienne prawa tym życiem rządzące. Sztuka jest dla człowieka taką samą potrzebą, jak
jedzenie i picie. Potrzeba piękna i twórczości, która wciela je w życie, jest nieodłączna od człowieka, bez niej człowiek może w ogóle nie chciałby żyć na świecie. Człowiek pragnie piękna,
756
znajduje je i przyjmuje bez żadnych zastrzeżeń, po prostu dlatego, że jest pięknem” .

Wizja Fiodora Dostojewskiego wskazuje na zbawczą rolę sztuki wobec kultury.
Człowiek przyjmuje piękno ze względu na jego immanentną wartość oraz moc łączenia
ludzi we wspólnotę: „Przeniknięte tym ideałem [piękna – M.A.] dusze staną się sobie
braćmi i wówczas naturalnie, pracując dla siebie nawzajem, ludzie staną się bogaci”757
– pisał Dostojewski w jednym ze swoich listów. Piękno musi występować w triadzie
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z prawdą i dobrem, w przeciwnym wypadku traci swoją twórczą moc758. Ambiwalentny charakter piękna, spowodowany zniszczeniem jego więzi z prawdą i dobrem, potwierdził W. Sołowjow – przyjaciel Dostojewskiego:
„W swoich przekonaniach nigdy nie oddzielał on [Dostojewski – M.A.] prawdy od dobra
i piękna; w swojej twórczości artystycznej nigdy nie traktował piękna oddzielnie od dobra
i prawdy. I miał słuszność, bowiem ta trójca żyje tylko przez swój związek. Dobro, oddzielone od
prawdy i piękna, jest jedynie nieokreślonym uczuciem, bezsilnym porywem, abstrakcyjna prawda
stanowi puste słowo, a piękno bez dobra i prawdy jest bożkiem samym dla siebie. [...] Prawda jest
to dobro pomyślane przez ludzki rozum; piękno jest tym samym dobrem i tą samą prawdą, wcieloną w żywą konkretną formę. I pełne jego wcielenie – już we wszystko – jest kresem i celem,
759
i doskonałością. Oto dlaczego Dostojewski mówił, że piękno zbawi świat” .

Zadaniem inteligencji jest wydobycie duchowego piękna, związanego z pierwiastkiem religijnym. Bez związku z pozostałymi członami triady piękno przybiera formy
demoniczne, niepokojące – fascynuje w taki sposób, jaki jest charakterystyczny dla
czystego zła. Piotr Wierchowieński oznajmia: „Kocham piękno! Jestem nihilistą, lecz
kocham piękno. Czyż nie wolno nihilistom być czcicielami piękna?”760, natomiast
Stawrogin uosabia piękno destrukcyjne, zrodzone z wewnętrznej pustki i martwoty.
Zbawczy aspekt piękna, co Dostojewski podkreśla wielokrotnie, nierozerwalnie jest
sprzężony z wymiarem etycznym, czynieniem dobra, które jest poszukiwaniem Boga
w realnym świecie i dawaniem świadectwa Jego obecności. „Pierwiastek estetyczny,
jak mówią filozofowie, to pierwiastek moralny i ich zdaniem znaczy to samo. To poszukiwanie Boga”761 – twierdzi Dostojewski ustami Szatowa i podkreśla związek piękna z wymiarem transcendentnym sceną, w której Myszkin patrzy na fotografię Nastasji
i, urzeczony jej pięknem, dodaje: „Ach, gdyby była dobra! Wszystko byłoby uratowane!”762. Inteligencja ma szansę stać się ewangeliczną solą ziemi, jeśli właściwie zrozumie zadania sztuki: jako uzewnętrznienie ideału Chrystusa, udział w akcie kreacji.
Starzec Zosima (BK), Makar Dołgoruki (Młodzik) milcząco objawiają prawdę, skupiają
wokół siebie bohaterów zbuntowanych. Lud, według pisarza, intuicyjnie wyczuwa,
że znajduje się w centrum działań Boga, ponieważ postrzega świat jako harmonijną
całość. Dążenie do scalenia i tajemniczość świata stworzonego przez Boga wyznaczają
religijny aspekt poszukiwań, do których nawołuje Dostojewski. Jak już wspominaliśmy, Dostojewski piękno i dobro uznawał za nierozłączne. Obydwa te elementy w jego
oczach były gwarantem społecznego porządku i zdrowia. Człowiek spragniony piękna
pragnie jednocześnie dobra i jest na drodze ku moralnemu ozdrowieniu. W Biesach
pisał: „если в народе сохраняется идеал красоты значит в нём есть идеал здоровья,
758
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нормы, а следовательно тем самим есть гарантировано и высшее развитие этого
народа”763.
Ukierunkowanie estetyczne pisarza znajdowało się na przeciwległym biegunie do
„biesowskiego” ujęcia sztuki i piękna. Apoteoza ludzkości pod postacią dzieł sztuki
zderzyła się z dążeniem do czystego utylitaryzmu i wyrugowania „ludzkiego”, a co za
tym idzie – również boskiego oblicza świata otaczającego ludzi. Według Dostojewskiego, ideał piękna, niezbędny człowiekowi, nie jest definiowalny.
„Potrzeba piękna rozwija się najbardziej wtedy, kiedy człowiek jest w niezgodzie z rzeczywistością, w dysharmonii, w walce, to jest kiedy najbardziej żyje [...] wówczas ujawnia się w nim
najbardziej naturalne pragnienie harmonii, spokoju, a piękno ma w sobie i harmonię, i spokój”764.

Szczegółowa analiza estetycznej koncepcji Dostojewskiego wykracza poza ramy
naszej pracy, wskażemy jedynie pozycję pisarza wobec zwolenników teorii użyteczności. Otóż – według pisarza – właśnie za pośrednictwem czystej sztuki najłatwiej trafić
do odbiorcy. Nie jest prawdą – głosi autor Braci Karamazow – że sztuka jako wartość
autoteliczna oddala się od rzeczywistości i przestaje służyć celom społecznym, „nie
znamy dokładnie dróg oddziaływania sztuki, a poza tym nazbyt gorliwie pragniemy
bezpośredniego, natychmiastowego pożytku”765. Poza tym zwrot ku czasom minionym
w dziełach artystycznych jest jak najbardziej uzasadniony; „jesteśmy związani życiem
historycznym i wewnętrznym – duchowym – zarówno z historyczną przeszłością, jak
i z tym, co ogólnoludzkie”766. Zdolność do reagowania na minione wydarzenia wiąże
się bezpośrednio z naturą człowieka: tym jest ona szersza, bogatsza, gotowa do rozwoju, z im większą gotowością reaguje na wydarzenia historyczne. Gotowość do
twórczego przekształcenia wartości ogólnoludzkich jest pożądanym stanem społeczeństwa, stanowi wręcz „jego najwyższą i najlepszą właściwość”767. Dostojewski potwierdza związek rosyjskiej kultury z dziedzictwem Europy, przynależność do tego samego
kręgu cywilizacyjnego. Zadaniem sztuki jest wyrażać aktualne problemy człowieka,
jego potrzeby i pragnienia, ale staje się to możliwe jedynie wtedy, gdy inteligencja
odrzuci pokusę nakreślenia sztywnych ram. „Jednostka nie może w pełni odgadnąć
wiecznego, powszechnego ideału – choćby tą jednostką był Szekspir – a więc nie może
narzucać sztuce dróg ani celów”768. Celem szeroko rozumianej twórczości jest uzewnętrznianie i potęgowanie duchowego potencjału człowieka. Ma ona stać się drogą
człowieka do Chrystusa, dzięki mocy transformowania ludzkiej energii duchowej.
Twórczość artystyczna jest zawsze zadaniem moralnym i odstąpienie od realizacji
wspomnianego zadania Dostojewski uważa za największy grzech inteligencji rewolucyjnej. Sztuka i piękno, sprowadzone do roli narzędzia w sferze rzeczywistości materialnej, zostały wytrącone z zaangażowania w poszukiwanie sensu ludzkiego życia.
Piękno zbawia świat769, gdy rozbudza w człowieku tęsknotę za ideałem duchowym
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Ф. Достоевский, Бесы, s. 232.
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i kieruje jego kroki na drogę poszukiwania Chrystusa. Akt twórczy jest tożsamy z pragnieniem harmonii, poszukiwaniem idealnego ładu i spokoju. Właśnie owo dążenie do
piękna ukierunkowuje człowieka na życie.
Podsumowanie rozważań na temat wpływu Dostojewskiego na współczesną mu
inteligencję jest sprawą niełatwą770. Bez wątpienia, pisarz przedstawił wnikliwą diagnozę problemów natury religijnej. Zadziwiający jest fakt, że z równą siłą przemawia
do czytelnika obraz człowieka poszukującego Chrystusa, jak i inteligenta-ateisty. Dostojewski nie miał jednakże naśladowców, jak Tołstoj. Niepodobna kroczyć jednocześnie „drogą rozumu” i „drogą wiary”, dlatego Dostojewski próbował zmieniać rzeczywistość z pozycji pisarza-filozofa, pisarza-proroka. Wszelkie próby jednoznacznej
oceny Dostojewskiego jako człowieka, zdolnego wywierać realny wpływ na społeczeństwo przez sam fakt bycia znanym pisarzem oraz znajomości w kręgach dworskich, są z góry skazane na niepowodzenie. Jego życie i twórczość to dramat „stawania
się”. Inteligent-rewolucjonista unikał wyzwania stawania się osobą771, przekierowując
swoje siły na realizację zmian w świecie zewnętrznym.
Dostojewski prezentuje ten typ osobowości, który w obliczu dezintegracji kultury
na poziomie społecznym i duchowym przejawiał tendencję do poszukiwania antidotum
na poczucie chaosu w prawdzie Chrystusa, ukrytej za widzialną rzeczywistością.
Twórczość Dostojewskiego można więc traktować jako odpowiedź na współczesną mu
sytuację społeczną – dezintegracji i poczucia chaosu772. Uruchamiając jednostkowy
potencjał twórczy, wpisał się jednocześnie w charakterystyczną dla inteligencji, jako
całości, realizację ideału służby społeczeństwu. W ujęciu Dostojewskiego był to ideał
miłości bliźniego według przykazań Chrystusa.

2. W POSZUKIWANIU SENSU ŻYCIA
– KONCEPCJA MORALNO-ETYCZNA LWA TOŁSTOJA
Oddziaływanie Lwa Tołstoja na współczesną mu rosyjską inteligencję było o wiele
głębsze niż wpływ Dostojewskiego. Jak pisze Walicki:
„Tołstoj – jako moralista i myśliciel religijny – już za życia stał się jednym z największych
autorytetów moralnych współczesnego mu świata. Jasna Polana stała się celem pielgrzymek, sędziwy pisarz począł otrzymywać setki listów od swych zwolenników i przeciwników ze wszystkich krajów świata, jego idee – zwłaszcza idee antymilitarystyczne – zyskały ogromny rozgłos”773.
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Bez wątpienia, wywarł ogromny wpływ na późniejszych myślicieli w Rosji i za granicą. Por.
A. Walicki, Zarys myśli..., s. 520–521.
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„Świadomość osoby i realizacja osoby są bolesne. Osoba jest bólem, wielu godzi się na utratę osoby
w sobie, gdyż nie mogą znieść tego bólu”. Por. M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji..., s. 86.
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„Samo doświadczenie [bezładu – M.A.] może alternatywnie wywołać inną odpowiedź – uprzytomnienie sobie poczucia jedności – która jest nie tylko odrębna od poczucia bezładu, ale stanowi jego dokładną antytezę”. Por. A. Toynbee, Studium, s. 428.
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Por. A. Walicki, Zarys myśli..., s. 521.
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Postać hrabiego z Jasnej Polany była symbolem hołubionych nadziei i wyznawanych ideałów zarówno dla inteligencji rewolucyjnej, jak i dla tej formacji, która przyznawała się do religijnej inspiracji. Bierdiajew pisał: „Tołstoj z niebywałą siłą występuje przeciwko kłamstwu w historii, podstawom państwa i społeczeństwa”774. Pisarz
piętnuje fałszywe podstawy ustroju państwowego, oskarża historyczną Cerkiew
o zbrukanie przykazań Chrystusa i dostosowanie ich do ziemskich potrzeb. Nie występuje przeciwko katolicyzmowi jako takiemu, ta kwestia nie weszła do kręgu jego zainteresowań775. Wszelka obrzędowość, czy to w Kościele katolickim, czy w Cerkwi,
była dla Tołstoja pustym zestawem gestów, pozbawionych sensu, zafałszowaniem
prawdziwego przesłania Chrystusa776.
Tołstoj urodził się i wychował w rodzinie szlacheckiej, w atmosferze materialnego
dobrobytu. Niestety, od wczesnych lat towarzyszył mu również lęk przed śmiercią:
w wieku dwóch lat stracił matkę, siedem lat później ojca. Ta śmierć, według słów samego Tołstoja, „впервые поселила чувство ужаса перед смертью”777. Uczucie to
spotęgowało się, gdy w roku 1860 zmarł jego brat, Mikołaj. „Страшно оторвало меня
от жизни это событие”778 – pisał w dzienniku. Od tego momentu poszukiwania duchowe Tołstoja jednocześnie były próbą znalezienia antidotum na strach przed śmiercią. Można przypuszczać, że właśnie ów strach stał się przyczyną kryzysu, który pisarz
przeżył w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku. Załamanie psychiczne
zbiegło się z pozornie pomyślnym okresem w jego życiu: ożenił się, miał wszelkie
przesłanki ku temu, by być szczęśliwym. Nie był.
„Я как будто жил-жил, шёл-шёл и пришёл к пропасти и ясно увидал, что впереди
ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя,
чтобы не видать, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих
страданий и настоящей смерти – полного уничтожения”779

– napisał w Spowiedzi (Исповедь – 1878–1879). Życie, zagrożone śmiercią, jawiło
mu się jako okrutny żart. Lęk natury egzystencjalnej znalazł się więc u źródeł poszukiwań religijnych i doprowadził do stworzenia spójnej doktryny moralno-etycznej. Ale
to dopiero później, w latach siedemdziesiątych. Można przypuszczać, że nie powstałaby ona w tak surowej, a zarazem wyraźnej postaci, gdyby nie doświadczenia młodości
Tołstoja. Najpierw poszukiwania niespokojnego ducha: w wieku 19 lat porzucił uniwersytet w Kazaniu, postanowił uczyć się w domu. Szybko jednak przyjechał do Moskwy, stamtąd pojechał na Kaukaz służyć w wojsku. Wspominamy o tych wyprawach,
ponieważ przypominają one losy rosyjskich tułaczy z lat czterdziestych. Zmieniła się
sytuacja polityczna, ale – jak wykazaliśmy wyżej – „zbędność”, brak zakorzenienia
w strukturze społecznej i związane z tym uczuciem poszukiwania były spowodowane
także czynnikami natury psychologicznej. Tołstoj, poszukując swojej prawdy, nie róż774
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nił się od tamtych tułaczy. W roku 1855 wrócił do Petersburga, od razu stał się sławny
dzięki opublikowaniu Opowiadań sewastopolskich (Севастопольские рассказы).
Przebywając w środowisku inteligencji, Tołstoj przejął ducha nihilizmu i negacji, próbował rozumowo tłumaczyć rzeczywistość. Brak refleksji nad własnym działaniem,
zagubienie, podążanie za powierzchownymi teoriami złożyły się na portret nowego
nauczyciela ludzkości: „Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не
представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить,
– в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, и что художник
и поэт бессознательно учит”780. Przekonanie o posiadaniu misji do wypełnienia zrodziło poczucie dumy, ale jednocześnie pojawiło się niedowartościowanie, ponieważ na
nowe słowo inteligencji nie było zapotrzebowania: „Wszyscy uczyli i uczyli i nie nadążali nauczyć wszystkiego, i wszyscy złościli się, że mało się nas słucha”781.
W Tołstoju narastało poczucie oderwania od świata, „odosobnienia”782. Pisarz jest
reprezentantem całego pokolenia inteligencji, które utraciło wiarę dzieciństwa nie
w wyniku przełomowych wydarzeń, lecz z powodu słabości samego przekazu prawd
wiary. W Spowiedzi w pierwszych słowach Tołstoj wyznał: „zostałem ochrzczony
i wychowany w prawosławnej wierze chrześcijańskiej. Uczono mnie jej od dzieciństwa
i przez cały okres mojego dorastania i młodości”783, ale zarazem idea, że Bóg jest
czczym wymysłem, wydała się pisarzowi „ciekawą i całkiem możliwą”784, ponieważ
nauka Cerkwi nie miała żadnego związku z realnym życiem. Puste miejsce w duszy
stopniowo zapełniało się potrzebą doskonalenia moralnego, zgłębiania nauki, ideałami
służenia społeczeństwu i przekazania mu prawdy, a nade wszystko gorącym pragnieniem bycia nauczycielem społeczeństwa. Brak punktu odniesienia spowodował podmianę wartości: to, co miało stanowić wartość, przekształciło się w antywartość. Stawiana na pierwszym miejscu potrzeba doskonalenia umysłu, woli, sprawności fizycznej, czystości moralnej niezauważalnie przekształciła się w pragnienie górowania nad
innymi pod każdym względem. Tołstoj charakteryzował w ten sposób całe pokolenie:
„Myślę, że wielu doświadczało tego samego. Z całej duszy chciałem być dobry, ale
byłem młody, kierowały mną namiętności, a byłem sam, zupełnie sam, kiedy szukałem
dobra”785. Poszukiwanie dobra z biegiem czasu przerodziło się w postawę moralizator-
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Л.Н. Толстой, Исповедь, s. 99.
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ską i panmoralizm786. Do przełomu duchowego i ostatecznego sformułowania światopoglądu w formie doktryny moralno-etycznej doszło, jak już wspominaliśmy, w latach
siedemdziesiątych wieku dziewiętnastego. Proces wewnętrznej przemiany opisał Tołstoj w Spowiedzi. Trudno się zgodzić z Walickim, że pisarz celowo wyolbrzymił
gwałtowność i nagłość zmian, jakie zaszły w jego światopoglądzie787. Słuszny wydaje
się raczej pogląd, że zmiany, których doświadczył, miały charakter gwałtowny, gdyż
były ostateczną – tym razem świadomą – manifestacją głęboko nieświadomego procesu. Świadczą o tym fragmenty Spowiedzi wyraźnie wskazujące, że pisarz doświadczał
przebłysków tego, czego nie był świadomy. Natomiast ostateczne odsłonięcie prawdy
miało charakter nagły, było olśnieniem, a zarazem nawróceniem.
Inteligent-nihilista, postawiony przed pytaniem o sens życia, był skazany na niekończące się poszukiwania, pod groźbą rozpaczy, albo na samobójstwo – bez Boga
ciężar cierpienia i nieuchronność śmierci stawały się ciężarami nie do udźwignięcia.
„Oбманывать себя нечего. Всё – суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше
жизни; надо избавиться от неё”788. Wśród czterech rozwiązań: niewiedzy, epikurejskiego podejścia do życia, poczucia siły, słabości, wyrażonej w trwaniu przy życiu ze
świadomością jego bezsensu, rozpoznajemy – charakterystyczne dla inteligencji rewolucyjnej – poszukiwanie potwierdzenia własnej siły przez akt odebrania sobie życia.
W planie metafizycznym jest to jedynie potwierdzenie wewnętrznej martwoty oraz
ucieczka przed rozpaczą. Zachowanie życia pomimo rozpaczy, jest krokiem w światło
a tym samym w nowe życie, samobójstwo jest krokiem w mrok. W poszukiwaniu odpowiedzi zderzają się rozum i uczucie. Analizy charakteru każdego z tych pierwiastków dokonał już Chomiakow, zaś Tołstoj potwierdził jego słowa: rozum dochodzi do
granicy, której nie jest w stanie przekroczyć, i zamiera. Prawdy o życiu bohater Spowiedzi nie odkrył rozumowo: objawiła mu się ona w postaci przelotnych momentów
pełni, spokoju, oraz we śnie, który podsumował duchową pracę, jaka się dokonała
w ciągu kilku lat poszukiwań. Pisarz poddał krytyce zapatrzenie inteligencji w prawdy
rozumu, możliwość rozwikłania problemów ludzkości poprzez logiczne wnioskowanie,
czy w oparciu o nauki biologiczne. Nauka mami pozornymi rozwiązaniami, sprowadza
człowieka do przypadkowego bytu materialnego. Człowiek jest przede wszystkim
istotą duchową789 – stwierdził Tołstoj w ślad za Chomiakowem, i jako taki musi
w wierze szukać odpowiedzi na pytanie o sens życia. Bóg jawi się jako „świadomość
życia” i „pragnienie życia”, rozum natomiast ciąży ku śmierci. W sytuacji granicznej
„nad przepaścią” ujawnia się napięcie między życiem a śmiercią. Pierwszym krokiem
do odnalezienia życiowego pierwiastka jest przekroczenie zaklętego kręgu rozumu.
Kryterium wiary bądź niewiary stanowi umiłowanie życia lub pragnienie śmierci.
„Я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни
мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя. [...] И я оглянулся на
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Rozumiany jako „ocenianie wszystkiego, od nauki i sztuki do dogmatów teologii i tajemnic wiary,
z punktu widzenia moralnego sensu ludzkiego życia”. Por. A. Walicki, Rosja, katolicyzm..., s. 166.
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świadome funkcje ludzkiego rozumu.
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огромные массы отживших и живущих простых, не учёных и не богатых людей и увидал
совершенно другое”790.

Wraz z uznaniem wiary za ożywczą siłę Tołstoj doszedł do negacji rozumu. Wiara
zakotwicza przemijalne w nieprzemijalnym i nadaje sens ludzkim działaniom. Człowiek zapatrzony w potęgę rozumu musi przejść przez piekło rozpaczy, a jego ratunek
nie jest dziełem rozumu, lecz wynikiem działania Łaski. „Вера есть знание смысла
человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живёт.
Вера есть сила жизни”791. Ostatnie zdanie to manifest Tołstoja – człowiek, a w konsekwencji również kultura bez religii są martwymi tworami rozumu i wcześniej czy
później ulegną rozkładowi792. W prostym ludzie Tołstoj odkrył różnicę między „głoszeniem wiary” a „życiem wiarą” i odsłoniło się przed nim jądro ludzkiej istoty – niepojęte i niewyrażalne, a wraz z nim pojawiło się uczucie miłości do ludzi i jedności
z otaczającym światem. W odkryciu „zasady życia” wyraża się prawda ewangelicznego Chrystusa: „Idź za mną, bo to tajemnica”. Modlitwa jest wzywaniem Bożej pomocy
wbrew dowodom rozumu. Tołstoj w Spowiedzi opisał walkę rozumu z wiarą, w planie
rzeczywistym widoczną jako życie – zamieranie – życie – zamieranie. Walka rozumu
z sercem to walka „na śmierć i życie”. „Я вспомнил, что жил только тогда, когда
верил в Бога. Так вот и Он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить –
одно и то-же. Бог есть жизнь”793. Bóg istnieje w każdym przejawie życia – twierdził
pisarz – i czeka na wezwanie człowieka w chwili próby. „И Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти её”794. Podsumowaniem duchowych poszukiwań jest sen, w którym odsłania się pustka bez Boga oraz
istota wolnego wyboru zakodowana w symbolicznym języku snu jako możliwość poruszania się. „Вот, этот сон: вижу я, что лежу на постели. [...] Я начинаю думать
о том, хорошо ли мне лежать; и что-то мне кажется неловко ногам”795. Nogi dają
możliwość wędrówki796, przekroczenia istniejących ograniczeń. Rosyjski inteligent
znajduje się nad przepaścią, a jedynym remedium na lęk jest spojrzenie ku górze,
w stronę Boga.
„Я гляжу все дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь,
помню все, что было и вспоминаю, как все это случилось: как я шевелил ногами, как
я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх”797.

Bez świadomości istnienia Boga nie pojawia się tak charakterystyczny dla prostego
ludu – jak później Tołstoj sam zauważył – odruch wzniesienia oczu ku niebu, znamionujący wertykalny kierunek dążeń ludzkich. Lud dla Tołstoja, podobnie jak dla Dosto790

Л.Н. Толстой, Исповедь, s. 129.
Л.Н. Толстой, Исповедь, s. 133.
792
Motyw miłości bliźniego i zawierzenia Bogu pojawia się również w wielu opowiadaniach L. Tołstoja, m.in. Чем люди живы; Где любовь там и Бог [в:] Полное собрание сочинений..., т. 3.
793
Л.Н. Толстой, Исповедь, s. 144.
794
Л.Н. Толстой, Исповедь, s. 146.
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Л.Н. Толстой, Исповедь, s. 157.
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R. Guardini bezpośrednio łączy zdolność poruszania się z wolnością, ową „tajemniczą zdolnością
człowieka do ruchu, dzięki której może on wychodząc od siebie samego, podjąć marsz w duchowym kierunku”. Por. R. Guardini, O rzeczach ostatecznych..., s. 43.
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Л.Н. Толстой, Исповедь, s. 158.
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jewskiego, jest tym, który żyje zgodnie z prawdą Chrystusa. Kluczowe pojęcia, które
tworzą żywą kulturę, to: nieskończony Bóg, boskość duszy ludzkiej, nierozerwalność
ludzkich działań z Bogiem, dobro i zło pojmowane jako wartości uniwersalne.
Pragnienie odnalezienia sensu życia, rozterki, zwątpienie w świeckie podstawy
kultury i próba stworzenia własnego systemu moralnego nadały szczególny wydźwięk
Spowiedzi. W pierwszej chwili przerażenie bezsensem ludzkiego życia w obliczu nieuchronnej śmierci skłoniło Tołstoja do ucieczki od realnego świata, tego który znał
– pisarz zanegował rzeczywistość kulturową Rosji końca dziewiętnastego wieku i zwrócił się do ludu w poszukiwaniu żywego źródła wiary i wartości798. Na tle całego portretu
inteligencji owa ucieczka nie była niczym wyjątkowym – u Tołstoja, podobnie jak wcześniej u Chomiakowa, Bielińskiego i wielu innych myślicieli, negacja istniejącego stanu
rzeczy to pierwszy krok na drodze do stworzenia utopii. Tołstoj zagłębił się w świat wiary ludu, zachłysnął spójnością życia według pojmowanych bez udziału rozumu nauk
Chrystusa, jednak brakło mu tej siły ducha, która uzewnętrzniła się u Dostojewskiego,
a także odwagi do zawierzenia Bogu. Filozof pragnął jasnej odpowiedzi na pytanie: co
jest źródłem zbawienia od śmierci, jego mistycyzm był niezwykle silnie zabarwiony
racjonalizmem – dusza i rozum walczyły o prymat w tłumaczeniu świata, co sprawiło, że
pisarz zanegował niektóre aspekty rzeczywistości799.
Tołstoj jest tym typem rosyjskiego inteligenta, który próbując zreinterpretować religię, nie wraca do źródeł, gubi drogę, ponieważ traci z oczu podstawowe struktury
samej rosyjskiej kultury: patriarchalny typ organizacji społecznej z silnym pierwiastkiem kolektywnym, związane z wiarą w osobowego Boga, Chrystusa-Zbawiciela. Dostojewski zbawienie człowieka składał w ręce Chrystusa, podczas gdy Tołstoj wziął na
siebie zadanie „poprawienia” nauk Chrystusa800, sprowadzając je do ich praktycznego
aspektu801. Motyw odpłacenia dobrem za zło w ocenie myśliciela jest remedium na zło
ówczesnej rzeczywistości. Podkreślimy jeszcze raz ten niezwykle istotny dla zrozumienia koncepcji pisarza fakt: dla Tołstoja dobro i zło nie były równoprawne; zło Tołstoj traktował z pewną dozą pobłażliwości, jako coś, co wcześniej czy później musi
ustąpić przed siłami dobra. Koncepcja pisarza „kołysze do snu”, nie ma u niego rozpaczy, która przebijała ze słów Dostojewskiego. Autor Wojny i pokoju wiedział, że Bóg
czuwa nad światem, kieruje jego losami niezależnie od woli człowieka – wybór:
z Bogiem czy bez Boga jest pozorny, ponieważ Bóg jest. Twórca Braci Karamazow
uzależniał losy świata od wyboru człowieka: Chrystus przychodzi, ale dar wolnej woli
pozwala mu jedynie/aż kochać i czekać. Pytanie: co się stanie, jeśli człowiek zachce
żyć zgodnie ze swoim kaprysem, według „głupiej woli”802, przydawało dramatyzmu

798

W.F. Asmus, Lew Tołstoj, Warszawa 1964, s. 123–126.
„Он просто выбрасывает всe то, что оторвалось от добра”. Por. В.B. Зенковский, История русской философии..., т. 1, s. 402.
800
Już w roku 1855 Tołstoj pragnął stworzyć „podstawy nowej religii: religii Chrystusa, ale oczyszczonej od wiary i tajemniczości; religii praktycznej, nie obiecującej szczęścia w zaświatach, ale dającej szczęście w życiu ziemskim”. Por. A. Walicki, Zarys myśli..., s. 501.
801
Л.Н. Толстой, В чeм моя вера, 1883 [в:] Полное собрание сочинений..., т. 3, s. 423.
802
Tak jak bohater Dostojewskiego, który w obliczu utraty wszelkich ideałów zapragnął żyć według
podszeptów kaprysu. Por. F. Dostojewski, Notatki z podziemia (1864).
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rozważaniom pisarza. Bohaterowie Tołstoja zmartwychwstają, Dostojewski pozwalał
na ostateczną negację Bożego planu – samobójstwo.
Tołstoj trafnie rozpoznał przełomowy moment w rosyjskiej kulturze, kiedy utracono wartości kultury szlacheckiej, a nie odkryto jeszcze nowego sensu wartości uniwersalnych. W poszukiwaniu sensu życia w sposób radykalny zakwestionował wartości,
stanowiące o ciągłości rosyjskiej kultury. Radykalizm poglądów autora Wojny i pokoju
wyrażał się w krytyce dwóch podstawowych filarów rosyjskiej kultury: Cerkwi803 oraz
imperialnego charakteru państwa804. Nauka Cerkwi, wyrażająca upadek autorytetu duchownych, dwuznaczność obrzędów, pustkę formy, została przez Tołstoja poddana surowej krytyce. Pisarz stwierdził, że współczesna mu Cerkiew przypomina puste dusze
rosyjskiej inteligencji, które czekają, by je wypełnić nową treścią. Zaproponowana
definicja współbrzmiała z koncepcją Chomiakowa; Cerkiew to jedność wiernych, którzy są połączeni więzami wzajemnej miłości i dzięki temu znają prawdę. Prawda nie
tkwi w dogmatach i obrzędach, lecz w prostym ludzie.
„Слушал я разговор безграмотного мужика-старика o Боге, o вере, o жизни, o спасении
и знание веры открылось мне. Сближался я с народом и всë больше и больше понимал
я истину”805.

Według Tołstoja, Cerkiew nie była w stanie odpowiedzieć na ludzkie pragnienie
Boga, gdyż prawda jej dogmatów przeplatała się z fałszem, głoszenie miłości do bliźniego z wrogością wobec innych wyznań, szerzenie wiary odbywało się przy użyciu
siły. Tołstoj utożsamiał Cerkiew jako instytucję z władzą ziemską, a nie ze źródłem
duchowego odrodzenia. „Я ищу веры, силы жизни”, – wyznawał myśliciel – „a oни
ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих
обязанностей”806.
Dla Tołstoja życie w każdym z jego aspektów musiało się opierać na zasadzie religijnej, która brała swój początek z idei absolutnego dobra. Bogaty dorobek pisarza
zawiera bezpośrednie wyznanie wiary:
„Верю я в следующее: верю в бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало
всего. Верю в то, что он во мне и я в нем. Верю в то, что воля бога яснее, понятнее всего
выражена в учении человека Христа, которого понимать богом и которому молиться считаю величайшим кощунством...”807.

Nauka Ewangelii z wezwaniem do miłości bliźniego włączona została w całościową koncepcję przyrody jako przejawu Ducha Bożego. Tołstoj nie pojmował Boga
w sposób osobowy, dlatego śmierć Andrzeja Bołkońskiego w Wojnie i pokoju jest
powrotem do wiecznego źródła w sensie roztopienia się: „Miłość jest Bogiem, umrzeć
zaś, to przelać iskrę nieśmiertelnej miłości, tkwiącą w każdym, a więc i we mnie, do

803
Ostatecznym potwierdzeniem rozłamu Cerkwi i nauk Tołstoja była ekskomunika pisarza w roku
1901. Patrz A. Walicki, Rosja, katolicyzm..., s. 171.
804
Л.Н. Толстой, Церковь и государство, 1891 [в:] Полное собрание сочинений..., т. 3, s. 479.
805
Л.Н. Толстой, Исповедь, s. 151.
806
Л.Н. Толстой, Исповедь, s. 155.
807
Л.Н. Толстой, Ответ на определение Синода oт 20–22 февраля и на полученные мною по
этому случаю письма [в:] Л.Н. Толстой, Полное собрание сочинений..., т. 16, s. 548.
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źródła ogólnego, nieśmiertelnego, wiecznego”808 – inaczej niż w chrześcijańskim: Bóg
jest miłością. Negując osobowy aspekt Boga, Tołstoj jednocześnie zanegował osobową
wartość człowieka. Depersonalizacja człowieka wywarła ogromny wpływ na pozostałe
koncepcje Tołstoja, na co zwrócił uwagę Zieńkowski809, zaznaczając jednocześnie, że
swoją naukę pisarz stworzył, występując z pozycji silnej indywidualności.
W traktacie O życiu (О жизни) Tołstoj wyraźnie zaznaczył, że człowiek nie jest indywidualnością w sensie bytu duchowego, poczucie odrębnego „ja” stanowi następstwo oddzielnego ciała. Pominięcie aspektu cielesnego pozwalało pojąć, że oddzielenie
jest pozorne. Na indywidualność składa się ciało i zbiór przekonań o świecie, kulturze,
życiu. Działania powinny być podejmowane w realnym życiu, ale przy pełnej świadomości, że człowiek nie należy do tego świata. W tej swoistej koncepcji antropologicznej Tołstoj wyartykułował odwrócenie się od rzeczywistości, negację rzeczywistości
jako pozornej810. Przy całym swoim deklarowanym praktycyzmie głosił: „Истинная
жизнь человека вне пространства и времени”811. Działania na rzecz jej przekształcenia zakładały dążenie do oświecenia człowieka, by tym łatwiej mógł uświadomić
sobie swoją duchową, kosmiczną istotę. Krytyka indywidualności w sensie duchowym
– jako niepowtarzalności, a zarazem uświęcenia każdego bytu stworzonego na obraz
i podobieństwo Chrystusa – zawierała szereg sprzeczności812. W traktacie O życiu Tołstoj pisał: „Сущность жизни не есть его отдельное существо, а Бог заключенный в человеке..., смысл жизни открывается тогда, когда человек признает собою свою божественную сущность”813. Człowiek gotowy na śmierć, a jednocześnie
gotowy do życia to taki, który odnalazł Boga w swoim jestestwie. To nie jest biesowski
człowiek-bóg, ale też nie jest to Bóg-człowiek.
Chrystus był dla Tołstoja osobowym ideałem nauczyciela, Ewangelia – zbiorem zasad postępowania w życiu. Głoszone poglądy myśliciela ułożyły się w doktrynę moralno-etyczną, u której podstaw znalazła się idea „niesprzeciwiania się złu siłą”814. Andrzej Walicki zwrócił uwagę na fakt, że Tołstoj propagował głównie praktyczne rozumienie Ewangelii815. Należy dodać, że praktycyzm mimo wszystko brał swój początek
z maksymalizmu o charakterze moralnym. Reinterpretacja zawartych w Piśmie Świętym prawd pozwoliła filozofowi zanegować obrzędowość i dogmaty Cerkwi, odrzucić
hierarchię cerkiewną oraz ogłosić nową religię. Ideę osobowego Boga Tołstoj zastąpił
bezosobowym pierwiastkiem, który jest wieczny, czasowo wcielony w istnienie ludzkie, zaś po śmierci człowieka wraca do źródła. W artykule Czym jest religia (Что
такое религия) stwierdził: „Istnieje Bóg, zasada (początek) wszystkiego; w człowieku
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L. Tołstoj, Wojna i pokój, przekł. K. Kierejsza, A. Misiaszek, Kraków 2005, t. 4, s. 295.
В.В. Зеньковский, История русской философии..., т. 1, s. 398.
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znajduje się cząstka tej zasady boskiej, którą można w sobie zmniejszyć lub powiększyć swym życiem”816.
Zbawienie człowieka może nastąpić poprzez jego odłączenie się od realnej rzeczywistości i przeniesienie akcji do mikrokosmosu wewnętrznego życia. Na podstawie
powyższych rozważań możemy wywnioskować, że Bóg u Tołstoja nie zbawia. Jest
wiecznym, przenikającym wszystko duchem, miłością, ale człowiek zdany jest na własne siły w dążeniu do tej swoiście pojmowanej „nirwany”. Pod względem odrzucenia
cierpienia i zburzenia idei osobowego Boga Tołstoj zbliżał się niebezpiecznie do świadomości socjalistycznej: „Nic nie trzeba burzyć” – mówił bohater Braci Karamazow,
Iwan – „trzeba jedynie zburzyć w ludzkości ideę Boga, od tego trzeba zacząć”817.
W obliczu odrzucenia zbawczej misji Chrystusa destrukcji ulega koncepcja antropologiczna: człowiek nie jest budowniczym własnego losu, lecz jedynie cząstką bezimiennej masy atomów – należących do Ducha, wspólnego Źródła, jednak pozbawionych
współudziału w Bożym planie zbawienia. Doskonalenie moralne Tołstoj rozumiał jako
rozwój duchowy, dążenie do oświecenia tak jak pojmował je buddyzm – uświadomienia, że oddzielenie jest pozorne. Nie akceptował natomiast przenoszenia tego ruchu na
płaszczyznę społeczną. Odłączenie od rzeczywistości i przeobrażenie dokonywało się
we wnętrzu człowieka, lecz Tołstoj nie zakładał ruchu powrotu do rzeczywistości.
Odrzucenie zasady indywidualności w planie duchowym miało swoje desygnaty
w społecznej koncepcji Tołstoja, lecz tutaj krytyka była o wiele bardziej druzgocąca
i nieprzejednana. Wychodząc od moralno-etycznej koncepcji kultury, Tołstoj zanegował jej świeckie aspekty: powstałą w wyniku rozwoju historycznego strukturę państwa,
społeczeństwo złożone z warstw wyższych i niższych (ludu), naukę i estetykę. Warto
podkreślić, że Tołstoj zanegował całkowicie osiągnięcia cywilizacji, dorobek warstw
wyższych wypracowany w wyniku konfrontacji z Zachodem. W jego pismach uwidoczniły się nieznane dotąd aspekty odpowiedzi na wyzwanie kultury Zachodu: negacja wszelkich osiągnięć kultury szlacheckiej, będących rezultatem zetknięcia się
z wpływami Zachodu: stylu życia, sztuki, muzyki. Autorytety, które nie zasługują na
miano przewodników duchowych, w krytyce Tołstoja i poszukiwaniach religijnych
podstaw kultury zajmują poczesne miejsce. Odkrywając prawdy moralne, pisarz wychodził od zdemaskowania tych mechanizmów społecznych, które przysłaniały istotny
sens życia i moralności. Druzgocącej krytyce poddał rodzinę, środowisko rówieśników. W negacji kultury mieszczańskiej Tołstoj nie oszczędził sztuki: muzyka również
sprzyja niemoralności, ułatwia zbliżenie i intymność ludzi całkowicie obcych, budzi
uczucia potężne i nieznane, wzywa do niesprecyzowanych działań: „Mówią, że muzyka uszlachetnia duszę. Brednie, kłamstwo! Działa na nas w sposób straszliwy – mówię
o sobie – ale duszy nie uszlachetnia. Nie uszlachetnia, ani nie upadla, ale ją rozdrażnia”818. W oczywisty sposób krytykował Dostojewskiego: „Zadziwiająca rzecz, jak
kompletną bywa iluzja, że piękno i dobro to jedno”819. Tołstoj nie dostrzegał faktu, że
dla Dostojewskiego istniała również demoniczna twarz piękna, boskiego obrazu znie816
Л.Н. Толстой, Что такое религия [в:] Полное собрание сочинений..., т. 15, s. 317; cyt. za
A. Walicki, Zarys myśli..., s. 511.
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F. Dostojewski, Bracia Karamazow, т. 1, s. 312.
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L. Tołstoj, Sonata Kreutzerowska..., s. 26.
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kształconego przez odrzucenie Boga i grzechu, a przez to odrzucenie możliwości odkupienia.
Koncepcja sztuki, wpisując się w system moralny Tołstoja, jednocześnie dowodziła
niezwykle silnej negacji zastanej kultury i dążenia nie tyle do jej transformacji, ile do
całkowitego odrzucenia. Według Tołstoja, jedynie sztuka ludowa istniała od zawsze,
dopiero reformy Piotra I spowodowały napływ obcych wzorców i wyparcie rdzennej
twórczości kultury na dalszy plan; „и стало быть два искусства: искусство народное
и искусство господное”820. Analityczny umysł Tołstoja grupował teorie na temat
wspomnianego zjawiska kulturowego, po czym odrzucał jedną po drugiej i wysnuwał
wnioski, że sztuka w jej obecnym kształcie to marnotrawienie sił, czasu, talentu,
a przede wszystkim trudu prostych ludzi, którzy nie mają dostępu do rozrywek wyższych warstw. W jednym z artykułów pisał:
„A то ужасно подумать что очень ведь может случиться, что искусству приносятся
страшные жертвы трудами, жизнями людскими, нравственностю, а искусство не только не
полезное, но вредное дело”821.

Wyzysk prostego ludu w roli koronnego argumentu przeciw sztuce dowodził próby
spłacenia „długu inteligencji”. Tołstoj jako „kajający się szlachcic” sięgał po wartości
do najniższych warstw, a jednocześnie stawiał siebie ponad tłumem „mieszczan”, dla
których sztuka jest źródłem zadowolenia. Myśliciel zanegował sztukę w jej zachodnioeuropejskim, humanistycznym rozumieniu – jako przejaw piękna – i sprowadził ją do
roli narzędzia: dzieło artystyczne powinno wyrażać dobro i pobudzać do czynienia
dobra. Tołstoj zakorzenił sztukę w życiu ludu, dla którego pojęcie dobra jest zrozumiałe, ponieważ jawi się jako religijne, natomiast pojęcie piękna jest sztuczne, wymaga wyrobionego zmysłu estetycznego – cechy charakterystycznej jedynie dla warstw
wyższych – wykorzenionych, oderwanych od rdzennych pierwiastków kulturowych.
W ujęciu Tołstoja cel sztuki został mocno ograniczony, przestawała ona być przejawem ludzkiej natury z całym jej bogactwem, natury zbuntowanej, poszukującej Boga.
Zwrot w stronę ludu uwidocznił się w rozszerzeniu pojęcia sztuki na wszystkie przejawy życia: kołysanki, żarty, sposób urządzenia domu, ubranie. Według Tołstoja, sztuka
jest dobra wówczas, gdy przybliża ludzi do religijnego ideału życia na prawach wzajemnej miłości i gdy przekazuje uczucie miłości. Dobro jest wiecznym celem ludzkiego życia i drogą do Boga, podczas gdy piękno tworzy iluzję. Pisarz oskarżył wyższe
warstwy o wypaczenie pojmowania sztuki, deformację jej celów: „И искусство стало
не тем важным делом, которым оно и предназначено быть, а пустой забавой
праздных людей”822.
Przeciwstawiając lud warstwom wyższym, nie tylko ujmował wspólnotowość i indywidualizm jako wartości przeciwstawne, lecz także w imieniu ludu wyrzekał się idei
postępu w każdym jej kształcie: „lud nienawidzi postępu i wszelkimi siłami stara się
mu przeciwdziałać”823. Można wywnioskować, że wroga wobec postępu siła ludu
w połączeniu z tołstojowską krytyką nauki była atrakcyjna dla rewolucjonistów nihili820
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stów, nie tylko bowiem wskazywała cel ataku: kulturę wyższych warstw, lecz także
definiowała narzędzie walki: konserwatywny lud. Odwracając się od modelu indywidualistycznego, Tołstoj odszedł także od prawosławnego modelu wspólnotowego. Lud
posłużył mu jako narzędzie w krytyce warstw wyższych, a także w podbudowaniu
archaizującej utopii. Propozycja powrotu do „preindywiduacyjnej kultury i świadomości społecznej ludu rosyjskiego”824 pozwala zaliczyć Tołstoja do tego typu proroków,
którzy zbawienie kultury wiązali z zawróceniem biegu czasu i „skokiem w przeszłość”.
Powróćmy jednak do naszych rozważań na temat roli religii w odniesieniu do władzy i społeczeństwa. Tołstoj podejmował temat wzajemnych relacji tych dwóch elementów kultury, dając w ten sposób wyraz podjęcia przez inteligencję roli mediacyjnej. Stawiając na przeciwnych biegunach lud i cara, za kryterium oceny przyjął wiarę
chrześcijańską, ale i tutaj widział możliwość włączenia się władcy w dzieło moralnej
przebudowy. Car musi dokonać wyboru, który zdeterminuje jego dalsze losy i dzieje
państwa; określi, czy panujący jest współrealizatorem Bożego planu, czy bezwolnym
narzędziem w ręku Stwórcy. Tołstoj pisał:
„Положение ваше в России теперь – как положение больного во время кризиса. Один
ложный шаг, прием средства ненужного, вредного может погубить больного [...] вы стоите
на распутьи”825.

Pisarz apelował do cara jako człowieka, który może siebie uratować lub zgubić.
Twierdził, że prawda państwa jest kłamliwa, ponieważ zniekształca przekaz religijny
i dopasowuje go do własnych interesów. Czyny, zakorzenione w religii chrześcijańskiej, mają moc przemieniania rzeczywistości; nie same działania, lecz motywy – imperatyw moralny – powodują duchowy rozwój. Według Tołstoja, w przesyceniu przekonań prawdą religii tkwi klucz do zniwelowania działań rewolucyjnych. Myśliciel
stawiał pytanie o motywy działań rewolucjonistów i wydawać by się mogło, że docierał do istoty zjawiska: „Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят
существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы будущего порядка вещей, который будет лучше”826. Zauważmy, że myśliciel nie podejrzewał istnienia innego źródła motywującego działanie; identyfikował zamiary rewolucjonistów, plany, oczekiwania, nie pytał natomiast o siłę napędową. Definiował
ruch rewolucyjny jako przeciwny istniejącemu porządkowi rzeczy, a zatem odnosił się
do rzeczywistości, do płaszczyzny materialnej – tak jakby miejsce ideału, władającego
duszą, było puste; wydaje się nie dostrzegać, że dusze rewolucjonistów wypełnia ideał
człowieka-boga. Zwiedziony jednostronnym wyobrażeniem pisał:
„Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода; чтобы бороться с ними надо поставить против их идеал такой,
который был бы выше их идеала, включал бы в себя их идеал”827.
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Tołstoj nie dostrzegał, że siła napędowa rewolucji to rozum i świat materialnego dobrobytu, które składają się na porządek antagonistyczny do proponowanego ideału
religijnego.
W koncepcjach historiozoficznych dawał wyraz tej samej idei religijnej, która nakazywała widzieć człowieka przez pryzmat Bożego planu. Na kartach Wojny i pokoju,
na tle bogatej panoramy życia Rosji początku dziewiętnastego wieku, pisarz nakreślił
obraz człowieka – mimowolnego współwykonawcy Bożej woli oraz człowieka-narzędzia. Wolność człowieka realizuje się jedynie w planie wewnętrznym, w momencie zderzenia ze społeczeństwem i historią jednostka traci swobodę działań, staje
się narzędziem, przestaje panować nad skutkami własnych czynów. „Historia, czyli
życie zbiorowe całej ludzkości, całego społeczeństwa, korzysta z każdej chwili w życiu
monarchów, używając tychże do swego własnego celu. [...] Żaden z czynów przez nich
spełnionych, na pozór dobrowolnie i z całą świadomością, nie był właściwie od nich
zależny, lecz związany z góry z biegiem historii, a miejsce jego w dziejach świata było
oznaczone od wieków wszechwładną dłonią Opatrzności”828.
Zauważamy, że anarchistyczna koncepcja państwa została złagodzona atakiem nie
wprost – napiętnowane zostało historyczne prawosławie, a nie sam organizm państwa,
choć w świetle nierozerwalnego związku tych dwóch elementów kultury cel ataków
jest oczywisty. Interesujący jest również fakt godzenia przez myśliciela założeń jego
doktryny moralno-etycznej – niesprzeciwiania się siłą złu – z gwałtownymi atakami na
podstawy ustroju samodzierżawnego. Tołstoj wykorzystał wypracowaną przez siebie
koncepcję religijną jako narzędzie do destrukcji struktur państwowych W artykule
Królestwo Boże jest w nas829 (Царство Божие внутри нас) pisał:
„Противны совести христиaнина все обязянности государственные: и присяга, и подати, и суд, и войско. А на этих самых обязанностях и зиждётся вся власть государства [...]
Христиaнство в его истинном значении разрушает государство”830.

Sprzeczność między państwem a nieskażonym chrześcijaństwem zawiera się
w odmiennych podstawach każdego z nich: pierwsze sankcjonuje przemoc, wojny,
dąży do potwierdzenia własnej wielkości, podczas gdy drugie głosi wybaczenie
krzywd, miłość, pokorę. Lud rosyjski traktował państwo jako coś odrębnego i dostrzegał w organizacji państwowej zło, którego należy unikać. Przechował prawdziwą wiarę
i każde umocnienie ideału wspólnotowego życia, opartego na tradycji oraz zasadach
równości, braterstwa, miłości i pokory, godzi w państwo. Cała nauka Tołstoja jest propozycją unicestwienia oficjalnej państwowości poprzez bierny opór, począwszy od
wezwań do bojkotowania wojny, rewolucji, a skończywszy na zwrocie do cara „nie jak
do władcy, lecz jak do człowieka”831. Błąd teorii anarchistycznych – zdaniem myśliciela – polega na przekonaniu, że rewolucja jest drogą do ustanowienia anarchii. Według Tołstoja, prawda jest inna: radykalne zmiany mają źródło we wnętrzu człowieka –
prawdziwa anarchia może nastąpić dopiero wówczas, gdy coraz więcej ludzi poczuje
828
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wstręt do władzy, przestanie potrzebować ochrony władzy państwowej. Rewolucjoniści odrzucają istniejący porządek rzeczy i dążą do obalenia państwa – jedyną konsekwencją udanej realizacji zamiarów będzie eskalacja przemocy, przekształceniu ulegnie też zewnętrzna forma, lecz istota porządku społeczno-politycznego pozostanie bez
zmiany.
„Все революции суть попытки насильственного разбиваниа этой массы. Людям представляется, что если они розобьют эту массу, то она перестанет быть массой, и они бьют по
ней; но стараясь разбить её, они только куют её; сцепление частиц не уничтожается, пока
внутренняя сила не сообщится частицам массу и не заставит их отделится от неё”832.

W moralno-etycznej koncepcji Tołstoja rozpoznajemy dążenie do połączenia pierwiastka indywidualnego z powszechnym. Było ono obecne w myśli ojców rosyjskiej
inteligencji rewolucyjnej: Bielińskiego i Hercena. Tołstojowska wizja dotyczy przede
wszystkim aspektu moralnego, ale społeczne ukierunkowanie myśli również jest niezwykle wyraźne. U Bielińskiego bardzo mocna była myśl o połączeniu narodów przy założeniu, że każdy wnosi indywidualne piętno do ogólnego dorobku. Przyznając, że istniał
wspólny aspekt rozważań wielu myślicieli, nie możemy pominąć kwestii o podstawowym znaczeniu: motywu rozważań, pytania, które leżało u źródeł poszukiwań. Jest ona
kluczowa z tego względu, że pozwala wyróżnić kolejny etap w rozwoju kultury i kondycji samoświadomości inteligencji rosyjskiej. Dla wspomnianych myślicieli – Hercena,
Bielińskiego – były to koncepcje społeczne, pragnienie rozwikłania kwestii społecznych,
dla Tołstoja zaś – poszukiwanie duchowego pierwiastka, siły napędowej kultury i życia
narodowego, a przede wszystkim – nadanie znaczenia własnej egzystencji.
Utopia religijna Tołstoja czerpała siłę ze swej jednostronności w postrzeganiu rzeczywistości, z przekonania pisarza, że pierwiastki, które nie służą moralnemu doskonaleniu i budowaniu społeczeństwa opartego na wierze prawosławnej – tak jak ją pojmuje pisarz: jako wewnętrzne prawo, rozpoznawane intuicyjnie – da się po prostu
usunąć. W przededniu kaźni zamachowców cara Aleksandra II pisze do następcy tronu
następujące słowa:
„Простите, воздайте добром за зло, а из сотен злодеев десятки перейдут от дьявола
к Богу и у тысяч, миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту”833.

Doktryna Tołstoja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rewolucjonistów. Socjalizm i tołstoizm łączy istotna cecha: odrzucenie uniwersalnych i narodowych podstaw
kultury. Można przypuszczać, że na tej właśnie płaszczyźnie spotykał się światopogląd
rewolucjonistów i Tołstoja. Innym punktem stycznym było połączenie racjonalizmu
z mistycyzmem – głoszenie przekonania o religijnych podstawach bytu, bez odwołania
się do idei osobowego Boga i wobec tego specyficzna koncepcja „ludzkości”.
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3. „ZAFAŁSZOWANIE ŚWIADOMOŚCI” – TYPY MYŚLENIA
UTOPIJNEGO
Inteligent rosyjski poszukiwał Prawdy – to stanowiło o sile jego przekonań i budowało
etos. Sama inteligencja rosyjska na pierwszym miejscu stawiała prawdę i dążyła do jej
odkrycia. Namiętne poszukiwanie prawdy towarzyszyło każdej formacji inteligencji na
wszystkich etapach rozwoju. „...nasze czasy łakną przekonań. Cierpią na głód prawdy.
Nasz wiek jest cały pytaniem, dążeniem, poszukiwaniem i tęsknotą za prawdą”834 –
pisał okcydentalista Wissarion Bieliński. Uznawana za aksjomat bądź kwestionowana,
prawda jako wartość etyczna wspomagała samookreślenie inteligencji. Zmieniały się
jedynie źródła, z których myśliciele czerpali uzasadnienia dla swoich teorii. W różnych
formacjach i różnych pokoleniach prawda dotyczyła odmiennych sfer bytu: położenie
człowieka i jego kondycja były oceniane bądź z perspektywy metafizycznej, bądź jedynie w kontekście uwarunkowań rzeczywistości materialnej. Niemniej jednak odkrycie prawdy jawiło się jako najważniejsze zadanie rosyjskiego inteligenta. Mikołaj
Czernyszewski w dysertacji: Zasada antropologiczna w filozofii (1860) określił ten cel
bardzo jasno: „tak się bowiem mają sprawy ludzkie, że potrzeba prawdy okazuje się
z każdym rokiem silniejsza i bardziej uparta”835. Andrzej Zwoliński836 wyodrębnił
inteligencję jako grupę przekonaną, że prawdę o ludzkim losie i sensie ludzkiego istnienia mogą poznać jedynie elity, jednostki wybrane837. Cały wiek dziewiętnasty dla
rosyjskiej inteligencji był czasem poszukiwania dróg do realizacji prawdy – dlatego też
stanowi ona tak ważną kategorię w portrecie inteligenta. Jurij Łotman zwrócił uwagę
na tę podstawową różnicę między inteligencją na Zachodzie oraz inteligencją w Rosji:
„Dla zachodniego zwolennika oświecenia podstawowym zadaniem było sformułowanie
prawdy, dla rosyjskiego – odnalezienie dróg jej realizacji. Nadawało to oświeceniu rosyjskiemu
specyficzne zabarwienie: połączenie praktycyzmu i utopijności”838.

Historia dążeń do odkrycia prawdy była w istocie historią wzajemnie uwarunkowanych kryzysów: kryzysu wiary, kryzysu myśli. Była to historia ewolucji utopii, będących wynikiem zafałszowania świadomości rosyjskiego inteligenta na wielu poziomach. Szczegółowa analiza samego mechanizmu zafałszowania wykracza poza ramy
niniejszej pracy, dlatego skupimy się na zasadniczych przyczynach i przejawach zaistnienia świadomości fałszywej. Odmowa akceptacji rzeczywistości w jej realnym
kształcie – to przyczyna. Utopie to skutek. Pod koniec dziewiętnastego wieku wybitny,
choć odosobniony w swojej działalności filozoficznej, Lew Szestow napisał:
„W ciągu tych ponad czterdziestu lat zmagań z filozofią nie zdarzyło się we mnie nic, nie
powstała ani jedna myśl, która nie byłaby wyrazem nieprzerwanej walki i jednego pytania: czy to,
co uznajemy za prawdę, zaczerpnęliśmy u źródeł prawdy? O to pytałem przez długie lata...”839.
834

W. Bieliński, Prelekcja o krytyce [w:] Pisma filozoficzne, t. 1, s. 356.
M. Czernyszewski, Zasada antropologiczna w filozofii, s. 138.
836
A. Zwoliński, Inteligencja gnostyczna [w:] Inteligencja, tradycja...
837
A. Zwoliński, Inteligencja gnostyczna..., s. 17.
838
J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 299.
839
L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche, s. 7.
835

Inteligencja wobec wartości. Prawda i fałsz

187

W ślad za Mannheimem wyróżniamy trzy rodzaje zafałszowania świadomości: zafałszowanie na poziomie etycznym, psychologicznym oraz poznawczym840. Świadomość jest zafałszowana w sferze etycznej wówczas, gdy „orientuje się według norm,
wedle których przy najlepszej woli nie mogłaby na istniejącym etapie rzeczywistości
działać”841. W sferze psychologicznej (Mannheim mówi o wewnętrznej autointerpretacji) zafałszowana świadomość uniemożliwia duchowy rozwój jednostki, trzymając ją
w niewoli pojęć, światopoglądu, stylu życia, który uniemożliwia oddziaływanie na
rzeczywistość i czynne przekształcanie jej, zgodnie z własnym, odkrywanym na nowo,
potencjałem rozwojowym. W krańcowej wersji świadomość fałszywa byłaby zatem
zatrzymaniem rozwoju na poziomie jednostkowym oraz społecznym i stworzeniem
pozorów rozwoju. W uproszczonym ujęciu świadomością fałszywą będzie każdy rodzaj świadomości, który sprzyja odrywaniu się od rzeczywistości, zastępowaniu jej
mitami i utopią. A wszystko to w celu uniknięcia cierpienia, związanego z transformacją duchową na poziomie jednostkowym, lękiem przed zmianą i chwilową utratą
punktów orientacyjnych w zmieniającej się rzeczywistości. Możemy wywnioskować,
że świadomość fałszywa opiera się na zasadach stworzonych przez jednostkę, bo takie
jest ona w stanie kontrolować.
Realne niebezpieczeństwo zafałszowania świadomości pojawia się w sytuacji granicznej, gdy „obszar doświadczeń jakiejś grupy zmienia się na tyle fundamentalnie, że
staje się widoczna rozbieżność między starą strukturą myślową a nową przedmiotowością”842. Wypracowane w trakcie rozwoju struktury myślowe nie wystarczają, by wyrazić nową rzeczywistość. Zaistnienie nowych zjawisk, np. kultury politycznej, odmiennego stosunku do człowieka, wymaga nie tyle stworzenia nowego aparatu pojęciowego, ile przetransformowania świadomości.
Wszelkie utopie, stworzone przez rosyjską inteligencję, wyrosły z protestu przeciwko otaczającemu światu, połączonego z niemocą twórczą, wynikającą bądź z predyspozycji psychologicznych, bądź z realnej rzeczywistości społeczno-politycznej.
Najczęściej było to połączenie obydwu tych czynników. Można zakładać, że zafałszowaniu świadomości wybitnie sprzyja taka sytuacja, w której jednostka nie jest w stanie,
z przyczyn od niej niezależnych, na bieżąco sprawdzać w praktyce swoich koncepcji.
Tak się stało już w drugiej fazie konfrontacji Rosja – Zachód, czego dowodzą przykłady okcydentalistów i Bakunina. Już w latach trzydziestych i czterdziestych dziewiętnastego wieku mieliśmy do czynienia z trzema wariantami zafałszowania świadomości
i wykluwaniem się utopii: chiliastycznej (Michał Bakunin), liberalno-humanistycznej
(okcydentaliści), konserwatywnej (słowianofile). W osobie Bakunina przejawiła się
gotowość do niszczenia wszelkich form kultury i rzeczywistości. Siła twórcy „filozofii
negacji” płynęła z żywiołowej, instynktownej żądzy destrukcji. Potęga jego oddziaływania miała źródło w całkowitym braku troski o przyszłość; filozofia negacji opierała
się na zmysłowym dążeniu do zerwania wszelkich więzów. Zmysłowość i duchowość
w typowy dla tego rodzaju świadomości sposób stopiły się w jedno: „Bóg nie jest ni840
Zafałszowanie świadomości w aspekcie poznawczym ma miejsce wtedy, gdy np. posiadłość właściciela ziemskiego jest już przedsiębiorstwem kapitalistycznym, a on nadal interpretuje swoje stosunki
z robotnikami w kategoriach patriarchalnych. Por. K. Mannheim, Ideologia i utopia, s. 76–77.
841
K. Mannheim, Ideologia i utopia, s. 75.
842
K. Mannheim, Ideologia i utopia, s. 179.
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czym innym jak cudowną autokreacją”843 – twierdził Bakunin. Nadrzędnym impulsem
dla prezentowanej przez Bakunina świadomości było zmierzanie ku rewolucji, która
rozsadzi struktury rzeczywistości. Chiliastyczny typ świadomości utopijnej potwierdzają i inne propozycje pierwszego rosyjskiego „biesa”, na przykład: włączenie przestępców do rewolucji. Myśl teoretyka anarchizmu z trudem poddaje się interpretacji844
ze względu na zaangażowanie przede wszystkim emocji, a nie intelektu jej twórcy.
I tak, główna myśl artykułów, że wolność jest radością burzenia, wyraża zarówno credo, jak i sedno świadomości fałszywej, wywodzącej się z chiliazmu.
Inny rodzaj świadomości utopijnej to świadomość, oparta na idei liberalno-humanitarnej, będąca konstruktem myślowym i kierująca uwagę do wnętrza jednostki.
W sytuacji, gdy działanie jest niemożliwe, zastępuje działanie ideą rzeczywistości,
której nie można zrealizować w aktualnie istniejącej rzeczywistości. Mannheim potwierdził proces, który pojawił się na gruncie ewolucji świadomości inteligencji rosyjskiej, a mianowicie dwa możliwe kierunki transformacji845: ku racjonalizacji i czynowi, jak stało się to w przypadku Hercena, lub ku uduchowieniu. „Szuka się tu drogi
postępu (w utopii liberalno-humanitarnej) nie w zewnętrznych wydarzeniach, w rewolucjach, lecz w wewnętrznych możliwościach i przekształceniu człowieka”846. Decydującą rolę w tym typie utopii odgrywały idealistyczne konstrukty myślowe. Hercen
przeżył ogromne rozczarowanie humanistycznymi ideałami Europy Zachodniej, ale
nawet on nie miał odwagi pozostać sam jeden w ideowej pustce. Zapełnił ją ideałem
rosyjskiego chłopa, który rzekomo nosi w sobie czyste tradycyjne pierwiastki wspólnotowości i prawdy. Ta postawa Hercena spotkała się z krytyką liberała, Iwana Turgieniewa, i jego niezwykle trzeźwym spojrzeniem na psychologiczną sytuację kolegi.
Pisał on o fascynacji Hercena rosyjskim ludem:
„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 oczekiwałeś,
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
uszy”847.

Przeciwwagą dla liberalno-humanitarnego wariantu świadomości fałszywej była
idea konserwatywna, reprezentowana przez słowianofilów. Przyjmowała ona za podstawę teraźniejszości ideał umiejscowiony w przeszłości. Prawda pochodziła z zamierzchłych czasów pierwszych plemion słowiańskich na ziemiach ruskich i żyła
uwewnętrzniona w postaci tradycji. Istota idei słowianofilskiej wyrażała się w przeświadczeniu, że istnieje idealny zadany porządek społeczny, możliwy do urzeczywistnienia w sferze ducha848. Jaskrawym wyrazem utopijności był głoszony ideał chrze843

Cyt. za A. Walicki, Zarys myśli..., s. 201.
I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, s. 112.
845
K. Mannheim, Ideologia i utopia, s. 179.
846
K. Mannheim, Ideologia i utopia.
847
Письма К.Д. Кавелина и И.С. Тургенева к А. Герцену, под ред. М. Драгомановa, Генева 1892.
Cyt. za I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, s. 280–281.
848
Mannheim zaznacza, że „świadomość konserwatywna jako taka nie zna żadnej utopii, jako że
w przypadku idealnym, zgodnie ze swą strukturą, pokrywa się całkowicie z opanowaną przez siebie rze844
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ścijańskiej miłości bliźniego, podczas gdy w płaszczyźnie realnej taka możliwość nie
istniała ze względu na prawo pańszczyźniane849 i wynikający z niego stosunek pan –
niewolnik. W ślad za Mannheimem można twierdzić, że przybranie przez słowianofilstwo charakteru utopijnego było wymuszone przez polemikę z okcydentalizmem850
i narodziło się jako ruch przeciwstawny (archaizujący) wobec propozycji postępowych
(futurystycznych) w toku polemiki na temat korzeni kulturowych Rosji i Zachodu.
Konsekwentnie można zatem stwierdzić, że już sam fakt polemizowania z przeciwnikiem o zafałszowanej świadomości implikuje przesunięcie znaczeń u obydwu „rozmówców”. Potwierdzałby tę konkluzję odmienny, a zarazem podobny stosunek do
ludu u słowianofilów i okcydentalistów. W dobie rewolucji na Zachodzie obydwa rosyjskie nurty ideowe używały ludu jako przeciwwagi dla zachodnich wartości i zapowiadały rychły koniec kultury Zachodu. Hercen wyraził to podobieństwo:
„Mieliśmy jedną, ale nie jednakową miłość. I oni i my żywiliśmy od dzieciństwa pewne mocne, bezwiedne, niemal fizjologicznie namiętne uczucie, które oni brali za wspomnienie, a my za
zapowiedź – uczuciem tym była bezgraniczna, pochłaniająca całą egzystencję miłość do ludu rosyjskiego, rosyjskiego bytu, rosyjskiej umysłowości”851.

Dwie utopie: archaizująca i futuryzująca u swoich podstaw miały to samo nieświadome, irracjonalne uczucie: wiarę w rosyjski lud, siłę jego ducha i czystość zachowanej tradycji. Nie dziwi fakt, że uczucie to „pochłaniało całą egzystencję” – w istocie
służyło za uzasadnienie istnienia inteligencji oraz dawało jej podstawy do określenia
pozycji wobec Zachodu.
Zasygnalizowane formy zafałszowania świadomości ewoluowały w kierunku stworzenia wizji królestwa Bożego na ziemi i uwidoczniły się w czwartej z wyróżnionych
przez Mannheima postaci świadomości utopijnej: idei komunistyczno-socjalistycznej852. Powstała ona zarówno jako synteza, jak i przeciwwaga dla omówionych
wcześniej utopii. Już samo sformułowanie problemu – potraktowanie tego typu świadomości jako syntezy i przeciwwagi dla poprzednich form – pozwala wnioskować o jej
specyficznym charakterze. Utopia socjalistyczno-komunistyczna stanowiła zarówno
stopienie przeciwieństw w bezkszałtną masę, jak i rozsadzenie struktury rzeczywistości, w tym także tych struktur myślowych, które składały się na koncepcję rzeczywistości853. Charakteryzowały ją jakości nieobecne na poprzednich etapach rozwoju inteligencji. Przede wszystkim idea przekształcenia rzeczywistości jest konkretna, dotyczy
bowiem poznawalnej rzeczywistości. Inteligencja, odwołując się do materializmu
czywistością”. Por. K. Mannheim, Ideologia i utopia, s. 187. W przypadku słowianofilstwa nie było takiej
identyczności, gdyż rzeczywistość w jej aspekcie politycznym nie mogła być opanowana.
849
K. Mannheim, Ideologia i utopia, s. 187.
850
„Jedynie ruch przeciwstawny warstw opozycyjnych i jego tendencja do rozsadzania tego, co jest,
czyni z zewnątrz problematycznym właśnie opanowanie rzeczywistości przez świadomość konserwatywną
i wymusza refleksję historyczno-filozoficzną w niej samej oraz stworzoną dla samoorientacji i dla obrony
równocześnie kontrutopię”. Por. K. Mannheim, Ideologia i utopia, s. 187.
851
A. Hercen, Eseje filozoficzne, Rosja i stary świat, Warszawa 1966, s. 476.
852
Z oczywistych względów nie włączamy do tego rodzaju utopii koncepcji „prawosławnego socjalizmu” Fiodora Dostojewskiego czy koncepcji Lwa Tołstoja, gdyż te miały u swych podstaw pierwiastek
religijny i zakładały transformację duchową jako cel, podczas gdy idea socjalistyczno-komunistyczna
skupia się na sferze materialnej i osiągnięciu dobrobytu społecznego.
853
W tym momencie nie wnikamy, w jakim stopniu były one zafałszowane.
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i antropocentryzmu, nareszcie zyskała realne narzędzie do zbadania mechanizmów
rządzących życiem człowieka i społeczeństwa, traktowanych – jak pamiętamy, od
Czernyszewskiego – jako byty wyłącznie materialne. Po wtóre, świadomość w postaci
utopii socjalistyczno-komunistycznej wypracowała plan przeprowadzenia zmian. Głosząc nadchodzące królestwo Boże, które urzeczywistni się na ziemi, utopia ta zdecydowanie pomijała realną rzeczywistość, wykorzystywała jednak jej struktury: ekonomiczną i społeczną – istniejące klasy854. W dążeniu do rewolucji ujawnił się z niespotykaną dotąd siłą żywioł chiliastyczny, który „towarzyszy wybuchom rewolucji
i nadaje im duszę”855.
Sprzeczności w światopoglądzie inteligencji rewolucyjnej spotęgowały się pod
wpływem konfliktu o charakterze duchowym: między światopoglądem materialistycznym a nieuświadomioną tęsknotą za ideałem religijnym. Warto zaznaczyć, że na tym
etapie ewolucji świadomości w przypadku rosyjskiego inteligenta doszło do zafałszowania obrazu własnej osoby wskutek pominięcia sfery ontologicznej, czyli do najbardziej brzemiennego w skutkach poziomu zafałszowania. Z pozycji takiej właśnie świadomości: materialistycznej, skonkretyzowanej dokonywało się poszukiwanie prawdy.
Jak zauważył historyk rosyjskiej inteligencji: „разрешены почти все те нравственные и метафизические вопросы, в которых путались люди до начала разработки
нравственных наук и метафизики по строго научному методу”856. Problem ten, ze
swej natury filozoficzny i religijny, był rozpatrywany przez teoretyków narodnictwa
oraz marksizmu z pozycji materializmu i utylitaryzmu. Cennym przykładem jest koncepcja jednego z teoretyków narodnictwa, Michajłowskiego. Myśliciel zdefiniował
prawdę jako połączenie moralnych i społecznych ideałów (prawda – sprawiedliwość)
z prawdą (istina), subiektywnego z obiektywnym857. Stwierdził, że odpowiada w ten
sposób na społeczny rozdźwięk między idealnym pojmowaniem prawdy a sprawiedliwością społeczną: „Один говорит: мне наплевать на справедливость, я истины
хочу. Другой говорит: мне истину с кашей не есть, я справедливости хочу”858.
Próba ujęcia prawdy w spójny system zasad postępowania przerosła Michajłowskiego:
„Я обещал Правду в виде программы”859 – pisał w Listach o prawdzie i nieprawdzie.
Taki program jednak nie powstał i chociaż badacze nie wyjaśnili przyczyn niewywiązania się Michajłowskiego ze złożonej obietnicy860, można przypuszczać, że świadomość zafałszowana na poziomie ontologicznym nie jest w stanie postrzegać wartości
transcendentnych we wszystkich aspektach: rzeczywistym i duchowym, chociaż przeczuwa ich istnienie. Teoretyk narodnictwa we wzajemnej zależności pracy – własności
widział możliwość wcielenia w życie ideału prawdy. Najemnik bez ziemi jest wydany
854

K. Mannheim, Ideologia i utopia, s. 193.
K. Mannheim, Ideologia i utopia, s. 178.
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Р.В. Иванов-Разумник, История русской общественной мысли, т. 2, Москва 1997, s. 77–78.
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Inteligencja rewolucyjna traktuje te dwa rodzaje prawdy rozłącznie, co zauważył sam Michajłowski;
„Слишком часто мудрым змеям не хватает голубиной чистоты, a чистым голубям – змииной
мудрости”. Н.K. Михайловский, Предисловие к сочинениям [в:] Полное..., т. 1, s. V–VII.
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Н.K. Михайловский, Писма о правде и неправде [в:] Полное..., т. 4, s. 385.
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Н.K. Михайловский, Писма о правде и неправде..., т. 4, s. 405.
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М. Черников, Проблема соотношения сущего и должного в мировоззрении русской интеллигенции конца XIX – начала XX веков, „Slavia Orientalis” 2001, t. L, nr 4, s. 594.
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na pastwę reguł popytu i podaży; „бессмысленногo и безнравственного закона
спроса и предложения”861. Decydujące w realizacji ideału prawdy było dla Michajłowskiego rozwiązanie kwestii wolności i własnej inicjatywy; w stosunkach kapitalistycznych wolność i inicjatywa należały do posiadaczy; niebezpieczeństwo dla Rosji
i jej rozwoju tkwiło w oddzieleniu pracy od własności.
Rozwój idei socjalistycznej był odwrotem od idei liberalnych i zwrotem ku systemocentrycznej wizji społeczeństwa. Prawa jednostki indywidualnej zostały stłumione
i podporządkowane interesom kolektywu. Okcydentalistyczna wizja człowieka straciła
wyrazistość i przekształciła się w koncepcje człowieka-boga i człowieka-śrubki862.
Zmierzch idei liberalnej był równoznaczny z odstąpieniem od walki o poszanowanie
ludzkiej godności, prawa do swobód osobistych, wolności słowa. Konsekwencją dywergencji idei socjalistycznej na gruncie rosyjskim był model społeczny sprzeczny
w swej istocie z prawosławnym modelem wspólnoty. Odpowiedź na wyzwanie kultury
Zachodu przejawiła się na dwa sposoby: jako wypaczenie idei socjalistycznej, która na
Zachodzie umacniała prawa jednostki, podczas gdy w Rosji stała się narzędziem jej
zniewolenia, oraz jako wynaturzenia idei słowianofilskiej, gdzie żywy organiczny twór
społeczny został zastąpiony tworem mechanicznym.
Inteligencja rewolucyjna udzieliła odpowiedzi na wyzwanie kultury Zachodu, wyręczając inteligencję szlachecką, która stała się do tego niezdolna, ale swój heroiczny
czyn przypłaciła wynaturzeniem antropologicznym. Dowodem klęski była mechanizacja tych części osobowości, które nie zostały podźwignięte do sfery ducha – złożenie
dorobku duchowego w ofierze materialnemu dobrobytowi było pierwszym etapem
eksperymentu antropologicznego: tworzenia „nowego człowieka”. Reakcję na wynaturzenie aktu mimezis stanowiło stworzenie utopii, gdzie aktualny model społeczny usytuowany został w rzeczywistości diametralnie różnej od istniejącej. Kolektywistyczne
modele społeczne – wszystkie utopijne – miały stanowić antidotum na postępującą
dezintegrację.
Świadomość rosyjskiej inteligencji została zawłaszczona przez problemy społeczne,
zdominowana przez ideał służby ludowi. Etos zbudowany na ideale służenia dobru
społecznemu wyznaczał główny kierunek duchowości inteligencji oraz stworzył podstawy niebezpiecznych inklinacji: lud zamiast Boga, służba i postęp społeczny – jako
religia.
Ideologia i utopia, przenikając się nawzajem, kształtowały podstawy fałszywej tożsamości rosyjskiego inteligenta. Wnikliwą analizę zafałszowania obrazu własnej osoby
na tle rodzimej kultury przedstawił Paweł Nowogrodcew863. Nieadekwatna percepcja
rzeczywistości skierowała inteligenta w stronę obcych ideałów, atrakcyjnych ze
względu na trudności w uchwyceniu ich istoty i nieprzystawalności do tego, co znane.
861

Н.K. Михайловский, Из литературных и журнальных заметок. 1872 [в:] Собрание сочинений
в 6 томах, Издание „Русское Богатство”, Санкт-Петербург 1896–1897, т. 1, s. 705.
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Metafory „człowiek-śrubka” jako pierwszy użył Michał Heller w powieści Maszyna i śrubki (Moskwa 1994), niemniej jednak jest to określenie adekwatne dla koncepcji społecznych socjalistów-rewolucjonistów. Społeczeństwo traktowane jako mechanizm podporządkowuje sobie człowieka w roli
użytecznego elementu, potrzebnego do funkcjonowania, chociaż nie niezbędnego, gdyż w sytuacji pominięcia niepowtarzalnej wartości człowieka pojawia się opcja jego zastępowalności kimkolwiek innym.
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Por. P. Nowogrodcew, O drogach i zadaniach..., s. 184.
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Ten swoisty paradoks dawał złudne poczucie bezpieczeństwa: obcy ideał stworzył
przeciwwagę dla tego, co istniało realnie, lecz zostało usunięte z pola świadomości,
jednocześnie dawał się kształtować według uznania – brak możliwości praktycznego
stopniowego urzeczywistniania chronił przed bolesnym rozczarowaniem. Niebezpieczeństwo zastąpienia rzeczywistości przez twór myślowy nie wydawało się rosyjskiemu inteligentowi realne na żadnym etapie ewolucji inteligencji i nie było brane pod
uwagę864. Idea liberalna, idea socjalistyczna, idea prawosławna – opracowywane teoretycznie, w oderwaniu od rzeczywistości – pozwalały czuć inteligencji wszechmoc;
zburzenie istniejącego ładu i zastąpienie go innym, lepszym, w świadomości rosyjskiego inteligenta było jedynie kwestią czasu, „odpowiedniego momentu”.
W przypadku zafałszowanej świadomości rosyjskiej inteligencji możemy mówić
o stopieniu elementów ze swej istoty sprzecznych: głoszenia ideału miłości Chrystusa
wespół z ideą burzenia, tak jak miało to miejsce u Bakunina865 i ujawniło się w czasie
rewolucji 1917 roku. Doszło także do stopienia tendencji racjonalistycznych z pierwiastkami irracjonalnymi: dokonanie „skoku w przyszłość”, przy wykorzystaniu ludu,
z natury konserwatywnego. Prawosławne symbole religijne zostały użyte, aby przeciągnąć na stronę rewolucji lud, który kojarzył obrzędowość i symbolikę cerkiewną z tym,
co „swoje”, oraz stąd czerpał poczucie ciągłości w czasie i przestrzeni866.

4. MYŚL RELIGIJNA – PRÓBA REINTERPRETACJI
(WŁODZIMIERZ SOŁOWJOW, „WIECHOWCY”)
Poszukiwania religijne myślicieli dziewiętnastego wieku wyrażały pragnienie znalezienia pierwiastka reintegrującego sprzeczne dotychczas elementy: Wschód i Zachód,
katolicyzm i prawosławie, religię i naukę, świat Boży i historię; jednocześnie były
wyrazem apokaliptycznej świadomości końca. Oryginalną koncepcję syntezy zaproponował najwybitniejszy i najbardziej oryginalny z dziewiętnastowiecznych filozofów
– Włodzimierz Sołowjow. Jego filozofia był podsumowaniem dorobku rosyjskiej myśli
minionego wieku, a jednocześnie stworzyła fundament odrodzenia religijnego w dwudziestym wieku. Nie zaliczymy go do typowych przedstawicieli dziewiętnastowiecznej
inteligencji. Diagnozując sytuację w kulturze, nie doświadczał uczuć tak charakterystycznych dla inteligenta: wewnętrznego rozdarcia, pragnienia służby społeczeństwu,
złożenia siebie na ołtarzu „szczęścia ludzkości”. Nie pomijamy go jednak, gdyż wyrażał tendencję typową dla przełomu wieku dziewiętnastego i dwudziestego – oderwanie
myśli religijnej od sfery socjalnej. Koncepcja filozofa zderzała się z profetycznym
pojmowaniem religii, jako siły przekształcającej rzeczywistość. Idąc śladem Toynbeego, stwierdzamy, że:
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„Prawda stała się spornym terytorium mentalnym; odtąd już istniały dwa niezależne autorytety: profetyczne objawienie i filozoficzny rozum, z których każdy przypisywał sobie najwyższą
jurysdykcję nad całą sferą intelektualnej aktywności”867.

Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że religijność Tołstoja i Dostojewskiego
z założenia była pojmowana jako narzędzie przekształcenia rzeczywistości, podczas
gdy Sołowjow zasługuje na uwagę przede wszystkim jako geniusz, który dokonał syntezy na poziomie intelektualnym różnych wątków religijnych, obecnych w ówczesnej
Rosji868. Sołowjow czytelniej jeszcze niż Tołstoj podkreśla konieczność połączenia
polityki i religii w osobie mądrego władcy. Car jest jedyną osobą władną wprawić
w ruch mechanizm scalania biegunowo różnych pierwiastków. Rola filozofa polega na
opisaniu aktualnego stanu rzeczy, zaproponowania doskonałego rozwiązania i wskazania na osobę – w tym przypadku – cara, która własnym przykładem pociągnie za sobą
społeczeństwo. Koncepcje społeczne i historiozoficzne schodzą na dalszy plan – Sołowjow przede wszystkim proponuje „przepis” na reintegrację, a korzenie zakładanego
procesu tkwią w świecie ducha, w odkryciu Sofii. Zastanawia fakt, że Sołowjow –
podobnie jak Tołstoj – nie dopuszcza możliwości odmowy ludu, który być może nie
zechce pójść za przykładem władcy.
Rozwojem człowieka – według filozofa – rządzą trzy siły: pierwsza dąży do podporządkowania człowieka jednej zwierzchniej władzy, pragnie ujednolicić różnorodne
formy, stopić w jedną masę – ta siła pozbawia niezależności i wolności, ostatecznym
rezultatem jej działania w świecie jest jeden rządzący i jego niewolnicy. Druga działa
w kierunku rozbicia nieruchomej bryły zwyczaju, tradycji, doprowadza do skrajności
wolność jednostki i różnorodność form życia, aż do ich atomizacji – w rezultacie następuje dezintegracja sił psychicznych, duchowych, umysłowych; każdy z elementów,
nieświadomy przynależności do większej całości, działa dla własnej korzyści i doprowadza swoje działania do absurdu. Wynikiem działania wspomnianych sił są krańcowo
różne koncepcje antropologiczne: nieludzki Bóg na Wschodzie oraz człowiek bez Boga na Zachodzie. „Восток совершенно уничтожает человека в Боге и утверждает
бесчеловечного Бога; наоборот, западная цивилизация стремится к исключительному утверждению безбожного человека”869.
Napięcie między biegunowo różnymi pierwiastkami Sołowjow łagodził, wprowadzając „trzecią siłę” – element pośredniczący i spajający opozycyjne elementy. Naród,
który nosi w sobie boską siłę, musi być wolny od wszelkiej ograniczoności i jednostronności, pełen wiary i pokory, pozbawiony dążeń do zaspokojenia partykularnych
interesów. Spośród wszystkich narodów tylko słowiański posiada w swoim charakterze
wspomniane pierwiastki, nie popadł w żadną ze skrajności. Rosja ma do wypełnienia
misję – stanie się wyrazicielem trzeciej, jednoczącej siły, i nie odgrywa tutaj znaczącej
roli ani ekonomiczne ubóstwo, ani zacofanie Rosji pod innymi względami, ponieważ
siła, która kieruje narodem rosyjskim i za jego pośrednictwem ogarnie całą ludzkość,
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nie należy do tego świata: „Ибо та высшая сила, которую русский народ должен
провести в человечество, есть сила не от мира сего, и внешнее богатство и порядок относительно её не имеют никакого значения”870.
Centralną ideą filozofii Sołowjowa jest idea „Bogoczłowieczeństwa”871, zgodnie
z którą człowiek pośredniczy między światem natury a Bogiem, w wyniku świadomego i wolnego działania przy współudziale „Sofii”872 dąży do połączenia się z Bogiem,
a jednocześnie dźwiga ku Bogu naturę, formy społeczne; swoim działaniem inicjuje
także ruch odwrotny: „sprowadza” na ziemię królestwo Boże, dąży do urzeczywistnienia boskiego ładu w warunkach materialnego świata. W planie historycznym świat
rozpadł się na Wschód, który rozwija pierwiastek boski i z tego powodu dominuje
w nim myśl konserwatywna i ascetyczny ideał życia, oraz Zachód – ukierunkowany na
rozwój pierwiastka ludzkiego kosztem strony duchowej. Tak ostre rozgraniczenie –
zdaniem Sołowjowa – dowodzi, że wspomniane nurty nie tylko nie wykluczają się,
lecz stanowią dwie strony tego samego zjawiska i są nieodzowne do przebóstwienia
świata ziemskiego.
Rosyjski naród potrzebuje wolności słowa, zniesienia cenzury, aby jego duchowa
siła zaczęła działać. Cerkiew powinna się opierać przede wszystkim na autorytecie
moralnym, a nie na zewnętrznej świeckiej władzy i kościelnej cenzurze. „Наша беда –
в той охранительной системе, которая всячески старается внутри самой России
похоронить её веру, угасить её дух, заглушить её слово”873 – głosi filozof. Prawda,
której trzeba bronić siłą, jest bezsilna. Wszelki przymus zewnętrznych form, obrzędu
hamuje poznawanie prawdy. Cerkiew ma do odegrania znaczącą rolę wobec władzy
świeckiej: głosząc zasady miłosierdzia i chrześcijańskiej miłości, powinna nalegać na
objęcie nimi, bez wyjątku, przedstawicieli wszystkich wyznań. Z rozważań Sołowjowa
wnioskujemy, że Cerkiew sprzężona z samodzierżawiem zatraca swoją istotę, nie realizuje misji głoszenia prawdy Chrystusa – tkwi w uśpieniu i traci siłę jednoczenia
narodu: „И пока иерархия Русской Церкви не отрешится от... чуждого духа и не
вернётся к силе и разуму православного христианства, до тех пор не возвратит
она своей свободы и своего значения”874. W Liście do Aleksandra III zawarł Sołowjow swoiste wyznanie wiary: wierzę, że tylko siła Chrystusa może zwyciężyć ducha zła i zniszczenia; wierzę, że naród rosyjski w pełni żyje duchem Chrystusa; wierzę,
że car Rosji jest wyrazicielem narodowego ducha, uosobieniem najlepszych sił narodu875. Zamach na Aleksandra II stwarza doskonałą okazję do okazania miłosierdzia
zamachowcom i tym samym wzniesienia ziemskiej władzy cara na moralne wyżyny
władzy duchowej, akt wybaczenia mógłby stać się wyrazem połączenia w jedno
w osobie cara trzech pierwiastków: władzy państwowej – narodu – siły ducha:
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„Милуя врагов своей власти, вопреки всем расчётом и соображениям земной мудрости,
Царь станет на высоту сверхчеловеческую и самым делом покажет, что в нём живёт высшая духовная сила всего русского народа”876.

Siła prawosławnego ludu oddanego bardziej dobrom niebieskim niż ziemskim,
ascetycznego ideału życia i samodzierżawnej władzy może manifestować się w pełni,
jeśli zostanie zintegrowana z pierwiastkami, których Rosji brakuje, a mianowicie niezawisłością władzy kościelnej. Naród rosyjski jest narodem teokratycznym, nie demokratycznym. W połączeniu Kościołów katolickiego i prawosławnego leży klucz do
odtworzenia siły ducha – twierdzi Sołowjow. Katolicyzm na Zachodzie zdołał zbudować najbardziej niezależną od społeczeństwa i oficjalnej władzy organizację kościelną,
utracił jednak przy tym pierwiastek wspólnotowości, samoistnej jedności Kościoła
i społeczeństwa, która nie byłaby skutkiem formalnej organizacji; Cerkiew z kolei –
jak już wspominaliśmy – jest zbyt zależna, ukryta za formami władzy państwowej.
Zjednoczenie Kościołów zniweluje różnice, dopełni obydwa organizmy, tworząc z nich
jedność: „воссоединение между православием и католичеством должно освободить и усилить церьков на Востоке а на Западе, восстановить христианскую
государственность”877. Mostem między Wschodem i Zachodem, między katolicyzmem i prawosławiem jest naród polski. Duchowo przynależny do cywilizacji rzymskiej, znajduje się on pod władzą rosyjskiego cara; kulturowo jest bliski Rzymowi,
jednak więzy krwi łączą go z Rosjanami; zależny politycznie nie utracił niezawisłości,
ponieważ żyje ideą narodową odmienną od rosyjskiej, która w dodatku ma charakter
teokratyczny. „Наступит день, и исцеленная от долгого безумия Польша станет
живим мостом между святыней Востока и Запада”878.
Rosyjski naród ma wszelkie dane ku temu, by urzeczywistnić ideał królestwa Bożego na ziemi; nie ulega wątpliwości – pisze Sołowjow – że jest to naród sprawiedliwy, pełen sił życiowych. Co w takim razie – pyta filozof – przeszkadza mu w reintegracji z innymi narodami? Trafnie nazywa obydwie cechy, które zaważyły na inteligenckiej formule misyjności wobec krajów Zachodu, a obecnie – jak się okazuje –
determinują charakter ideału religijnego.
„И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не
может считаться формально умалишённым, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и маней вражды к нему всех и каждого”879.

Mania wielkości i mania prześladowcza blokują potencjał rozwojowy rosyjskiej
inteligencji, są nieprzezwyciężoną przeszkodą do osiągnięcia pełni rozwoju, w perspektywie inteligencji zmieniają wszystkich w potencjalnych lub rzeczywistych wrogów – zafałszowaniu ulega obraz rzeczywistości. Konsekwencją poczucia zagrożenia
jest inwestowanie w środki obrony, rozbudowywanie armii. Jak leczyć takiego chorego? – pyta Sołowjow. Uświadomienie fałszywych wyobrażeń wydaje się jedynym
sposobem skierowania inteligencji na drogę moralnego ozdrowienia – od jej stanu
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umysłu zależy kondycja narodu880. Grzechem inteligencji jest wprowadzenie kłamliwych zasad i wypaczonych ideałów moralnych w obieg społecznego życia, uczynienie
ich prawem – stanowi to wykroczenie przeciwko duchowej zasadzie życia, stokroć
bardziej niszczące w skutkach niż morderstwo, unicestwienie bytu fizycznego. Człowiek jest bytem duchowym – głosi filozof – dlatego wypaczenie praw duchowych to
akt morderstwa człowieka.
Wydawać by się mogło, że Sołowjow dystansuje się od zagadnień antropologicznych na rzecz kwestii misyjności Rosji, reintegracji pierwiastków kulturowych, koncepcji politycznych; jednak jest to wrażenie błędne – świadczy o tym idea Bogoczłowieczeństwa i człowieka jako podmiotu sprawczego oraz teoria poznania Boga przez
człowieka, w którym to procesie relacja międzyludzka: wyjście od „ja” na spotkanie
„ty” pełni kluczową rolę881. Rozwój kultury odbywa się przez urzeczywistnienie ideału
boskiego we wszystkich dziedzinach społecznego życia, lecz punktem wyjścia jest
samodoskonalenie człowieka.
Apokaliptyczne wizje Sołowjowa i zwątpienie w możliwość uratowania świata
znalazły wyraz w Opowieści o Antychryście oraz w zakwestionowaniu „trzeciej siły”.
W artykule Kwestia wschodnia (Восточный вопрос) myśliciel wyraża swoje obawy
wprost:
„Есть ли такая мировая сила, которая могла бы истинным соединением соединить в исторической жизни божественное начало с человеческим, благочестие с образованностью,
религию с гуманизмом, истины Востока с истиною Запада и во имя этой полной истины
сказать расслабленному греко-славянскому миру: »встань и ходи!«”882.

Apokaliptyczna wizja, o dziwo, łączy się ze społecznym dobrobytem, który jest
pewnego rodzaju towarem wymiennym za prawdę. W kontekście tej interpretacji wyjaśnia się proroctwo Sołowjowa: pokój nastąpi i prawda Chrystusa zwycięży, ale dopiero
po okresie panowania zła na ziemi.
Poglądy myślicieli religijnych: Dostojewskiego, Tołstoja, Sołowjowa odzwierciedlają kondycję religii pod koniec dziewiętnastego wieku. Apokaliptycznym wizjom
końca, zwątpieniu w obecny porządek społeczny i działające prawa towarzyszą koncepcje zbawienia. Profetyczna i eschatologiczna funkcja religii jest w naszych rozważaniach sprawą drugoplanową; obecnie skupimy się na sylwetkach typów zbawców.
Dostojewski kroczy drogą mistyka, z pełną świadomością biegunowości rosyjskiego
ducha, Tołstoj jest praktykiem, Sołowjow – filozofem.
Kwestię świadomości religijnej i jej zafałszowania w przypadku inteligencji, która
doporowadziła do rewolucji 1905 roku, podjęli autorzy zbiorku Wiechy: Mikołaj Bierdiajew, Sergiusz Bułhakow, Michał Gerszenzon, Piotr Struwe, Siemion Frank, Aleksander Izgojew i Bogdan Kistiakowski. Tę próbę reinterpretacji myśli religijnej ujmujemy w ślad za Anną Raźny jako propozycję antropologii pozytywnej883. Na sposobach
880
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interpretacji religii zaważył, centralny dla dziewiętnastowiecznej myśli rosyjskiej,
problem antropologiczny. Jak zauważył Bierdiajew: „Проблема о человеке, проблема религиозной антропологии превращается в русском сознании в проблему
о Богочеловеке и человекобоге, o Христе и антихристе”884. Większość autorów
zbiorku stanowili „legalni marksiści”885, co pozwala stwierdzić, że zrywając z tradycją
radykalnej inteligencji, mogli ocenić tendencje ruchu rewolucyjnego na podstawie
własnego doświadczenia, zaś proponowane środki mogły być remedium skutecznym,
gdyż wynikały z gruntownej znajomości zarówno idei Marksa, jak i specyfiki rosyjskiego środowiska rewolucyjnego. Po opublikowaniu zbiór stał się przedmiotem zażartych polemik886.
Odrzucenie prawdy o dwoistości ludzkiej natury: materialnej i duchowej – spowodowało przekreślenie prawdy o odwiecznej wędrówce ludzkiej duszy ku Bogu. Rozdzielenie natury fizycznej i duchowej człowieka jest równoznaczne z odcięciem go od
prawdy o możliwościach przebóstwienia. Autorzy Wiechów rozwinęli myśl Dostojewskiego. Sygnalizował on kres ludzkości, w której umiera idea Boga887. Człowiek odradza się jedynie w Chrystusie, a podążanie za Jego prawdą oznacza wybór odpowiedzialności za własne czyny oraz zgodę na bolesny proces „stawania się”888. Inteligencki bunt przeciwko państwu889 i Cerkwi dokonał się w imię zafałszowanego ideału, był
motywowany pragnieniem człowieka trwania w czasie, znalezienia ratunku przed nieuchronnością śmierci. Rezygnacja z autorefleksji, wyrzeczenie się jednostkowej odpowiedzialności za własne czyny oraz umiejscowienie kierunku i celu działań w materialnej rzeczywistości uniemożliwiały bycie osobą. Depersonalizacja była wzmacniana
przez dezintegrację na poziomie społecznym. Czyn niepowiązany z wykonawcą stracił
uzasadnienie aksjologiczne.
Ratunkiem dla inteligencji jest odkrycie na nowo rosyjskiej idei – zawartej w mistycyzmie i religijności ludu – oraz istoty misyjności Rosji.
„Кризис, который ныне переживает Россия, должен привести к окончательному разрыву с традициями реакционной власти и реакционного братства, равно как и с традициями
революционной интеллигенции и революционного »народа« во имя всенародной идеи, идеи народа как мистического организма, имеющего великое назначение в мире”890.

Bierdiajew za Dostojewskim powtórzył, że zbawienie dla Rosji zawiera się
w „prawdzie Chrystusa”. „Россию ждет разложение и гибель, если вопрос о его
общественном бытии будет поставлен на почву безбожной силы. Только в правде
Христовой – сила спасения”891.
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Klęska rewolucji interpretowana była nie w kategoriach kryzysu społeczno-politycznego, lecz z punktu widzenia upadku wartości duchowych. Uderzający jest
fakt, że myśliciele rosyjscy postrzegali ją jako siłę metafizyczną, działającą przez
człowieka, ale bez jego świadomości i woli; „точно люди находятся во власти какойто внечеловеческой силы, искажающей их человеческие черты” – pisał Bierdiajew892. Destrukcyjny wpływ rewolucji oceniano w płaszczyźnie społecznej oraz
w perspektywie jednostki. W przypadku struktur społecznych wprowadziła ona chaos,
ponieważ zniszczyła tradycję i dotychczasowy dorobek kulturowy, spowodowała relatywizację wartości; ostatecznie była mało efektywna – zmiany dotyczyły powierzchownych struktur, nie sięgając głębszych pokładów kulturowych. Tak dokonana rewolucja nosiła w sobie zalążek kontrrewolucji. Zgubny wpływ na jednostkę był wynikiem polaryzacji społeczeństwa na „dobrych” (oddanych „sprawie”) i „złych”, a także
usankcjonowaniem przemocy oraz zabiciem indywidualizmu na rzecz bycia rewolucjonistą. Na poziomie ontologicznym został zahamowany proces „stawania się” na
rzecz bezrefleksyjnego przekształcania rzeczywistości.
Autorzy zbiorku, podejmując się krytycznej oceny światopoglądu demokratycznej
inteligencji, sięgnęli do kwestii zasadniczych dla zdefiniowania tożsamości Rosji
i samookreślenia inteligencji w sytuacji utraty etosu. W ich ocenie prawdziwą przyczyną dezintegracji istniejącej struktury kulturowo-społecznej było oderwanie od korzeni religijnych i odwrócenie się radykalnej inteligencji od rzeczywistości.
„Они [autorzy Wiechów – M.A.] вышли на уровень действительно глубинных, существенных процессов, определявших характер русского, общественного развития. Другими
словами, они сумели увидеть проблему духовно-мировоззренческой вооруженности
и реального исторического поведения русской интеллигенции, (вытекающего из характера
этой вооруженности) как одну из самых важных, самых фундаментальных проблем этого
развития”893.

Odrodzenie religijnych podstaw bytu wymaga, według Bierdiajewa, zrozumienia
przesłania Chrystusa i wniesienia zwykłego, codziennego życia w ramy obrządku cerkiewnego: „Официально-казенное христианство есть старый мир, быт; Христос
есть новый мир противоположный всякому быту”894. Historyczna rola samodzierżawia, sprzężonego z prawosławiem z jednej strony oraz kulturą szlachecką z drugiej,
popychała inteligencję o proweniencji raznoczyńskiej ku zanegowaniu wszelkich wartości wypracowanych w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku. Inteligencja w walce z samodzierżawiem upolityczniła się i przejęła cechy oficjalnej władzy: skłonność
do przemocy, narzucania totalnego światopoglądu, a także sterowania społeczeństwem
za pomocą ideologii dla zrealizowania sobie tylko znanych celów. Według Bierdiajewa, inteligencja nieświadomie zniewoliła się za pomocą tego, z czym walczyła:
„Русская интеллигенция была такой, какой её создала русская история, в её психическом укладе отразились грехи нашей болезненной истории, нашей исторической власти
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и нашей вечной реакции. Застаревшее самовластие исказило душу интеллигенции, поработило её не только внешне, но и внутренно”895.

Władza miała swój mimowolny udział w przygotowaniu rewolucji: tłumiąc wszelkie przejawy buntu, sprzyjała podnoszeniu wewnętrznego ciśnienia. Jej gwałtowna
reakcja na ruch rewolucyjny wzmogła wrogość wobec państwa i wszystkiego, co sobą
reprezentuje. „Революционное беснование есть лишь обратная сторона беснования реакционного”896.
Nie analizujemy szczegółowo myśli religijnej autorów Wiechów, gdyż naszym celem jest ocena perspektyw rozwojowych kultury na podstawie moralnej kondycji inteligencji. Możemy wnioskować, że na tle dezintegracji kulturowej oraz rozpadu inteligencji na antagonistyczne formacje „wiechowcy” są tą grupą, która w fazie upadku
kultury podjęła próbę samookreślenia – zdefiniowania na nowo roli inteligencji i jej
zadań. Potencjalnie postawa, jaką reprezentowali autorzy zbiorku, była szansą na przezwyciężenie kryzysu kultury i spowodowanie jej wzrastania. Próba nie powiodła się.
Jak zauważają badacze897, polemiczne głosy wobec Wiechów w latach 1909–1910
w większości były po stronie inteligencji rewolucyjnej.
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ROZDZIAŁ V

MISJA INTELIGENCJI I ROSJI.
DYLEMAT ROSJA – ZACHÓD

Naszym celem nie jest szczegółowa analiza istoty misji. Skupiamy się na zbadaniu,
jaką rolę wspomniany element etosu pełnił w kształtowaniu i ewolucji fenomenu inteligencji, w inteligenckim zadaniu samookreślenia oraz wyartykułowania odpowiedzi na
pytanie o własną rolę wobec kultur: rodzimej i obcej. Myśl o posłannictwie Rosji wobec Zachodu pojawiła się już na początku wieku dziewiętnastego, w powieści Włodzimierza Odojewskiego Ruskie noce (Русские ночи). Dylemat, rozstrzygany przez
kolejne formacje inteligencji, obejmował szereg zagadnień, z których najistotniejszym
było pytanie o korzenie kulturowe Rosji i Zachodu oraz stwierdzenie ich odmienności
lub tożsamości. W napięciu między dwoma biegunami, na które składały się tezy: „Rosja ma samoistną drogę” oraz „powinna dołączyć do kultury europejskiej”, rodziła się
ostateczna odpowiedź inteligencji na pytanie: „kim jesteśmy?”.
Rozstrzygnięcie dylematu Rosja – Zachód przez dziewiętnastowieczną inteligencję
rosyjską obejmowało dwa etapy: określenie korzeni kulturowych i identyfikację podstawowych pierwiastków kultury własnej i obcej oraz opowiedzenie się po stronie
„właściwej” drogi rozwoju Rosji, a tym samym wybór pierwiastka dominującego jako
punktu odniesienia dla pozostałych koncepcji.
Podejmujemy próbę udowodnienia tezy, że sformułowanie misji wobec Zachodu
było ubocznym skutkiem poszukiwań tożsamości, dowodem kompleksu niższości
i próbą kompensacji.

1. W POSZUKIWANIU SAMOISTNYCH PIERWIASTKÓW KULTURY.
ALEKSY CHOMIAKOW. WISSARION BIELIŃSKI
Chomiakow stworzył własny system historiozoficzny, prześledził losy narodów od
zarania dziejów i wykazał wyjątkowość położenia Rosji. W kontekście poruszonego
przez nas problemu Rosja – Zachód w ujęciu rosyjskiej inteligencji, warto zatrzymać
się przez chwilę na źródłach inspiracji, które pozwoliły teoretykowi słowianofilstwa
skonstruować tak rozbudowany i interesujący model rozwoju społeczeństw oraz zdefi-
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niować siłę, która tym rozwojem kieruje. Idea organicznego pojmowania historii, doniosłości tradycji w rozwoju społeczeństw oraz znaczenia religii była już wcześniej rozpatrywana przez niemieckich filozofów: Herdera, Schellinga, Schlegla i Hegla. Porównując
koncepcje Herdera898 i Chomiakowa, zauważymy, że stąd Chomiakow zaczerpnął tezy
o etnogenezie ludzkości i charakterze plemion słowiańskich. Herder pisał o Słowianach:
„На Днепре они построили Киев, на Волхове – Новгород [...] Они были миросердны, гостеприимны до расточительства, любили сельскую свободу, но были послушны и покорны, враги разбоя и грабежей”899. Innym źródłem inspiracji dla Chomiakowa byli Schelling i jego koncepcja wolności nierozerwalnie związanej z przemocą
(произвол) i koniecznością900 oraz Schlegel, który powiązał charakter plemion z dwoma
typami woli (чувственная воля и божественная воля)901.
Monumentalne dzieło Chomiakowa Notatki o historii powszechnej (Записки
о всемирной истории) nie miało charakteru naukowego, stanowiło luźny zbiór myśli,
komentarzy. Chomiakow korzystał z osiągnięć archeologii, lingwistyki, etnografii.
Połączył inspiracje natury religijnej: przekonanie, że wiara jest siłą twórczą w historii,
z uznanymi wówczas teoriami historiozoficznymi. Chomiakow nie próbował przedstawić dziejów świata w sposób systematyczny. Przyświecały mu inne cele: chciał
zwrócić uwagę na rolę narodów słowiańskich w historii Europy i pokazać narody Europy Zachodniej we właściwej perspektywie – miały one, według myśliciela, mniejsze
znaczenie, niż się im ogólnie przypisuje.
„Он говорил (мы сами это слышали), что пишет не всемирную иcторию в полном рассказе, а только набрасывает систему, в которой всемирная история должна быть изложена
[...] То были в полном смысле у ч е н ы е м е м у а р ы, в которых Хомяков записывал для себя,
в систематическом порядке, свои соображения, мысли и выводы об истории человечества....”902.

Autor Notatek za punkt wyjścia obrał twierdzenie, że ludzkość w zamierzchłych
czasach stanowiła jedność, dopiero później w wyniku zmagań dwóch opozycyjnych
pierwiastków natury duchowej: iraństwa i kuszytyzmu następowało różnicowanie się
ludów i w konsekwencji odmienny rozwój historyczny. Terminy »iranizm« i »kuszytyzm« należy traktować jako pojęcia umowne, oznaczające przeciwstawne zbiory cech
utożsamionych bądź z wolnością ducha, bądź z koniecznością i logiką. „Dostrzegał tę
konieczność, przewagę świata rzeczy nad duchem i w religiach pogańskich, i w katolicyzmie, i w zachodnim racjonalizmie, i w filozofii Hegla”903.
Fakty historyczne stanowiły, zdaniem Chomiakowa, niewystarczający materiał do
zbadania wzajemnych zależności między narodami – prawideł rozwoju historyczno-kulturowego. Zasadniczą przyczyną różnicy między narodami były, fundamentalne
dla ich genezy i charakteru, pierwiastki duchowe. Historię świata filozof postrzegał
898
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jako wzajemne przenikanie się i walkę dwóch typów religii: kuszyckich i irańskich.
Nie typ struktury politycznej, nie przynależność plemienna, lecz właśnie religia decydowała o losach narodu i jego dziejowym zadaniu. Całościowa prezentacja historycznego rozwoju narodów według koncepcji Chomiakowa wykraczałaby znacznie poza
ramy niniejszej pracy, dlatego skupimy się na zagadnieniach zasadniczych dla naszych
rozważań: źródłach podstawowej różnicy między Rosją a Zachodem. Chomiakow
stwierdził, że przyczyna różnicy tkwiła w typie religii, która znalazła się u podstaw
organizacji społecznej i zdeterminowała więzi międzyludzkie. W najbardziej podstawowym aspekcie należało po prostu uchwycić typ relacji międzyludzkich. Wychodząc
od człowieka, Chomiakow zrekonstruował słowiański model społeczny, jego specyfikę
na tle przeciwstawnego modelu germańskiego, i na tej podstawie wysnuł wniosek
o charakterze religii, która musiała znajdować się u podstaw każdego z nich. Fundamentalne dla charakteru społeczeństw pierwiastki były wobec siebie opozycyjne i rodziły szereg dalszych opozycji: przeciwstawienie wolności i konieczności (świata ducha i świata rzeczy materialnych904 (вещественность)), wiary i logiki, dwóch typów
struktur społecznych. W tym miejscu naszych rozważań konieczna jest dogłębna charakterystyka twórczych pierwiastków, tak jak postrzegał je Chomiakow. „Iranizm”
charakteryzował plemiona, które uznawały Boga za stwórcę świata. Dla tego archetypu
charakterystyczna była wolność ducha. Plemiona irańskie dążyły do poznania Boga,
którego obecność odczuwały w otaczającym świecie. Kultura rozwijała się za pomocą
słowa, wspólnej modlitwy, pisma. Siłą poruszającą ten typ kultury była moc ducha.
Pełna manifestacja pierwiastka irańskiego wymagała życia w pokoju, zgodnie z zasadą
miłości i wspólnotowości. Stąd wywodziła się pogarda dla rzeczy materialnych, w tym
także dla ciała. Plemiona irańskie rozwijały duchowy potencjał, żyjąc w pokoju i miłości. Pierwiastek irański ma odmienny od kuszyckiego charakter: jest integralny
i wszechstronny. Inaczej przedstawiała się sprawa z kuszytyzmem. Kuszyci u zarania
swoich dziejów skoncentrowali siły na zbudowaniu wygodnego życia. Wynikła stąd
ich dbałość o rzeczy materialne. W konsekwencji uzależnili się od materii, kierowali
się logiką. Rozbudowali potężne państwo i zaczęli podbijać sąsiednie plemiona. Pierwiastek kuszycki charakteryzował się ogromną ekspansywnością. Opanowanie świata
materialnego nie wymagało rozwijania pierwiastka duchowego. Zakładało wręcz wykorzystanie potencjału duchowego do osiągania celów materialnych. Kuszytyzm zmierzał ku coraz większej jednostronności swojego rozwoju, przedkładając racjonalizm
nad duchowość. W miarę jak rosła zewnętrzna potęga plemion kuszyckch, wyczerpywał się potencjał duchowy – rozwój historyczny, widoczny w organizacji państwa, był
odwrotnie proporcjonalny do potencjału duchowego. Kultura inspirowana kuszytyzmem przejawiła się w monumentalnych pomnikach architektury. Według stworzonego przez siebie systemu, Chomiakow postrzega historię narodów jako zmaganie się
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Por. A. Walicki, W kręgu..., s. 153. Badacz używa słowa „konieczność” jako przeciwstawnego do
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творением, а необходимьость – рождением”. А.С. Хомяков, Записки Алексея Степановича о всемирной истории, т. 5, s. 217.
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dwóch pierwiastków: irańskiego i kuszyckiego905. W świecie walkę toczą dwa spolaryzowane pierwiastki duchowe i, będące ich konsekwencją, dwa antagonistyczne porządki świata. Podstawowym zagadnieniem rozpatrywanym przez Chomiakowa była
kwestia wolności i konieczności jako pochodne typu religii. Wolność warunkowała
pełnię oraz wewnętrzną spójność społeczeństwa i pojedynczego człowieka. Zależność
od zewnętrznych warunków była źródłem dezintegracji i nasilającej się jednostronności rozwoju organizmu społecznego, wyrażonej w racjonalizmie.
Oprócz cech przeciwstawnych, wymienionych przez Chomiakowa, można wskazać
jeszcze kilka innych par. Jedną z nich jest uwewnętrznienie energii (religie irańskie) –
uzewnętrznienie (religie kuszyckie), dążenie do syntezy – skłonność do analizowania,
samodoskonalenie (w aspekcie duchowym) – przekształcanie środowiska materialnego.
Rozróżnienie religii na dwa typy pozwoliło Chomiakowowi udzielić odpowiedzi na
pozostałe problemy, które wyłoniły się w procesie konfrontacji Rosji z Zachodem:
religii, typu państwa, społeczeństwa, stosunku do nauki czy szerzej – metod poznania.
Zastanówmy się więc nad perspektywą, w jakiej Chomiakow postrzegał etnogenezę
Słowian i ich charakter906. W Notatkach o historii powszechnej Chomiakow pisał, że
państwo Słowian znajdowało się na wschodzie Europy i sąsiadowało z plemionami
Finów i Turków na wschodzie, z Imperium Bizantyjskim na południu i z plemionami
germańskimi na zachodzie – plemiona Słowian zajmowały obszar między Donem
a Elbą. Jako plemię charakteryzowały je te same cechy, co dumny i wolny naród Persów, żyjący na północ od granic Medii:
„Над жаркими берегами великого залива, в который впадает Евфрат, подымаются круто скалы свежей горной твердыни, пересекаемой каменистыми оврагами и тесными ущелиями. В этой дикой и суровой области, простирающейся на Север до границ Мидии, жил
вольный и гордый народ Персов, управляемый старыми обычаяами и родовыми князьями,
поклоняющийся невидимому Богу небесному и признающий Его присутствие и символы
в предметах видимого мира”907.

Słowianie, podobnie jak Persowie, żyli według starych obyczajów pod rządami rodowych książąt. U podstaw organizacji społecznej leżało życie rodzinne, oparte na
więzach wzajemnej miłości do współplemieńców oraz szacunku dla przodków. Były to
plemiona żyjące pokojowo, nie organizowały drużyn, nie próbowały podbijać sąsiadów
– jeśli prowadziły wojny, to jedynie w obronie własnych ziem. Plemiona Ariów (ludów
irańskich) sąsiadowały z wojowniczymi plemionami Kuszytów na brzegach Eufratu
(w Asyrii) i na granicy Kaszmiru oraz Baktrii. Chomiakow sięgał do czasów bardzo
905
Chomiakow odwołuje się do czasów bardzo odległych historycznie, kiedy na Wyżynie Irańskiej powstały pierwsze starożytne organizmy państwowe Medów i Persów. Charakteryzując te państwa, szczególny nacisk kładzie na ich ekspansywność bądź jej brak oraz zewnętrzne przejawy organizacji państwowej,
które – według myśliciela – są emanacją wewnętrznych pierwiastków duchowych. Zwraca także uwagę na
wojownicze plemiona Kuszytów, które stanowiły zagrożenie dla państw mniej ekspansywnych. Historyczne losy tych ludów pozwoliły Chomiakowowi wysnuć wnioski o sile pierwiastka duchowego i jego budującym bądź destrukcyjnym wpływie na życie społeczności. Por. А.С. Хомяков, Записки..., т. 1, s. 215–223.
906
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była „mentalność” Słowian. Używamy zatem sformułowania „charakter” w znaczeniu bliskim mentalności.
Por. B. Jegorow, Rosyjski charakter [w:] Oblicza Rosji.
907
А.С. Хомяков, Записки..., т. 5, s. 218.
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odległych historycznie, kiedy na Wyżynie Irańskiej istniały dwa potężne organizmy
państwowe: Media i Persja. Kontakty plemion irańskich z kuszyckimi owocowały
zburzeniem ustalonego ładu społeczno-moralnego. Konkluzja Chomiakowa była następująca: w wyniku walk między plemionami doszło do przemieszania się dwóch
pierwiastków: irańskiego i kuszyckiego, dlatego też nie można sądzić o charakterze
narodów według ich zewnętrznych form organizacji państwowej. Chomiakow, posługując się analogią do zrekonstruowanej przez siebie historii połączenia Medów i Persów w jeden organizm państwowy, przedstawił własną koncepcję historycznej konfrontacji pierwiastka kuszyckiego i irańskiego oraz konsekwencje tej konfrontacji908.
W ten sposób zbudował model, który pozwolił mu odtworzyć dzieje plemion ruskich
na tle historii Europy. Początek historii Europy zaczął się, zdaniem Chomiakowa,
z chwilą upadku Imperium Rzymskiego – wówczas na arenę dziejów wkroczyły dwa
ogromne plemiona: Germanów i Słowian. W procesie historycznego rozwoju narodów
następowała stopniowa utrata wolności na rzecz konieczności. Różnica między plemionami ujawniła się w strukturze ich organizacji plemiennej. Słowianie byli narodem
wolnym, nie istniała u nich hierarchia. Plemiona germańskie dzieliły się na zdobywców i plemiona podbite. W walce pierwiastków: kuszyckiego i irańskiego na ziemiach
ruskich należy wyróżnić dwa kluczowe momenty: wezwanie u zarania dziejów ruskiej
państwowości książąt z Waregów do obrony ziem ruskich oraz reformy Piotra I.
Jednocześnie myśliciel próbował w historycznej przeszłości Rosji znaleźć odpowiedź na pytanie o tradycyjny typ ruskiej organizacji społecznej. W jednym z listów do
Jurija Samarina909 Chomiakow wspomina o Nowogrodzie: prosi Samarina, który wówczas zajmował się historią Nowogrodu i pisał pracę o księciu i wiecu, o sprawdzenie,
czy w określonej fazie istnienia republiki przeniknęły do niej jakieś prawa z Europy
Zachodniej (to według Chomiakowa jest ważne, jeśli chce się zbadać przyczyny upadku republiki) oraz jaki charakter przybrał Nowogród w stosunku do okolicznych plemion: czy był to gród-władca (господин-владыка), czy gród-ojciec (господин-батюшка). Po raz kolejny stawia pytanie o typ więzi – pierwsza wskazuje na formy
zewnętrzne: władzę narzuconą, druga – na więź typu patriarchalnego.
Człowiek w ujęciu rosyjskiego myśliciela był istotą duchową – „osobowością integralną” i jako taki przeciwstawiony został koncepcji racjonalistycznej – okcydentalistycznej. W polemice z Iwanem Koszelowem Chomiakow nazwał dwa główne czynniki, które dawały obszczinie wyższość nad innymi modelami organizacji społecznej:
obszczina należała zarówno do sfery kultury materialnej, jak i duchowej oraz wyrastała
z religii prawosławnej – jej fundamentami były wiara i miłość910. Doskonałe społe908
„Почти без сопротивления пристал он (народ Персов) к политической системе родных Мидийцев, охотно, несмотря на вольнолюбивую гордость, признал он первенство народа, от которого
принимал свое же старое учение, но в реформе, придавшей ему характер ясного сознания. Вскоре
участие в политической деятельности и столкновение с другими племенами внушили ему властолюбие, а нравственный упадок Мидии внушил ему презрение к прежним наставникам”. А.С. Хомяков,
Записки..., т. 1, s. 218–219.
909
А.С. Хомяков, Записки..., т. 5, s. 233.
910
Nie było zgodności co do prymatu obszcziny, jako modelu społecznego, między Aleksiejem Chomiakowem a Iwanem Koszelowem. I. Koszelow twierdził, że pierwotna forma rozwoju skazuje na niebyt
wybitne osoby oraz jednostki wykształcone – kształcenie pojmował jako „nabywanie wiedzy” (a więc
inaczej niż Chomiakow). Twierdził, że obszczina to nic innego, jak pozostałości okresu dziecięcego z życia
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czeństwo jawiło się Chomiakowi jako takie, które łączy w sobie strukturę patriarchalną
ze strukturą państwa – u podstaw obydwu miałyby leżeć pierwiastki chrześcijańskie,
rozwinięte, w sposób świadomy, w całej pełni. Racjonalizm, stanowiący podstawę
społeczeństw zachodnich, przewiduje izolację jednostek, formalizm relacji stawia ponad uczuciami. Człowiek na Zachodzie był równy drugiemu w świetle prawa, które
stanowiło swoistą twierdzę911. Podstawą struktury społecznej są związki międzyludzkie
oparte albo na zasadzie braterstwa, albo na zasadzie równości. Równość wobec prawa
znajdująca się u podstaw społeczeństw zachodnich jest wartością negatywną, gdyż nie
postrzega innego człowieka inaczej jak obcego. Jurij Samarin nawiązuje do zasady
życia rodzinnego i stosunków patriarchalnych, kiedy przeprowadza ostre rozgraniczenie między stosunkiem braterstwa a równości, wynikające z obecności bądź braku
miłości.
„Zwróćcie uwagę: braterstwo – termin z życia rodzinnego – a nie równość. Co różni negatywną zasadę »równość« od pozytywnej zasady »braterstwo«, jeśli nie przyrodzone uczucie miłości, którego nie zawiera zasada pierwsza, a które stanowi istotę drugiej?”912.

Zasada soborowości wykluczała zarówno indywidualność, jak i przymus zewnętrzny. Zdaniem Chomiakowa, te dwa pierwiastki dominujące w społeczeństwach zachodnich są źródłem dezintegracji i wewnętrznych dramatów człowieka, które znajdują
swój wyraz w świecie zewnętrznym w postaci wojen, powstań, rewolucji. Na tym etapie filozof przeciwstawiał prawosławie katolicyzmowi, wiążąc ten drugi z cywilizacją
rzymską, stworzeniem struktur prawnych oraz przyznaniem rozumowi głównej roli
w życiu człowieka i społeczeństwa. Według Chomiakowa, Rzym skaził religię, wykorzystując ją jako narzędzie do budowania struktur państwowych, Germanie zaś pogwałcili zasady organizacji społecznej, tworząc drużyny, oparte na umowie i wzajemnych interesach. Konsekwencją były kolejne istotne rozbieżności: różnica w charakterze obszcziny germańskiej i słowiańskiej oraz różnice w roli „soborów”. Waga
soborów była istotna zarówno dla Wschodu, jak i Zachodu, ale w każdym przypadku
miały one odmienne znaczenie. Zachód dążył przede wszystkim do nadania Kościołowi charakteru struktury państwowej – martwej przez sam fakt bycia czymś stworzonym sztucznie. Myśliciel wskazuje na podobieństwo zewnętrznych form organizacyjnych oraz różnicę w istocie zjawisk. Na Wschodzie sobory dawały wyraz opinii ogółu,
ale oprócz wyrażania świeckich interesów (частных) brały także pod uwagę pierwiastki duchowe. Udział całej obszcziny913, przyjmującej postanowienie oraz uznającej
narodu i brak przyszłości dla warstwy wykształconej. Popierał własność prywatną, gdyż wspólnota dóbr,
jego zdaniem, uniemożliwiała postęp. W odpowiedzi na to Chomiakow argumentował, że człowiek z natury
jest egoistyczny, a zatem wolność równa jest anarchii, obszczina stanowi więc gwarancję stabilności struktury.
911
„Pierwszym krokiem każdej jednostki ku społeczeństwu jest obwarowanie się w twierdzy”. Por.
A. Chomiakow, Katolicyzm, protestantyzm, prawosławie..., s. 137.
912
J. Samarin, Zasada osobowości a więź społeczna [w:] A. Walicki, Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna..., s. 166.
913
Obszczina jako pewien rodzaj organizacji społecznej istniała zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, ale Chomiakow podkreśla odmienność pierwiastków, które leżały u ich podstaw organizacyjnych
– „Впрочем общину германскую не должно смешивать с общиной славянской: между ними бесконечное расстояние. Одна есть община естественного братства, другая братства условного, дружинного”. А.С. Хомяков, Записки..., т. 7, s. 17.
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jego pełną zgodność z tradycją i wiarą (полное согласие с преданием и верою), dotychczas nie określonymi wyraźnie, ale istniejącymi w sferze ducha, dawał zgromadzeniom914 siłę i niepodważalność ich decyzji w ciągu następnych stuleci. Na Zachodzie sobory nie podlegały tego typu kontroli, a ich postanowienia stanowiły prawo,
niezależnie od zdania ogółu: „На Востоке слово »собоp« было свидетельством, на
Западе – приговором...”915.
Dowodem na taką rozbieżność w pojmowaniu roli soborów i ich rzeczywistej funkcji jest, według Chomiakowa, cały rozwój historyczny narodów od zarania ich dziejów
aż do czasów jemu współczesnych. Wstrząsy, które targają Europą Zachodnią, są wyrazem zaburzenia duchowej równowagi i dowodem na niedoskonałość nie formy społeczeństwa, ale tego, co stanowi istotę organizmu społecznego: duchowego pierwiastka. Chomiakow pod wrażeniem burzliwej atmosfery niepokojów i zamętu pisze, że
społeczeństwa upadają nie z powodu silnych wstrząsów, ale dlatego, że utraciły swój
duchowy, ożywczy pierwiastek: „Внутреннее омертвение людей высказывается
судорожными движениями общественных организмов – ибо человек создание
благородное он не может и не должен жить без веры...”916. Aby scalić życie, trzeba
rozumieć istotę chrześcijaństwa w jego pierwotnej formie. Chomiakow jeszcze raz
podkreśla, że ta istota zasadza się na nierozdzielności wolności i jedności, które przejawiają się w prawie duchowej miłości.
W historiozofii Chomiakowa bardzo wyraźne jest rozgraniczenie: „naród” a „państwo”. Pojęcia te nigdy nie są tożsame, niekiedy wręcz znajdują się w wyraźnej opozycji. W swoich rozważaniach Chomiakow sięgał czasów plemion staroruskich i początków panowania księcia Ruryka. Twierdził on, że władza jest w swej istocie obca duchowo pierwiastkowi rosyjskiemu. Drużyna, która przybyła wraz z wezwanym
księciem, opierała swoją strukturę na pierwiastkach obcych „ziemi”917: – to ona uosabiała rozdwojenie i wewnętrzny rozdźwięk życia społecznego. Służąc księciu w sposób
wolny, tworzyła własny porządek, wnosząc do organizacji społecznej obce pierwiastki.
Książę i drużyna, dążąc do zjednoczenia ruskich ziem, obracali się w kręgu oderwanych pojęć lub osobistych korzyści. „Она была по своему коренному значению
и положению в обществе чужда земле и основана на иных началах чем туземные
общины, к которым она не принадлежала...”918. Plemiona słowiańskie potrzebowały
zewnętrznej siły jedynie do obrony granic. Za godny podkreślenia Chomiakow uznaje
fakt, że owe plemiona nie zostały podbite, lecz wybrały sobie władcę, nakładając na
niego tym samym obowiązek poszanowania plemiennej woli i nieingerowania w wewnętrzne sprawy plemion, gdyż te leżały w gestii „miru” – rady plemiennej.
„Cеверные земли Славянские и колонии Славянские в землях Финских призвали вождя
иноземного княжить у них, устраивать порядок внутренний в отношении племен друг

914

Zgromadzenie rozumiane jako rada starszych – „mir”.
А.С. Хомяков, Записки..., т. 7, s. 199.
916
А.С. Хомяков, Записки..., т. 1, s. 147.
917
Tym mianem Chomiakow określa staroruskie plemiona, opierające swoją organizację na wspólnym
władaniu ziemią.
918
А.С. Хомяков, Записки..., т. 5, s. 221.
915
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к другу и ограждать тишину внешнюю от нападения недружелюбных соседей. Так общей
волей составился союз под княжеским правлением Рюрикова дома...”919.

Chociaż historyczne warunki konfrontacji plemion ruskich (tych, które przechowały
pierwiastek irański) i germańskich (zdominowanych kuszytyzmem) były odmienne od
konfrontacji Ariów z Kuszytami, to w obydwu przypadkach konsekwencje były takie
same: „skażony” gwałtownością i przemocą pierwiastek irański nie mógł się zamanifestować w całej pełni w strukturze społecznej – zmuszony do stawiania oporu obcym
pierwiastkom, utracił moc sprawczą. Plemiona ruskie stanowiły jedność pod władzą
księcia, gdyż tego wymagało ich zewnętrzne bezpieczeństwo, ale jednocześnie każde
z nich dążyło do autonomii w relacjach międzyplemiennych, co powodowało walki.
Konflikty wewnętrzne były w swojej istocie, według Chomiakowa, jedynie uzewnętrznieniem walki dwóch antagonistycznych pierwiastków. Przyznając, że istniało rozdwojenie, wyrażające się w dążeniu do jedności – z jednej strony – i do odrębności
– z drugiej, Chomiakow zaznaczył, że był to rezultat wniknięcia obcego pierwiastka
w życie narodu. Wielokrotnie podkreślał fakt, że ten pierwiastek nie był zjawiskiem
całkowicie przypadkowym i jako obcy rosyjskiemu duchowi mógł zostać przezeń opanowany.
„Было раздвоение на земле Русской, но оно не было фактом отчасти случайным
и происходящим от недоразумья, оно не было резко определено, основано на коренной неправде и вражде и узаконено самим миром духовным, как на Западе...”920.

Misja Rosji polega na wniesieniu do Europy pierwiastków słowiańskich. Rosja ma
prawo wskazywać Europie drogę rozwoju, ponieważ udało jej się ochronić ożywczy
pierwiastek przez długie stulecia, nie wyparła się swojej tradycji i nie dopuściła do
wypaczenia wiary prawosławnej.
„Она прошла через великие испытания, она отстаяла свое общественное и бытовое начало в долгих и кровавых борьбах [...] – и сперва спасшая эти начала для самой себя, она
теперь должна явиться их представительницей для целого мира. Такого ее призвание, ей
идеал в будущем. Нам позволено глядеть вперед смело и безбоязненно...”921.

Chomiakow formułuje zarówno myśl o misyjności inteligencji, przejawiającej się
w jej mediacyjnej roli między kulturą własną i obcą, jak i myśl o misyjności Rosji
w stosunku do Europy Zachodniej. Inteligencja powinna, opierając się na pierwiastkach irańskich: miłości i twórczej wolności, wskazać zachodniej nauce właściwe jej
miejsce: ma to być funkcja pomocnicza, a nie rola główna. Jednocześnie należy na
bieżąco przyswajać i weryfikować myśl Zachodu. Nie jest to zadanie łatwe – sam
Chomiakow zdaje sobie sprawę z małej liczebności inteligencji rosyjskiej i ograniczonych możliwości działania. Przytoczony poniżej cytat wyraża w dużym skrócie zasadnicze cechy charakterystyczne inteligencji: poczucie misji (osobistej – wyrwać naród
z apatii oraz przechować rodzime wartości), etos oparty na wartościach moralnych,
chęć poświęcenia się bez perspektyw na to, że trud przyniesie owoce jeszcze w tym
życiu:
919

А.С. Хомяков, Записки..., т. 5, s. 221.
А.С. Хомяков, Записки..., т. 5, s. 230.
921
А.С. Хомяков, Записки..., т. 1, s. 152.
920
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„Ряды наших друзей оказались необычайно редкими и дружина ничтожною. [...] Но это
ничего не значит: правы будут те, которые сильнее, прямее и постояннее станут ее пробуждать от ее умственной апатии. Надобно только сохранять вполне нравственное достоинство и безусловную, бесстрастную чистоту во всех действиях [...]. Мы же должны знать,
что никто из нас не доживет до жатвы, и что наш духовный и монашеский труд пашни, посева и полотя есть дело не только русское но и всемирное. Эта мысль одна только может
дать силу и постоянство...”922.

Chomiakow wyraził myśl o roli rosyjskiej inteligencji w przyswojeniu nauki i filozofii Zachodu. Wtórował mu Iwan Kirejewski:
„Если европейское в самом деле ложное, если действительно противоречит началу истинной образованности, то начало это, как истинное должно не оставлять этого противоречия в уме человека, а, напротив, принять его в себя, оценить, поставить в свои границы
и, подчинив таким образом собственному произволу сообщить ему истинный смысл”923.

Siłę ożywiającą i twórczą przypisuje się wierze, a nie logice. Myśliciel niejednokrotnie podkreślał, że punktem wyjścia do konfrontacji z obcą kulturą muszą być rodzime wartości. W przeciwnym wypadku nie istnieje możliwość zintegrowania obcych
pierwiastków, zaś konsekwencją jest oderwanie od narodu i wewnętrzne rozdarcie.
Tylko wychodząc od własnego narodu, można dojść do pojmowania całej ludzkości.
„Чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. Наща философия должна развиваться из нашей жизни, создаться из
текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного бытия...”924.

Aleksiej Chomiakow należał do tej części rosyjskiej inteligencji, która ceniła naukę
Zachodu i podjęła świadomy wysiłek przeszczepienia jej zdobyczy na rodzimy grunt,
a jednocześnie, dzięki specyficznym cechom osobowości, zachowała rdzenne pierwiastki kultury rosyjskiej: prawosławie, organiczność, silne związki ze strukturą patriarchalną.
Historiozoficzna koncepcja Chomiakowa, oparta na rozróżnieniu dwóch typów
pierwiastków kulturotwórczych, pozwoliła w oryginalny sposób usystematyzować
problemy, z którymi rosyjska inteligencja zmagała się w latach czterdziestych dziewiętnastego wieku. W myśl tej koncepcji Zachód jawił się jako cywilizacja duchowo
odmienna. Prawosławie przeciwstawione katolicyzmowi okazywało się siłą twórczą,
ratunkiem dla racjonalistycznej nauki Zachodu, która nie była w stanie zaspokoić podstawowej – duchowej – potrzeby człowieka. Widzimy więc, że w kontekście rozważań
o Rosji i Zachodzie myśliciel nie uniknął pierwszoplanowego w rosyjskiej kulturze lat
czterdziestych dziewiętnastego wieku zagadnienia: antropologicznego.
Historiozoficzna koncepcja Chomiakowa stanowiła punkt odniesienia dla Iwana Kirejewskiego, który poszerzył myśl o istocie prawosławia i jego roli w budowaniu modelu społecznego, oraz dla Iwana Aksakowa, który z kolei dopracował kwestię obszcziny, ukazując skonstruowany przez Chomiakowa model w aspekcie historycznym.
Koncepcje myśliciela stanowiły punkt odniesienia również dla krytyki okcydentali922

Письмо к Юрию Федоровичу Самарину. Предисловие И.С. Аксакова [в:] А.С. Хомяков,
Полное собрание сочинений, Москва 1904, т. 8, s. 241.
923
Полное собрание сочинений И. Киреевского, под ред. М. Гершензона, Москва 1912, т. 1, s. 112.
924
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210

INTELIGENCJA A KULTURA

stycznej. Wybitny przedstawiciel słowianofilstwa stworzył podstawowy model,
w którym znalazł wyraz dualizm w kulturze oraz walka antagonistycznych pierwiastków. Przedstawiając swoją koncepcję, opowiedział się po stronie jednego z pierwiastków – zapoczątkował tym samym polemikę, która trwała cały dziewiętnasty wiek, oraz
zainspirował kolejnych myślicieli do poszukiwań sposobów pogodzenia obydwu pierwiastków.
Z całą mocą należy podkreślić, że słowianofile nie byli antyzapadnikami. Chomiakow, Kirejewskij cenili zachodnią naukę, osiągnięcia europejskiego oświecenia i zdawali sobie sprawę z tego, że wyrugowanie myśli zachodniej przyniosłoby ogromną
szkodę. Kirejewski pisał: „истребить его [Zachodu – M.A.] влияние, после того как
мы однажды сделались его причастниками, уже находиться вне нашей силы, да
это было бы и великим бедствием”925. Nie byli przeciwnikami Zachodu, lecz
oponentami ujęcia, które za fundament kultury przyjmowało pierwiastki inne niż prawosławie.
W konfrontacji z kulturą Europy pytanie o własne korzenie kulturowe oraz o charakter narodowy, a także stosunek do zapożyczeń podejmowali również okcydentaliści,
między innymi Wissarion Bieliński, Iwan Turgieniew i Aleksander Hercen. Iwan Turgieniew w jednym z artykułów zauważał:
„Да, мы больны своей искусственной безнародностью, и если бы не были больны, то
и толковать бы не стали о необходимости народности [...] Ни в Англии, ни во Франции не
думают о народности, потому что там нет чужих стихий, а у нас думают потому, что они
есть...”926.

Pytanie o korzenie kultury rosyjskiej z pozycji okcydentalizmu miało inne zabarwienie niż słowianofilskie. Przede wszystkim koncepcja Bielińskiego nie zawierała
odwołań do pierwiastka religijnego czy ludu jako podstawowych desygnatów kultury.
W czasach Bielińskiego rosyjska inteligencja odparła już zarzut Czaadajewa o braku
historii. Uczynił to niezwykle obszernie Chomiakow, tworząc rozbudowaną koncepcję.
Wtórował mu Bieliński:
„Lecz jednym z największych osiągnięć umysłowych naszych czasów jest to, że nareszcie
zrozumieliśmy, iż Rosja miała własną historię, zupełnie niepodobną do historii żadnego z państw
europejskich, że trzeba te dzieje badać i oceniać według ich własnej miary, a nie według dziejów
narodów europejskich, nie mających z nią nic wspólnego”927.

Przyznawał on rację słowianofilom, gdy ci atakowali naśladownictwo Europy, wysnuwając wnioski o dwoistości charakteru, braku moralności, jednakże – zdaniem
krytyka – nie sięgali oni do przyczyn samego zjawiska, oceniali jedynie powierzchowne formy. Bieliński uważał, że słowianofile w ten sposób zmusili okcydentalistów do
zbadania korzeni fenomenu. Tłumaczył polemikę właśnie koniecznością określenia
tożsamości Rosji: „Rzeczywiście, nigdy studia nad historią Rosji nie miały tak poważnego charakteru, jak ostatnimi czasy. Zapytujemy i zgłębiamy przeszłość, by nam wy-
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927
W. Bieliński, Przegląd literatury rosyjskiej..., s. 180.
926

Misja inteligencji i Rosji. Dylemat Rosja – Zachód

211

tłumaczyła naszą teraźniejszość i dała do zrozumienia, czym będzie nasza przyszłość”928.
Z przytoczonych słów wyraźnie wynika, że myśliciel nie tylko zdawał sobie sprawę
z odmienności charakteru cywilizacyjnego Rosji i jej drogi rozwoju historycznego, lecz
także był świadomy, że nie można ich oceniać według kryteriów europejskich.
Narzędziem oddziaływania na światłe umysły była w ujęciu Bielińskiego literatura.
Według krytyka, Aleksander Puszkin przedstawił w swoim poemacie Eugeniusz Oniegin życie najbardziej zeuropeizowanej warstwy rosyjskiego społeczeństwa. Bieliński
uznał dzieło Puszkina nie tylko za najbardziej osobisty utwór poety, ale przede wszystkim podkreślił jego znaczenie jako dokumentu historycznego, zawierającego pełny
i szczegółowy obraz życia jednej z warstw społeczeństwa rosyjskiego na pewnym
etapie rozwoju, w konkretnych okolicznościach.
„Jeśli nie wszyscy uznają ten poemat za narodowy, to dlatego, że zakorzeniła się u nas od
dawna przedziwna opinia, jakoby Rosjanin we fraku lub Rosjanka w gorsecie nie byli już Rosjanami, i jakoby rosyjski duch przejawiał się tylko tam, gdzie jest siermięga, łapcie, siwucha i kiszona kapusta”929.

Zdecydowanie odrzucił Bieliński twierdzenie, że duch narodowy nie może się
przejawiać w życiu warstw ubierających się na modłę europejską czy też przejmujących zewnętrzne formy życia towarzyskiego od Anglików, Francuzów czy Niemców.
„Nie rozumieją, że tajemnica ducha narodowego każdego narodu kryje się nie w jego
stroju i kuchni, lecz w jego, że tak powiemy, sposobie pojmowania rzeczy”930. Zachód
był dla Rosji pozytywnym impulsem, zmuszającym ją do zbadania własnych możliwości asymilowania obcych kulturowo pierwiastków, przetwarzania ich zgodnie z duchem narodowym. Naród, który nie potrafi przetwarzać zgodnie z własnym duchem
i asymilować obcych pierwiastków, skazany jest, według krytyka, na polityczny niebyt. Obyczaje są tym, co odciska swoiste piętno na wszelkich przejawach życia narodowego, dlatego tak ważne jest, by każdy naród przekształcał zapożyczenia, opierając
się na rodzimym pierwiastku. Nie jest w stanie tego uczynić bez rozwoju oświaty.
W trakcie przekształceń pewne formy obyczajowości należy świadomie odrzucić, lecz
nie jest to bynajmniej równoznaczne z automatycznym zastępowaniem ich obcymi
wzorcami. Rosjanie powinni przekształcić europejską kulturę zgodnie z własnym duchem, gdyż nieświadome naśladownictwo prowadzi do parodii i śmieszności.
„Zapożyczywszy formy europejskie, Rosjanin stał się tylko parodią Europejczyka. Kulturę,
podobnie jak święte słowa zbawienia należy przyjmować stopniowo, rozsądnie, z głębokim przekonaniem, nie obrażając świętych obyczajów przodków: takie są wyroki opatrzności”931.

Bieliński wskazywał na narodowość jako czynnik jednoczący społeczeństwo – była
to więź organiczna, bezpośrednia. Według krytyka, obawa o zatracenie własnej tożsamości kulturowej jest nieuzasadniona ze względu na odmienność kulturową – asymilowanie obcych wzorców nie wykorzenia, lecz – wprost przeciwnie – wzbogaca
928
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i sprzyja rozwojowi pierwiastka narodowego. Jako przykład podawał reformę wojskową Piotra Wielkiego, dzięki której rosyjska armia stała się niezwyciężona i potężna.
Dużą rolę w kształtowaniu kulturowej odrębności przypisywał czynnikom klimatycznym, położeniu geograficznemu. „Nasi niepowołani patrioci nie dostrzegają w prostocie swych umysłów i serc, że obawiając się nieustannie o narodowość rosyjską, ciężko
ją tym samym znieważają”932. W łatwości, z jaką Rosjanie naśladują obce wzorce,
dostrzegał potencjał rozwojowy, ponieważ naśladownictwo, czy też przyswojenie sobie cudzych form, nie jest równoznaczne z wyzbyciem się swojej natury. Fakt, że Rosjanin podziwia zachodnie formy organizacji społecznej i dostrzega wyższość systemu,
który pozwala realizować wolność jednostki, nie znaczy, że pragnie stać się człowiekiem Zachodu. Charakter rozważań Bielińskiego na temat wzajemnego stosunku kultur
Zachodu i Rosji podważał zarzut słowianofilów, że okcydentaliści byli ludźmi na
wskroś przesiąkniętymi obcymi wzorcami i ideałami. Na przykładzie Bielińskiego
można wnioskować, że wprost przeciwnie – ceniąc własną kulturę i jej odmienność,
okcydentaliści zdawali sobie sprawę, iż musi się ona wzbogacić o nowe elementy, jeśli
ma się dalej rozwijać, przekroczyć strukturę plemienną w organizacji społeczeństwa.
W ocenie rosyjskiej historii i literatury krytyk postulował przyjmowanie odmiennych
kryteriów niż zachodnie, ze względu na swoistość tych przejawów kultury w Rosji.
Kultura europejska – twierdził Bieliński – jest swoistą „formą” dla treści rosyjskich,
które są żywe i domagają się wyrażenia. Rosja w wyniku odmiennej drogi rozwojowej
nie wykształciła odpowiednich form, ale korzystanie z form europejskich jest czasowe
i nie stanowi przeszkody, a jedynie etap w rozwoju literatury. Samoistna literatura
rosyjska datuje się, według Bielińskiego, od lat dwudziestych dziewiętnastego wieku.
Po raz kolejny powiązał myśliciel pojawienie się literatury z Piotrem I – oczywiście
jako pośrednią konsekwencję jego reform. Krytyk pytał, czym jest literatura, i odpowiadał: „Literatura musi być zatem wyrazem, symbolem wewnętrznego życia narodu”933. Literatura ma ogromne znaczenie społeczne pod warunkiem, że pokazuje prawdziwe życie bez upiększeń. Stoi przed nią zadanie „budzenia sumień”, wytrącanie
przedstawicieli uprzywilejowanej warstwy z błogiego stanu samozadowolenia oraz
pokazywanie, że poza granicami dworku toczy się życie pełne cierpienia i nędzy. Literatura rosyjska po okresie naśladownictwa zaczyna rozwijać się samodzielnie, czego
dowodem było powstanie „szkoły naturalnej”; do najważniejszych zadań dzieła literackiego należy odzwierciedlanie życie narodu, pokazywanie w możliwie najwierniejszy sposób rzeczywistości. Bez spełnienia tego warunku literatura traci prawo bytu.
Nie jest to zadanie jedyne, jakie się przed nią stawia, ale należy do najważniejszych.
„Szkoła naturalna” czerpie tematy z gruntu rosyjskiego, odwołuje się do bieżących
zagadnień życia społecznego i kroczy swą własną drogą. „Jak największe podobieństwo przedstawionych przez nią [szkołę naturalną – M.A.] postaci do rzeczywistych
wzorów nie wyczerpuje wszystkich jej zadań, ale stanowi zasadnicze jej wymaganie –
jeżeli nie jest ono spełnione, utwór jest bez wartości”934.
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Bieliński krytykował ludowość, odtwarzanie w literaturze prymitywnego języka
najuboższych warstw jako czysto zewnętrzne atrybuty. Literatura staroruska odzwierciedlała treści dotyczące życia plemiennego, nie wznosząc się na poziom ogólnoludzki.
Inteligencja o proweniencji okcydentalistycznej nie walczyła o kulturę dla samej kultury, widząc w niej narzędzie do stworzenia silnego społeczeństwa, sposób na zaznaczenie swojej odrębności od krajów Zachodu i swoiście rozumiany postęp. Bieliński
stwierdził, że literatura narodowa w Rosji nie istnieje, nie można jej bowiem stworzyć
z niczego. Powstaje dopiero jako rezultat istnienia społeczeństwa, a społeczeństwo
rosyjskie obecnie znajduje się na początkowym etapie swojego rozwoju.
„Potrzebna nam zatem jest nie literatura, która w swoim czasie powstanie sama bez żadnych
wysiłków z naszej strony, ale oświata! [...] Wkrótce będziemy mieli własną, rosyjską, narodową
oświatę; udowodnimy wkrótce, że nie potrzebujemy opieki umysłowej cudzoziemców”935.

Podejmując problem stosunku Zachodu i Rosji, Bieliński rozstrzygał dylemat z pozycji racjonalistycznych. Wpływ wzorców zachodnich traktował jako impuls do rozwoju rodzimej kultury oraz szansę na zyskanie samoświadomości. Marzyła mu się
Rosja oświecona dzięki rozwojowi oświaty i nauki – Rosja, w której szanuje się prawa
jednostki. Znamienny jest fakt, że doceniając specyfikę i swoistość rodzimej kultury,
występował z pozycji indywidualizmu i racjonalizmu. Pozwoliło mu to spoglądać
„z zewnątrz” na Rosję i zaowocowało dużym krytycyzmem. Dylematy Bielińskiego
rozgrywały się w napięciu między negacją rzeczywistości Rosji Mikołaja I a pojednaniem się z nią. Nie przeżył natomiast rozczarowania ideałami Europy Zachodniej.
Zmarł w roku 1848, jeszcze przed apogeum Wiosny Ludów i krachem mitu liberalnej
Europy.

2. ROZCZAROWANIE ZACHODEM. ALEKSANDER HERCEN
Najpełniejszy wyraz rozczarowania ideami Zachodu znajdujemy w pismach Hercena:
Z tamtego brzegu (1850). Po przyjeździe do Paryża myśliciel zorientował się, że jego
fascynacja zachodnimi ideałami w latach 1842–1846, w trakcie najzagorzalszych sporów ze słowianofilami, była wzmocniona nienawiścią do rządów Mikołaja I i teoretyczną jedynie znajomością Zachodu; rzeczywistość okazała się inna – przedmiot sporu ze słowianofilami: korzenie kultury Europy, był bliższy wyobrażeniom Chomiakowa niż samego Hercena. Rozgoryczony Hercen pisał: „Historia, jak się zdaje, znalazła
sobie inne łożysko; tam też odchodzę”. W styczniu 1847 roku Hercen opuścił Rosję
fizycznie, wkrótce jednak – jak sam wyjaśnia – powrócił duchowo, gdyż tylko tam
znalazł ideał moralny936: „Начавши с крика радости при переезде через границу,
я кончил моим духовным возвращением на родину. Вера в Россию спасла меня
на краю нравственной гибели... За эту веру в неё, за это исцеление ею – благо-

935
936

W. Bieliński, Dumania literackie, s. 139.
A. Hercen, Pisma filozoficzne, t. 1, s. 588.

214

INTELIGENCJA A KULTURA

дарю я мою родину”937. W marcu 1849 roku napisał list pożegnalny do moskiewskich
przyjaciół, motywując pozostanie za granicą pragnieniem głoszenia prawdy o Rosji
i nawoływania do czynu938. Walka toczy się na Zachodzie, ponieważ tu rozbrzmiewa
wolne słowo, „a gdzie nie zginęło wolne słowo, tam i sprawa nie jest stracona”939.
W roku 1852 pojechał do Londynu, gdzie nawiązał kontakt z Polakami z Polskiego
Towarzystwa Demokratycznego940 (m.in. Stanisławem Worcellem) i przy ich pomocy
otworzył „Wolną Drukarnię Rosyjską”. Wkrótce wydał dwie odezwy: Do szlachty
rosyjskiej (nawoływał do zniesienia ustroju pańszczyźnianego), Polacy nam sprzyjają
(przekonywał, że posiadanie wspólnego wroga – carskiego samodzierżawia – jednoczy
obydwa narody i pozwala na lepsze wzajemne zrozumienie). W roku 1855 zaczął wydawać „Gwiazdę Polarną”, charakter czasopisma określił w artykule wstępnym:
„Rosyjskie wydawnictwo periodyczne, ukazujące siebie bez kontroli cenzury, poświęcone
wyłącznie kwestii rosyjskiego oswobodzenia i rozpowszechnienia w Rosji wolności myśli,
przyjmuje tę nazwę, żeby unaocznić ciągłość tradycji, dziedziczność wysiłku”941.

Miał na myśli, oczywiście, spuściznę dekabrystów i ich bohaterski zryw, by wyzwolić jednostkę spod władzy samodzierżawia; jednocześnie potwierdził złożoną wiele
lat temu przysięgę942. Decyzja o pozostaniu na Zachodzie nie przyszła Hercenowi łatwo; jednak tylko w taki sposób mógł zyskać oręż do walki z samodzierżawiem: „Wahałem się całe miesiące, i w końcu złożyłem wszystko w ofierze ludzkiej godności
wolnemu słowu [przekł. M.A.]”943. Zadanie inteligencji polega na głoszeniu tych myśli, za które w kraju czeka zesłanie lub śmierć, wspieranie myśli postępowej oraz przygotowanie gruntu do wcielenia w czyn idei liberalnej wolności. „Nie mam tutaj innej
sprawy, oprócz naszej sprawy”944 – pisał Hercen. Walka o zmiany w Rosji wiązała się
z podjęciem roli mediacyjnej między kulturami; inteligencja powinna zapoznać Europę
z prawdziwą Rusią. Pozostając na Zachodzie, Hercen podejmował rolę mediacyjną
między kulturą Zachodu i Rosji. W esejach Z tamtego brzegu precyzował zadanie inteligencji, która znalazła się za granicą:
„Для русских за границей есть и другое дело. Пора действительно знакомить Европу
с Русью. Европа нас не знает, она знает лишь только фасад и больше ничего. Пусть она
937
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узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном народе, который втихомолку образовал государство
в шесть миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного
начала, и первый перенёс его через начальные перевороты общественного развития;
o народе, который как-то чудно умел охранить себя под игом монгольских орд и немецких
бюрократов, ...который сохранил величавые жертвы, живой ум и широкий разгул богатой
натуры под гнётом крепостного права и в ответ на царский приказ образоваться ответил
через сто лет огромным явлением Пушкина. Пусть узнают Европейцы своего соседа: они
его только боятся, – надобно им знать, чего они боятся”945.

Europa boi się Rosji, o której potędze stanowi właśnie lud, zdolny do stworzenia
potężnego państwa, do przetrwania wielowiekowej niewoli; za fasadą oficjalnej państwowości i prawa pańszczyźnianego drzemie siła nieokiełznana, oparta na tradycyjnej
organizacji społecznej – głosił Hercen. Myśliciel stawiał przed rosyjską inteligencją
zadanie uświadomienia Europie, co tak naprawdę jest źródłem potęgi Rosji; z jego
rozważań łatwo wywnioskować, że kochał lud jedynie jako symbol siły.
Zmiana międzynarodowej sytuacji politycznej oraz dystans fizyczny do Rosji zabarwiły rozważania Hercena większym pesymizmem w stosunku do Zachodu i większym optymizmem, jeśli chodzi o szansę Rosji na własne odrodzenie i udział we
wskrzeszeniu ginącej Europy. Stary świat – głosił Hercen – umiera: spełnił swe zadanie, jego formy państwowe należą do przestarzałych, nie są w stanie ogarnąć nowych
sił społecznych. „Despotyzm to koniec barbarzyństw, to koniec zgrzybiałej cywilizacji,
a niekiedy także stajenka, w której przychodzi na świat Zbawiciel”946. Rosja przyniesie
Europie odnowę w postaci ożywczej rewolucji. W ujęciu Hercena brak przeszłości,
historycznego dziedzictwa były szansą, ponieważ Rosja nie miała nic do stracenia,
żywioł burzenia nie stanowił zagrożenia dla jej dziedzictwa.
Hercen ostatecznie rozstrzygnął dylemat Rosja – Zachód na korzyść Rosji. „Stary
świat” postrzegał jako ten, który wyczerpał potencjał rozwojowy i żadna rewolucja nie
jest w stanie go ożywić. Rezultatem Wiosny Ludów było zwycięstwo burżuazji, która
w swej masie jest filisterska, nie kieruje się żadnymi ideałami, mieszczaństwo nienawidzi indywidualności, zmierza do spłycenia i ujednolicenia, kierując się przekonaniem, że wszystko można kupić – narodziny tej warstwy to znak, że kultura Europy
wyczerpała swój twórczy potencjał: „...мещанство – это окончательная форма западной цивилизации, её совершеннолетие”947. Nadszedł czas, aby Rosja wkroczyła na
arenę dziejów.
W ocenie Hercena jako myśliciela interesujący jest moment załamania się wiary
w ideał Europy. Typowy przedstawiciel swojej epoki, człowiek gruntownie wykształcony w duchu europejskim948, zwątpił w hołubioną przez lata, świetlaną wizję Zachodu, jako tej przestrzeni cywilizacyjnej, w której rozkwitają wolność i szacunek dla
ludzkiej godności. W obliczu ideowej pustki Hercen zwrócił się w stronę mitu, dzięki
któremu mógł, w miejsce utraconego ideału cywilizacji Zachodu, sformułować przekonanie o misyjności Rosji wobec krajów Zachodu.
945

A. Герцен, C того берега..., s. 391.
A. Hercen, Eseje filozoficzne, s. 268.
947
A. Герцен, Концы и начала, 1864 [w:] A. Герцен, Полное собрание сочинений..., т. 5, s. 292.
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3. NIEODWZAJEMNIONA MIŁOŚĆ DO EUROPY.
FIODOR DOSTOJEWSKI
Punktem wyjścia do rozwiązania dylematu Rosja – Zachód stała się dla Dostojewskiego teza, że Rosja już przyswoiła sobie zdobycze kultury Zachodu w wystarczającym
stopniu i obecnie należy odwrócić kierunek wpływów. Inteligencja zyskała samoświadomość, odkryła istotę rodzimej kultury wraz z jej bogactwem, nadszedł czas na poszukiwanie formy i wyrażenie odkrytych treści. Dostojewski dawał temu wyraz: „Мы
убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытн ая, и что наша задача – создать себе форму, нашу собственную,
родную, взятую из почвы нашей”949.
W Liście do komisji śledczej wyraził Dostojewski swój stosunek do Europy oraz
przedstawił pogląd na kwestię Rosja – Europa. Pojawiła się tu ambiwalencja tak charakterystyczna dla myśli rosyjskiej: kryzys w odniesieniu do Europy Zachodniej interpretowany był jako ostateczny kres, zmierzch cywilizacji europejskiej, podczas gdy
takiego samego rodzaju kryzys w Rosji traktowano jako okres przejściowy – destrukcję, po której nastąpi odrodzenie. Artykuł pisarza Marzenia o Europie dowodził wagi
konfrontacji z Zachodem w poszukiwaniu ideałów, wzorców do naśladowania i źródła
ostatecznego rozczarowania: „A w Europie, a wszędzie, czyż nie jest to samo, czy nie
zamieniły się w smutny miraż, w złudzenie wszystkie tamtejsze jednoczące siły,
w których i my pokładaliśmy takie nadzieje; czy nie jest jeszcze gorszy od naszego
tamtejszy rozkład i odosobnienie? Oto pytanie, które nie może ominąć Rosjanina.
Zresztą, jakiż prawdziwy Rosjanin nie myśli przede wszystkim o Europie?”950. Europa
poniosła klęskę z powodu rozpadu więzi społecznych. Stosunek do zatomizowanego
społeczeństwa pisarz określił w Zimowych notatkach o wrażeniach z lata951 – zauważył, że indywidualizacja jest oparta na radykalnym oddzieleniu swoich praw od innych
ludzi i życiu ich kosztem952. W artykule o „odosobnieniu” wskazał na różne pojęcie
braterstwa i korzenie wspólnoty (tu kontynuuje wyraźnie myśl Chomiakowa). U podstaw towarzystw i arteli na Zachodzie nie leżało uczucie miłości, „wszystkie te związki, powstałe z braterskiej wrogości, oparte są nie, jak sądzicie, na potrzebie obcowania,
lecz na uczuciu lęku o swoją egzystencję lub też na chęci zysku, choćby kosztem bliźniego”953.
Inną bolączkę Europy pisarz widział w zwycięstwie kapitalizmu i dominacji burżuazji, kierującej się tylko egoizmem i pogonią za pieniądzem954. Niechęć do społeczeństwa, w którym wszelkie działania podporządkowane są idei gromadzenia dóbr mate949
Воспоминания Н.Н. Страхова в книге „Биография...”, ч. 1, s. 279. Cyt. za В.В. Зеньковский,
Русские мыслители и Европа, s. 418.
950
F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 1, s. 87.
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Ф.М. Достоевский, Зимние заметки о летних впечатлениях [в:] Полное собрание сочинений
в тридцати томах, Ленинград 1973, т. 5.
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Rozwinie ten pogląd na społeczeństwo w epilogu Zbrodni i kary, w śnie Raskolnikowa, oraz w Braciach Karamazow dzięki nocnym gościom starca Zosimy.
953
F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 2, s. 85.
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Postawa Dostojewskiego potwierdzała obserwację A. Hercena uczynioną w roku 1848.
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rialnych, doprowadziła Dostojewskiego do apologii wojny, która w odróżnieniu od
rozleniwiającego, wywołującego tchórzostwo i sprzyjającego gromadzeniu kapitału
pokoju, zmusza do czynu i budzi solidarność955. Na podstawie spostrzeżeń pisarz-prorok stworzył koncepcję historiozoficzną, według której wyróżnił w rozwoju ludzkości trzy okresy: feudalnych zamków, miast i ogrodów. Cywilizacja Zachodu reprezentuje sobą miasto z kryształowymi pałacami, pozornie świetne i pełne przepychu,
w istocie – zatrute i martwe. „Są to miasta z kryształowymi pałacami, z wystawami
światowymi, z bankami, z budżetami, z zarażonymi rzekami, z kolejami, z przeróżnymi spółkami, a wokół nich fabryki i zakłady przemysłowe”956. Miasto jest wrogie życiu, które pisarz wiązał z ziemią – kluczowym dobrem w życiu każdej społeczności.
Wraz z rozwojem fabryk postępuje zanik wartości i dehumanizacja ludzkiego życia –
do pracy w fabrykach zatrudniane są małe dzieci i muszą one „otępiać umysł przy
podłej maszynie, do której modli się mieszczuch”957. „Kryształowy pałac” to symbol
wypaczenia ideału wolności, równości i braterstwa. U źródeł nowego porządku społecznego leży dobrobyt materialny, kult pieniądza, który powoduje nowy podział na
biednych i bogatych oraz tworzy nowy typ niewolnika – nienasyconego w dążeniu do
zgromadzenia „miliona” oraz pełnego obaw przed stratą. Następuje dehumanizacja
posiadaczy oraz ogromnej klasy robotników, oderwanych od swoich wiejskich korzeni,
napływających do miast w poszukiwaniu zarobku. W Zimowych notatkach... Dostojewski nakreślił wizję Zachodu na tle ideału, jakim była dla pisarza Rosja. Znaczna
część „notatek” poświęcona jest „выяснению того, каким образом на нас – русских
– в разное время отражалась Европа”958. Podróż do Europy w roku 1862 była ziszczeniem marzeń pisarza i okazją do poczynienia szczegółowych spostrzeżeń. Pełen
podziwu dla dziedzictwa kulturalnego Europy, zdawał sobie jednocześnie sprawę, że
burżuazja zniszczyła owe wartości, Zachód utracił świetność i chyli się ku upadkowi:
„потерял свое былое величие и задернулся мёртвым покровом”959. Europejczycy
kierują się rozumem, któremu przyznali główną rolę w kształtowaniu relacji międzyludzkich, dlatego też sens wartości, takich jak „wolność, równość, braterstwo”960, został wypaczony; „zachodnia wolność jest wypaczeniem wolności, zachodnia równość
jest formalistyczno-prawnym zawężeniem równości, natomiast zachodnie braterstwo
nie istnieje w żadnej postaci”961. Braterstwa nie da się stworzyć sztucznie – twierdził
Dostojewski – jest ono bowiem charakterystyczne dla natury pewnych narodów, podczas gdy u innych nie występuje. Zachodnia kultura rozwinęła indywidualizm, który
w konsekwencji przyniósł izolację jednostek. Prawdziwie rozwinięta osobowość –
według pisarza – to człowiek zdolny do poświęceń w imię dobra bliźnich:
„Самовольное, совершенно сознательное и никем не принуждённое самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности,
высочайшего её могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собствен955

Por. F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 3, s. 104–105.
F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 2, s. 235.
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Ф.M. Достоевский, Зимние заметки..., т. 5, s. 46–47.
959
Ф.М Достоевский, Зимние заметки..., т. 5, s. 48.
960
Fr. liberté, egalité, fraternité.
961
A. Walicki, Rosja..., s. 123.
956

218

INTELIGENCJA A KULTURA

ной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костёр,
можно только сделать при самом сильном развитии личности”962.

Prawdziwie rozwinięta w duchu chrześcijańskiej miłości osobowość nie znajduje
szczytniejszego celu nad poświęcenie siebie w imię powszechnego braterstwa i równości wszystkich ludzi: „Чтобы было любящее начало – надо любить”963. W ten sposób Dostojewski powiązał zachowanie człowieka z podstawami moralno-etycznymi.
Pisarz diagnozował kryzys Europy Zachodniej jako kryzys wiary: szczytne ideały
wolności i równości nie zostały wcielone w czyn, ponieważ zabrakło ożywczego pierwiastka prawdziwej wiary. Obecnie Francja, która sto lat temu stanęła na czele Europy,
jest wyczerpana, zaś naród podzielił się na dwa antagonistyczne obozy:
„Wykształcona i panująca politycznie część tego narodu zaczęła dbać tylko o własne ocalenie,
świadomie i w przygnębieniu wyrzekła się niemal wszystkich tak entuzjastycznie głoszonych
idei, i bez wiary, ale z obawą o swoje istnienie, obawą ciągnącą za sobą despotyzm i przemoc –
pilnuje, jak policjant, pozostałej części narodu, bogatej wiarą w swoją odnowę i zmartwychwstanie, na zasadach przyszłego społeczeństwa, ubogiej natomiast materialnie, pozbawionej wszelkich dóbr życiowych, mającej za sobą długi okres cierpień, a zatem gotowej rzucić się jak głodny
pies na swych szczęśliwych braci i rozszarpać ich”964.

Pisarz nie dostrzegał podobieństwa do sytuacji w Rosji, chciał wierzyć, że inteligencja rosyjska ma w sobie potencjał do scalenia warstw antagonistycznych z racji
odmiennej sytuacji materialnej. Skupiony na problemach Europy, obawiał się żądań
pomocy, a jednocześnie był przeświadczony, że Rosja musi się przygotować i udzielić
pozytywnej odpowiedzi na te żądania. Europa – głosił Dostojewski – jest spragniona
ożywczej siły, zwraca oczy ku Rosji i znajdzie ukojenie w religii prawosławnej. Inteligencja rosyjska powinna uświadomić sobie wagę misji – pisarz wręcz utożsamiał
świadomość misji do wypełnienia z tożsamością kulturową – „byciem Rosjaninem”.
„Вера в то, что хочешь и можешь сказать последнее слово миру, что обновишь наконец
его избытком живой своей силы, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви
и жажды служения человечеству, такая вера есть залог самой высшей жизни нации”965.

Koncepcję misyjności Rosji Dostojewski zbudował, opierając się na fundamentalnym przeciwstawieniu dwóch kulturotwórczych pierwiastków: prawosławia i katolicyzmu. Przekonanie o moralnej wyższości Rosji pozwoliło pisarzowi ocenić tragiczny,
jego zdaniem, rozłam w łonie chrześcijaństwa oraz wskazać drogę ratunku. Religia
rzymskokatolicka, według Dostojewskiego, nie tylko wypaczyła ideę Chrystusa, lecz
także uczyniła z niej fundament całej cywilizacji. Katolicyzm przejął od Imperium
Rzymskiego ideę powszechnego zjednoczenia ludzi, ale zatracił jej chrześcijański,
duchowy charakter966 i w konsekwencji używa ziemskiej władzy, by jednoczyć siłą.
Prawosławie jest przeciwwagą dla destrukcyjnego charakteru władzy papieży; „czy
nasze ciche, pokorne prawosławie przypomina pełen przesądów, ponury, spiskujący,
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wścibski i okrutny klerykalizm Europy?”967 – pyta pisarz. Z idei Kościoła rzymskiego
bierze początek socjalizm, ideowo połączony z katolicyzmem wspólnym pragnieniem
przymusowego jednoczenia ludzkości. Dostojewski podkreślał ten fakt, kiedy pisał, że
socjalizm „na pozór gorący i zdecydowany protest przeciwko idei katolickiej [...] jest
niczym innym jak najściślejszą i nieugiętą kontynuacją idei katolickiej [...] jej fatalnym
rezultatem”968.
W rozstrzyganiu dylematu Rosja – Zachód oraz sformułowaniu misji centralną rolę
odgrywał lud. Prześledzimy, w jaki sposób lud staje się narzędziem wypełnienia inteligenckiej roli mediacyjnej między kulturami. Warto jednocześnie mieć na uwadze, że
w świadomości Dostojewskiego zachodziła zasadnicza sprzeczność w postrzeganiu
ludu: będąc skarbnicą pierwiastka o tak ogromnej mocy, nie jest tego świadomy, co
stawia go w roli narzędzia, nie zaś działającego podmiotu. Mimo pozornego uświęcenia ludu, dla Dostojewskiego pozostawał on nadal ciemną, nieoświeconą masą, którą
trzeba wychować, otoczyć opieką, aby nie roztrwonił dobra, jakie posiada. Inteligencję
stawiał Dostojewski wyżej niż lud, pomimo nawoływań do ukorzenia się przed „prawdą ludową”. Chłop dla pisarza był – podobnie jak bohaterowie jego wielkich dzieł –
ideą; w tym przypadku ideą prawosławną, która powinna zostać wzbogacona o „prawdę inteligencji”. W Dzienniku pisarza Dostojewski pisał: „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
przyjąć od nas sine qua non, w przeciwnym przypadku połączenie się obu warstw okaże się niemożliwe i wszystko zginie”969. Skarb to rola mediacyjna inteligencji, która
wynika z rozumienia historii i mechanizmów rozwoju społeczeństw. Pisarz określił
zdobycze inteligencji: „my, w porównaniu z ludem rozwinęliśmy się duchowo i moralnie, uczłowieczyliśmy się, staliśmy się humanistami i tym samym, ku naszej chlubie,
różnimy się od ludu”970. Misję Rosji Dostojewski pojmuje jako „postęp społeczny
i powszechne uczłowieczenie ludzkości”971. Posłannictwo inteligencji staje się jeszcze
wyraźniejsze, gdy prześledzimy, w jaki sposób „prawda Chrystusa” przechowywana
przez lud w jego obyczajach, tradycji wpływa na fundamenty państwa. „Идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности ибо она же зарождала её”972. Dostojewski łączył nierozerwalnie istnienie państwa z religią prawosławną.
Dostojewski przedstawił swoją wizję Zachodu, na tle ginącej kultury Europy nakreślił misję Rosji, na którą składała się wizja prawosławnego ludu jako strażnika
ożywczego duchowego pierwiastka, oraz zadanie inteligencji, która pośredniczy
w przekazywaniu zdobyczy własnej kultury i przekazuje ludowi pierwiastki obce, odpowiednio przetransformowane.
967
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Lekarstwem na powolną śmierć Europy Zachodniej jest lud rosyjski, który przechowuje wiarę prawosławną, a w niej – prawdziwy wizerunek Chrystusa973. Dostojewski niejednokrotnie podkreślał znaczenie prawosławia dla prostego ludu rosyjskiego
oraz dla Zachodu. Kwestię misyjności prawosławia w dwojakim aspekcie: wobec ludu
i wobec Europy, pisarz sformułował po raz pierwszy w artykule: Zmącone oblicze974.
Lud rosyjski powinien chronić czystość prawosławia, a gdy nadejdzie odpowiednia
chwila, przekazać go ginącemu światu i tym sposobem przynieść mu ocalenie.
„I czy to wszystko, czego szuka rosyjski chłop, nie zawiera się w prawosławiu? Czy
nie w nim jednym tkwi i prawda, i ratunek ludu rosyjskiego, a w przyszłości także
ratunek całej ludzkości? Czy boskie oblicze Chrystusa w całej jego czystości nie przetrwało w prawosławiu i tylko w nim? I może główna z góry ustanowiona misja narodu
rosyjskiego wobec losów całej ludzkości polega właśnie tylko na tym, żeby zachować
u siebie ten boski obraz Chrystusa w całej czystości, a gdy nadejdzie czas – objawić
ten obraz światu, który zgubił drogę swoją”975. Ostatecznym celem Rosji jest połączenie całej ludzkości ideą prawosławną; pisarz propagował krucjatę, której celem bynajmniej nie był polityczny zabór, lecz krzewienie idei religijnej i zjednoczenie ludzi
w oparciu o zasadę chrześcijańskiego braterstwa i miłości. Miała to być jedność
„w duchu prawdziwej, nieograniczonej miłości, bez fałszu i materializmu, na podstawie osobistego wielkodusznego przykładu, jaki ma dać Europie zgodnie ze swym przeznaczeniem naród rosyjski na czele wolnego wszechsłowiańskiego zjednoczenia”976.
Rosja może przynieść Europie nie tylko ratunek moralny i prawdziwą Chrystusową religię – w niej znajduje się również rozwiązanie nurtujących Zachód problemów społecznych. Dostojewski wierzył, że po epoce zamków i kamiennych miast nadejdzie wreszcie
szczęśliwy, końcowy etap w rozwoju ludzkości: epoka Ogrodu977. Zalążek przyszłego
ustroju tkwi w ludzie rosyjskim, dla którego ziemia jest rzeczą najważniejszą. „Rosjanin
nigdy, od samego początku, nie mógł sobie siebie wyobrazić bez ziemi”978. We wspólnocie gminnej pisarz widział „ziarno czegoś nowego, lepszego, przyszłego, co nas wszystkich czeka, co nie wiadomo jak się odbędzie, ale co tylko my jedni mamy w zarodku i co
tylko u nas może się ziścić”979. Inteligencja rosyjska oderwała się od „gleby” – przyznawał pisarz – lecz był to akt odwagi i dowód wolności ducha; spowodowany dążeniami do
poznania obcych idei, wchłonięcia ich, przetransformowania i wcielenia w życie ożywionych prawdziwą wiarą. W Dzienniku pisarza Dostojewski pisał:
„...aż strach, do jakiego stopnia wolny jest duchem Rosjanin, jak silną ma wolę! Nikt się nigdy
tak nie odrywał od ojczystej gleby, jak niekiedy bywa zmuszony oderwać się Rosjanin, nikt nie
zwracał się tak zdecydowanie w inną stronę, w ślad za swym przekonaniem. I kto wie, panowie
cudzoziemcy, może właśnie Rosji przeznaczone jest czekać, aż wy skończycie, przez ten czas
wchłonąć waszą ideę, zrozumieć wasze ideały, cele, charakter waszych dążeń, zespolić wasze
idee, wznieść je do znaczenia ogólnoludzkiego i wreszcie – wolnej duchem, wolnej od jakichkol-
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wiek interesów ubocznych stanowych i terytorialnych, ruszyć w nową, szeroką, jeszcze nie znaną
w dziejach drogę, rozwinąć nową działalność, zaczynając od tego, na czym wy skończycie – i porwać was wszystkich za sobą”980.

Misję Rosji rozumie Dostojewski jako szerzenie Chrystusowego ideału miłości na
inne narody, a nawet wybaczenie im idei, jeśli nie są zgodne z duchem prawosławnym.
„Kto chce być najwyżej w Królestwie Bożym, musi stać się sługą wszystkich. Tak
rozumiem rosyjską misję jako ideał”981.
Misja Rosji polega na ożywieniu ginącej cywilizacji zachodniej światłem religii
prawosławnej w jej nieskażonej postaci, takiej jaka istniała przed reformami Piotra I.
Rosja przedpiotrowa
„...rozumiała milcząco, że kryje w swym wnętrzu skarb, jakiego nigdzie więcej nie ma – prawosławie, że jest strażniczką prawdy Chrystusowej, ale prawdy prawdziwej, prawdziwego wizerunku Chrystusa, zaciemnionego we wszystkich innych wyznaniach, u wszystkich innych narodów”982.

Inteligencja staje się głosem ludu – lud „rozumie milcząco”, inteligencja wypowiada jego prawdę.
W publicystyce Dostojewskiego zarysował się inny jeszcze wymiar misji Rosji wobec Zachodu, który zawiera narodową ideę „wszechczłowieka”. Wiązała się ona bezpośrednio z rdzennym pierwiastkiem kulturowym, który manifestuje się na poziomie
geniuszu jednostki. Misja, jaką przeznaczono Rosji, wynika z wyjątkowego charakteru
Rosjan, który pisarz w Mowie do Puszkina983 określił mianem „wszechczłowieczeństwa”. Ideę „wszechczłowieka” przeciwstawił „człowiekowi ogólnemu”. Rosjanin
potrafi ogarnąć charakter każdego narodu, ze wszystkimi jego niuansami – przykładem
jest Puszkin, który tworzył, idealnie wczuwając się w ducha opisywanego narodu –
„człowiek ogólny” może uchwycić jedynie pierwiastek wspólny wszystkim narodom.
Miłość, potrzeba służenia całej ludzkości, poczucie braterstwa sprawiają, że Rosjanie
są „sługami wszystkich – dla powszechnej zgody”984 i w takiej postawie wyraża się siła
narodu rosyjskiego.
Nietrudno zauważyć, że misja religijna służy Dostojewskiemu za narzędzie do realizacji celu politycznego: zjednoczenia Słowian pod egidą Rosji985. Znakomitą okazją do
prezentacji poglądów była dla pisarza walka narodów bałkańskich o niepodległość.
„Słowiańską ideę” utożsamiał Dostojewski z potrzebą ofiary na rzecz wyzwolenia uciskanych narodów, które dla pisarza są nie tyle braćmi, ile dziećmi wymagającymi obrony, i nadawał jej wymiar moralny – „wyższy sens”. W Dzienniku pisarza zanotował:
„Ale czymże jest ta »słowiańska idea« w jej wyższym sensie? Dla wszystkich stało się jasne,
co to jest: przede wszystkim jest to ofiara, potrzeba ofiary, nawet osobistej, dla braci, i poczucie
dobrowolnego obowiązku najmocniejszego z plemion słowiańskich – ujęcia się za słabszymi,
z tym, aby zrównawszy je z sobą w wolności i politycznej niezależności, tym samym założyć na
przyszłość podwaliny do wszelkiej wszechsłowiańskiej jedności w imię prawdy Chrystusowej,
980
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czyli na pożytek miłości i służbę całej ludzkości, w obronie wszystkich słabych i uciskanych na
świecie”986.

Dostojewski niejednokrotnie podkreślał, że polityka Rosji nie jest zaborcza, kieruje
nią jedynie troska o los uciskanych braci. W planie psychologicznym dokonała się
w tym przypadku projekcja idei imperialnej na kraje Europy – pisarz oskarżył Zachód,
że nie jest w stanie właściwie zrozumieć intencji Rosji i zarzuca jej zaborczość, gdyż
mierzy według własnej miary987. Psychologiczną projekcję zauważamy także w kwestii
wzajemnych fobii; kto kogo się boi, Rosja Europy czy Europa – Rosji. Dostojewski
odpowiada na to pytanie bez cienia wątpliwości:
„Europa nas wybitnie nie kocha i nigdy nie kochała; nigdy nie uważała nas za swoich, za Europejczyków, lecz zawsze tylko za niemiłych intruzów. Dlatego też chętnie pociesza się nieraz
myślą, że Rosja jest rzekomo tymczasem bezsilna”988.

Pojawia się pytanie, czy głoszona przez pisarza miłość nie usprawiedliwia zaborczych działań, połączonych z głęboko skrywanym poczuciem niższości w stosunku do
Zachodu. Dylemat Rosja – Zachód zawiera taki sam zasadniczy element jak problem
inteligencja – lud: potrzebę wydobycia z trudnego położenia, kosztem własnej ofiary,
bez potrzeby dyskusji z zainteresowanym – uciśnionym, lub też wbrew jego chęciom.
W obydwu przypadkach „misja” pełni rolę psychologicznego substytutu, zapewnia
dowartościowanie i poczucie „bycia potrzebnym”, gdy w realnej sytuacji taka potrzeba
nie tylko nie istnieje, ale pomoc jest niepożądana. W istocie podmiotem „misji” jest
sama inteligencja i zasadność jej istnienia jako grupy społecznej, czy to na granicy
konfrontacji kultur, czy wewnątrz własnej kultury.
Nierozstrzygnięte pozostaje pytanie, czy „śmierć Zachodu” w jego obecnym kształcie była konieczna, by mogła zajaśnieć potęga Rosji? Pisarz nie dopuszczał syntezy
pierwiastków europejskich i rosyjskich, nie zakładał możliwości współpracy – wprost
przeciwnie: twierdził, że Europa wymaga gruntownej transformacji za pomocą religii
prawosławnej; ocalenie ludzkości wiązał Dostojewski z upadkiem Zachodu. Misję
Rosji i połączenie idei imperialnej usprawiedliwiał następująco: „Jeżeli rosyjską ideą
narodową jest koniec końców powszechna, ogólnoludzka wspólnota, powinniśmy stać
się jak najprędzej rosyjskimi nacjonalistami”989. Katastroficznej wizji ginącej Europy
przeciwstawiony został pokojowo żyjący rosyjski lud. Społeczeństwa Zachodu dzielą
się na garstkę bogatych i zadowolonych, która „pilnuje jak policjant pozostałej części
narodu”990, i przeważającą większość biednych i poniżanych – ci drudzy w dogodnym
momencie rzucą się „jak pies na swych szczęśliwych braci i rozszarpią ich”991.
„W Rosji natomiast to się nie może zdarzyć: nasz demos jest zadowolony i z biegiem
czasu będzie jeszcze bardziej zaspokojony, bowiem wszystko zmierza ku temu z racji
ogólnego nastroju, lub raczej zgody”992 – przekonywał autor Dziennika.
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Dostojewski był świadomy i dał temu wyraz w swoich Dziennikach, że przyswajanie myśli zachodniej zostało zakończone.
„Przewrót spowodowany europejską cywilizacją został już u nas historycznie zakończony,
zbliża się inny, a najważniejsze, że już to sobie u nas uświadomiono. Chodzi właśnie o tę świadomość. Uświadomiliśmy sobie, że cywilizacja tylko wnosi nowy element w nasze narodowe życie, w niczym mu nie szkodząc, nie sprowadzając go z normalnej drogi, przeciwnie – rozszerzywszy nasz horyzont, wyjaśniwszy nam samym nasze cele i dając nam nową broń dla przyszłych,
wielkich czynów”993.

Nowym celem było zaniesienie ginącej Europie ożywczego pierwiastka wiary prawosławnej, zaś narzędzie do owego „wielkiego czynu” stanowił lud, wobec którego
inteligencja dodatkowo pełniła misję oświeciecielską994. Lud został wyidealizowany,
w percepcji Dostojewskiego miał on wszystkie cechy, które potrzebne były do realizacji misji: siłę wiary, a jednocześnie tolerancję, odrębny pierwiastek kulturowy, a zarazem zdolność do uczuć ogólnoludzkich i syntezy.
„Tak, wierzymy, że naród rosyjski jest niezwykłym zjawiskiem w dziejach całej ludzkości.
[...] W charakterze rosyjskim daje się zauważyć jaskrawą odmienność od europejskiego, jaskrawą
cechę szczególną: zdolność do syntezy, skłonność do tolerancji, pojednawczości, uczuć ogólnoludzkich”995.

Pisarz widział zagrożenie ze strony Europy w jej żądaniu ratunku. Nie było ono wyrażone wprost, ale pojawiło się pośrednio pytanie: czy los Rosji i Europy jest wspólny,
czy też droga dziejowa Rosji jest odmienna i spoczywa na niej misja uratowania ginącego świata. Rosjanie – twierdził Dostojewski – dawno przestali sobie zadawać pytanie
o własną odmienność, dlatego wezwanie Europy i wołanie o ratunek będzie dla nich
zaskoczeniem. Jednocześnie pisarz poszukiwał prawa moralnego, sankcji dla misji
Rosji w jej aspekcie politycznym. Dostojewski, podobnie jak zwolennicy socjalizmu
utopijnego, hołdował przekonaniu, że chłop jest urodzonym socjalistą, zaś pojęcie
wspólnoty i wspólnotowości stanowi treść jego życia.
Podobną wizję Rosji i Zachodu zauważamy u Lwa Tołstoja, który z ideału moralnego wysnuł wniosek o charakterze posłannictwa Rosji wobec narodów Europy. Mediacyjna rola przejawiała się – według pisarza – we wskazaniu ideału szczęśliwego
życia. Model proponowany przez filozofa zawierał zasadnicze pierwiastki rosyjskiej
kultury: religię prawosławną w jej nieskażonej postaci, ideał społeczeństwa organicznego, wiejski typ gospodarowania.
„Я думаю, что разрешение великого, всемирного греха, разрешение, которое будет эрой
в истории человечества, предстоит именно русскому, славянскому народу, по всему духовному и экономическому складу предназначенному для этого великого всемирного дела, –
что русский народ не опролетариться должен, подражая народам Европы и Америки,
a, напротив, разрешить у себя земельный вопрос упразднением земельной собствености
и указать другим народом путь разумной, свободной и счастливой жизни вне промыш993
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ленного, фабричного, капиталистического насилия и рабства, – вот в чём его великое призвание”996.

Kultura Europy i Ameryki interpretowana była przez Tołstoja w kategoriach grzechu –
misją Rosji jest zbawienie świata.
Transformacja idei zachodnich w istocie była kolejnym etapem próby udzielenia
odpowiedzi na wyzwanie obcej kultury – stąd pragnienie użycia ideałów przeniesionych z gruntu zachodniego w specyficzny sposób: jako oręża w walce o prawdę
o ludzkiej kondycji i zasadach rządzących życiem społecznym. Rosyjscy myśliciele
szukali odpowiedzi na „przeklęte problemy”, przez Dostojewskiego ujęte jako „prawda
wiary” i „prawda rozumu”. Od idei rosyjska inteligencja wymagała, by służyła prawdzie,
stąd radykalizacja przeszczepionych ideałów i ich transformacja w taki sposób, aby służyły walce o postęp, społeczną sprawiedliwość, a przede wszystkim szczęściu ludzkości.
Georges Nivat uchwycił to zjawisko: „myśl rosyjska pośpiesznie »rusyfikowała« wkład,
który wnosili przyswajani przez nią myśliciele zachodni. A »rusyfikować» oznaczało
w gruncie rzeczy przenosić ze sfery spekulacji (истина) do sfery zaangażowania (правда)”997. W stosunku inteligencji do prawdy wyraźnie zaznacza się postępująca relatywizacja wartości, zburzenie porządku aksjologicznego na rzecz rewolucyjnych przemian
społecznych. Dostojewski proponował nakazy religii w tym momencie dziejowym Rosji,
kiedy zasady postępowania inteligencji wyznaczały „zrusyfikowane” idee filozofii zachodniej. Wyrażał tę myśl wprost: „Мы предугадываем, что... русская идея, может
быть, будет синтезом всех тех идей, какие развивает Европа”998. Pisarzowi marzyła
się Rosja jako Nauczycielka świata zachodniego, a jednocześnie spadkobierczyni jego
idei przekształconych zgodnie z duchem prawosławia.
Mediacyjną rolę inteligencji Dostojewski widział w zaniesieniu narodom Europy
prawosławia jako jedynej religii, która przechowała ideał braterskiej miłości między
ludźmi. Ludowi natomiast trzeba zaszczepić miłość do Zachodu, wypracowaną w ciągu zeszłego półwiecza potrzebę służenia całej ludzkości. Inteligencja nie zrezygnuje ze
swojej misji, która jak zauważyliśmy ma dwojaki kierunek: w stronę ludu – zaszczepienie mu znajomości Europy w ujęciu inteligencji i miłości do ludzkości – oraz
w kierunku Europy Zachodniej – zaniesienie prawosławia, które w czystej postaci
przechował lud rosyjski.

4. EKSPANSJA KULTUROWA JAKO MISJA ROSJI.
MIKOŁAJ DANILEWSKI
Oryginalne ujęcie misyjności Rosji zaproponował Danilewski w koncepcji o typach
kulturowych. W jego osobie idea imperialna otwarcie zyskała podbudowę religijną
Rosja za pośrednictwem wybitnych umysłów przyznała sobie prawo do jednoczenia
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pod swoim berłem narodów słowiańskich pod pozorem ochrony wyznawców prawosławia. W historii rosyjskiej myśli Danilewski znany jest jako autor dzieła Rosja i Europa (Россия и Европа), gdzie wyłożył swoją teorię typów kulturowo-historycznych
oraz dał wyraz wierze w oswobodzicielską misję Rosji wobec narodów słowiańskich.
Przedmiotem jego rozważań stały się wszystkie główne zagadnienia dylematu Rosja –
Zachód: wrogość Europy w stosunku do Rosji, odmienność typu (germański kontra
słowiański), a także istota pierwiastka kulturotwórczego.
Głęboka niechęć Europy do wszystkich bez wyjątku przejawów rosyjskiej kultury,
od polityki poczynając na formach życia społecznego kończąc, jest niewątpliwa
– twierdził Danilewski – i ma swoje źródło w instynktownym rozpoznaniu antagonistycznych pierwiastków, leżących u podstaw każdego z typów. A zatem Rosja nie
należy do cywilizacji europejskiej, w jej charakterze nie znalazł się żaden z tych pierwiastków, jakie dziedziczył Zachód po cywilizacji rzymskiej, na której gruzach się
rozwinął. Wybrany do stworzenia jedenastego pełnego typu kulturowo-historycznego,
naród jest świadomy swojej odrębności i „ни истинная скромность, ни истинная
гордость не позволяют России считаться с Европой”999. Zachód dziedziczy spuściznę cywilizacji germańsko-rzymskiej, lecz nie zawiera w sobie pierwiastka ogólnoludzkiego, dlatego błędne jest twierdzenie, że ma on większy potencjał rozwojowy
– pisał Danilewski. Wszelkie formy kultury w miarę rozwoju historycznego doskonalą
się, lecz pierwiastek, który znalazł się u podstaw danego typu, jest niezmienny i to on
nadaje szczególne, jemu właściwe, zabarwienie wszelkim asymilowanym treściom,
a także wyznacza kierunek rozwoju zapożyczonych elementów obcej kultury. Co można asymilować – pyta Danilewski – i niezwłocznie odpowiada: zdobycze techniki
i nauki, osiągnięcia w dziedzinie ekonomii: „выводы и методы положительной
науки, технические приёмы и усовершенствования искусств и промышленности”1000; nie wolno natomiast przeszczepiać idei, które mają związek z poznaniem
człowieka i sposobem organizacji społeczeństwa – tego typu proces grozi wypaczeniem lub zniszczeniem fundamentalnego pierwiastka danego typu. Danilewski zanegował koncepcje okcydentalistów lat czterdziestych dziewiętnastego wieku dotyczące
podstaw organizacji społeczno-politycznej. Według myśliciela, nie istnieje możliwość
zastąpienia jednego pierwiastka drugim – proces ten prowadzi do zniszczenia narodu,
przekształcenia go w „materiał etnograficzny” – tylko to, co jest rdzenne dla danej
kultury, objawia się w całym swoim bogactwie w warunkach samodzielnego rozwoju.
Stopień rozwoju danego typu kulturowo-historycznego wyrażał się w urzeczywistnieniu specyficznego, charakterystycznego dlań pierwiastka w dziedzinie religii, organizacji społecznej, stylu życia, przemysłu, polityki, nauki i sztuki. Postęp przejawiał się
w harmonijnym rozwoju każdej ze wspomnianych dziedzin na fundamencie kultury.
Danilewski wysuwał kolejny argument na rzecz swojej tezy, że Europa nie jest synonimem cywilizacji ogólnoludzkiej: spuścizna Cesarstwa Rzymskiego tylko w niewielkim stopniu odzwierciedliła się w jej rozwoju1001. Obecnie potencjał twórczy Zachodu
999

Н.Я. Данилевский, Россия и Европа, Петербург 1889, s. 60.
Н.Я. Данилевский, Россия и Европа, s. 60.
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„В самом деле при всем великом влиянии Рима, разве история Европы есть дальнейшее развитие начал исчезнувшего римского мира? В какой отрасли только что перечисленных категорий
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jest na wyczerpaniu, blask dawnej świetności cywilizacji zachodniej gaśnie. Interesująca jest teza Danilewskiego, który komentując spór słowianofilów i okcydentalistów,
zaprzeczył istnieniu pierwiastka ogólnoludzkiego. Idea, że Rosja ma za zadanie urzeczywistnić ideał ogólnoludzki, jest błędna; każdy naród wnosi jedynie sobie właściwy
pierwiastek i rozwija go w całej pełni. „Задача человечества состоит ни в чём другом, как в проявлении в разные времена и разными племенами, всех тех сторон,
...которые лежат виртуально...в идее человечества”1002. Interes typu kulturowo-historycznego stoi najwyżej w hierarchii tych, które człowiek jest w stanie świadomie
ogarnąć. Słowianie muszą wypracować własną cywilizację, opierając się na potencjale
rdzennego pierwiastka. Idea słowiańszczyzny sankcjonuje wszelkie działania:
„...для всякого славянина... после Бога и его святой Церкви, – идея Славянства должна
быть высшей идеей, выше свободы, выше науки, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них для него не осуществимо без её осуществления – без духовно, народно и политически самобытного, независимого Славянства; a, напротив того, все
эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и самобытности”1003.

Cel uświęca środki – zaznaczył myśliciel – i wszelkie działania, które sprzyjają
rozwojowi słowiańskiej cywilizacji, są uzasadnione. Było też dla niego oczywiste, że
Konstantynopol jako stolica świata prawosławnego powinien należeć do narodu, który
ma u podstaw swojej kultury tożsamy pierwiastek – w przyszłości miasto stanie się
stolicą Związku Słowian. Misja Rosji polega na stworzeniu narodom słowiańskim
odpowiednich warunków politycznych, żeby mogły się rozwijać: „Удел России –
удел счастливый: для увеличения своего могущества ей приходится не угнетать
и не покорять, [...] a освобождать и восстановливать”1004. Swoiste połączenie moralności z działalnością polityczną predestynuje Rosję do odegrania znaczącej roli na
arenie europejskiej, dzięki – jak wielokrotnie podkreślał – stworzeniu cywilizacji słowiańskiej. Zjednoczona Słowiańszczyzna w koncepcji Danilewskiego miała stanowić
przeciwwagę dla połączonych sił Europy. Niebezpieczeństwo zburzenia równowagi
leżało w hegemonii jednego typu historyczno-kulturowego, natomiast polityczna dominacja jest złem pozornym.
Moralna specyfika rosyjskiej państwowości zawierała się w fakcie, że osoba cara
traktowana była jako symbol – wyraziciel woli narodu-organizmu; ten sam czynnik
decydował o ogromnej sile mobilizacji w sytuacji zagrożenia: „Русский народ может
быть приведен в состояние напряжения всех его нравственных и материальных
сил, которое мы называем »дисциплинированным энтузиазмом« – волею своего
Государя”1005. Danilewski w oczywisty sposób łączył potęgę Rosji z samodzierżawiem. Rodzi się pytanie o stosunek myśliciela do kwestii uwłaszczenia chłopów, skoro
gotowość ludu do poświęcenia wszystkiego na wezwanie cara jest, w ujęciu teoretyka
panslawizmu, integralną cechą mentalności i stawia chłopa w pozycji sługi państwa-

исторических явлений [religia, organizacja społeczna, styl życia... – M.A.] ни обратитесь, везде встретите другие начала”. Por. Н.Я. Данилевский, Россия и Европа, s. 90.
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Н.Я. Данилевский, Россия и Европа, s. 121.
1003
Н.Я. Данилевский, Россия и Европа, s. 135.
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Н.Я. Данилевский, Россия и Европа, s. 435.
1005
Н.Я. Данилевский, Россия и Европа, s. 504.
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-systemu. Danilewski pomijał milczeniem fakt, że chłop pańszczyźniany był niewolnikiem państwa, jego pozycja wynikała z uwarunkowań historycznych: car nadawał
szlachcie ziemię i siłę roboczą w zamian za wierną służbę; myśliciel podkreślił jedynie
zmianę ról szlachta – lud w wyniku ukazu z 19 lutego 1861 roku: „проповедники
свободы на словах – становятся защитниками рабства на деле; a бывшие так
долго поборниками рабства и угнетения – могут с чистой совестью предносить
знамя свободы”1006. Ciekawa jest transformacja formuły oficjalnej państwowości
autorstwa Siergieja Uwarowa jeszcze z roku 1832: „Prawosławie, Samodzierżawie,
Ludowość”; autor Rosji i Europy zaproponował zastąpienie jej triadą: „Prawosławie,
Słowiańszczyzna, uwłaszczenie” – te trzy hasła miały określać moralny, polityczny
i ekonomiczny ideał słowiańskiego typu kulturowo-historycznego1007.
Danilewskiemu, w odróżnieniu od pozostałych myślicieli, obcy był ideał służby
społecznej. Myśliciel był wiernym apologetą silnej władzy państwowej, występował
w obronie samodzierżawia, a nie przeciwko niemu. Interesująca w jego koncepcji jest
propozycja syntezy elementów ekonomicznych, politycznych, ideowych – czyli tych
problemów, które złożyły się na dziewiętnastowieczny dylemat Rosja – Zachód. Otóż,
synteza pierwiastków diametralnie różnych nie jest możliwa. Jeśli mówimy o promieniowaniu kultury w dwóch aspektach: duchowym (religia, tradycja, ideał społeczny)
oraz materialnym (zdobycze nauki, techniki), to – według Danilewskiego – tylko ten
drugi rodzaj wpływów może być asymilowany. Zdecydowanie rozwiązał myśliciel
kwestię indywidualność – wspólnota; opowiedział się za silnym państwem z samodzierżawiem u podstaw, a zatem dla nas jest oczywiste, że jednostka pozostaje narzędziem systemu; partykularne, jednostkowe interesy zostaną podporządkowane „idei
słowiańskiej”, w ujęciu Daniewskiego – idei imperialnej.
Podsumowując rozważania na temat misyjności Rosji i rosyjskiej inteligencji, można zauważyć, że rozwiązywanie dylematu Rosja – Zachód służyło określaniu tożsamości kulturowej Rosji oraz jej położenia wobec krajów Zachodu. Nie możemy zapomnieć, że idea prawosławna, wysuwana na pierwszy plan w koncepcjach słowianofilów, posłużyła za narzędzie do uświęcenia ludu rosyjskiego, czyli tej siły, która
bezwolnie w ciągu wieków budowała potęgę samodzierżawnego państwa. Mikołaj
Bierdiajew wskazał na połączenie władzy carskiej i prawosławia w specyficznie rosyjskim rozumieniu misyjności: „Rosyjskie religijne przeznaczenie, całkiem wyjątkowe,
związane jest z siłą i wielkością państwa rosyjskiego, z wyjątkowym znaczeniem cara”1008. Rosyjska inteligencja dążyła do obalenia władzy cara, ale jednocześnie popierała działania zmierzające ku stworzeniu silnego państwa – tylko takie mogło stawić
czoła Zachodowi. Nie ulega wątpliwości, że rosyjska idea1009 – idea prawosławna,
w której – według słowianofilów i spadkobierców ich myśli – zawierała się duchowa
siła Rosji, stanowiła przeciwwagę dla ogarniętego rewolucją, stabilnego ekonomicznie,
1006

Н.Я. Данилевский, Россия и Европа, s. 353.
Н.Я. Данилевский, Россия и Европа, s. 511–512.
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M. Bierdiajew, Rosyjska idea.
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Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod red. A. de Lazari, t. 5, Łódź 2003, s. 78–88.
Por. Н. Гулыга, Русская идея и её творцы, Москва 1995. Autor przedstawił zarys myśli trzynastu myślicieli, od Dostojewskiego do Bierdiajewa, których łączyło przekonanie o wyjątkowości rosyjskiej kultury
i jej misyjności wobec Zachodu.
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lecz duchowo martwego Zachodu. W drugiej połowie dziewiętnastego wieku ta tendencja znalazła swoją kontynuację: ideologii burżuazyjnego Zachodu przeciwstawiono
komunizm jako religię mas pracujących.
Europa – dla rosyjskich myślicieli praźródło antropocentrycznej wizji świata – została poddana surowej krytyce, gdyż kryzys jej kultury jawił się jako kryzys idei człowieka. Dostojewski poszukiwał tej dziedziny kultury, która przechowuje prawdę
o człowieku na każdym etapie jego istnienia, i nie znalazł jej w Europie Zachodniej.
Bolesne odkrycie „kryształowego pałacu” i zagubionych ludzi korespondowało
z oznakami upadku czystej sztuki w Rosji na rzecz utylitaryzmu i powodowało tym
większą krytykę Zachodu, im większa rozpacz kryła się pod ostrymi słowami.

ROZDZIAŁ VI

REWOLUCJA 1905 ROKU ORAZ PRZEWRÓT 1917 ROKU.
PRÓBA PODSUMOWANIA KONFRONTACJI

O gdyby ci niewolnicy, obarczeni ciężkimi kajdanami, rozwścieczeni w swojej rozpaczy, rozwalili 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 sobie mniemania i byliby pozbawieni prawa uciskania
innych. To nie jest marzenie, wzrok mój przenika przez gęstą zasłonę
czasu, zakrywającą przed naszymi oczami przyszłość, widzę poprzez
całe stulecie1010.

Inteligencja, powołana do twórczego wpływania na rzeczywistość, po etapie samookreślenia staje przed zadaniem pociągnięcia za sobą ogromnych mas ludu – tych
wszystkich, którzy nie uczestniczyli w procesie kształcenia swojej myśli, nie doświadczyli dobrodziejstw nauki. Garstka inteligencji wobec ogromu inercyjnej siły ludu
budzi podziw, zdumienie oraz pytanie: czy zamierzony czyn zaliczymy do gatunku
heroicznych czy też do kolejnego nieświadomego zrywu, czy źródłem poczucia mocy
jest utopia czy realna siła duchowa? Stawiamy pytanie: czy inteligencja zachowała
swój „smak” czy go utraciła, a jeśli utraciła, to czy strata jest bezpowrotna czy może
istnieje możliwość ratunku. W tej części pracy zastanawiamy się nad powodzeniem
mimezis i konsekwencjami działań inteligencji: jak została ostatecznie rozwiązana
kwestia tożsamości (kim jesteśmy?); czy inteligencja zachowała czy utraciła zdolność
autodeterminacji. Sygnalizowane problemy będziemy omawiać na linii inteligencja –
lud, w odniesieniu do oficjalnej władzy.
W niniejszym rozdziale rewolucję będziemy rozpatrywać w kilku aspektach:
1. Rewolucja jako eksplozja „tłumionego buntu” – przeciwko oficjalnej państwowości oraz przeciwko wartościom kultury szlacheckiej (rozpatrzymy koncepcje anarchistyczne oraz propozycje konserwatywne, wspierające samodzierżawie i patriarchalny typ organizacji społecznej).

1010

A. Radiszczew, Podróż z Petersburga do Moskwy, Warszawa 1986, s. 246.
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2. Rewolucja jako ostateczny rozpad duszy. „Zbędny człowiek” lat czterdziestych
dziewiętnastego wieku był rozdarty wewnętrznie, ale nie doświadczał „schizmy w duszy”. Poczucie wyobcowania płynęło z konieczności przeszczepiania idei na nieurodzajny grunt i osamotnienia – istnienia na granicy dwóch światów. W przypadku inteligencji rewolucyjnej mamy do czynienia z dezintegracją osobowości w wyniku utraty
stabilnych punktów odniesienia dla ideałów i przekonań.
3. Jako obalenie oficjalnej władzy. A.S. Askoldow definiuje rewolucję następująco:
„Pod pojęciem rewolucji będziemy tutaj rozumieli obalenie przez lud takiego czy innego ustroju państwowego”1011. Autor zawęża zjawisko do dwóch zaledwie elementów
współdziałających: ludu i struktur państwa, co może wprowadzić nas w błąd, jeśli stracimy z pola uwagi inteligencję jako siłę napędową rewolucji. W naszym ujęciu lud
został wykorzystany jako narzędzie do destrukcji istniejących struktur. Wniosek ten
nabiera prawomocności, gdy weźmiemy pod uwagę psychologię mas ludowych oraz
„twórczy wysiłek”, który rzekomo jest udziałem tych hord niszczących zastany porządek rzeczy. Piszemy „rzekomo”, ponieważ akt twórczy wiąże się z uzewnętrznieniem
potencjału osobowego, masy zaś kierowane są instynktem w najbardziej prymitywnej
formie, odłączonym od rozumu i świadomości. Z natury swojej sprzeczne pojęcia sugerują istnienie trzeciego czynnika, jakim w istocie była inteligencja rewolucyjna.
4. Rewolucja jako „stopienie” sprzeczności w bezkształtną masę. Istnienie sprzeczności przestaje odgrywać rolę czynnika pobudzającego twórczość, unifikacja prowadzi
do wyrugowania elementów, które w jakikolwiek sposób mogłyby budzić niepokój.
Swoiste zadufanie w sobie inteligencji rewolucyjnej zbyt często wysuwa się na pierwszy plan jako cecha szczególna w psychologicznym portrecie inteligencji, by można je
było niedoceniać.
5. Rewolucja jako ostateczna odpowiedź na wyzwanie Zachodu oraz dywergencja
zachodniej kultury. W Rosji ideały rewolucji francuskiej: „Wolność, Równość, Braterstwo” przybrały postać: „Prawosławie, Samodzierżawie, Ludowość”, zarówno w ujęciu twórcy oficjalnej formuły państwa, Uwarowa, jak i słowianofilów (choć w pojmowaniu tych haseł były istotne różnice), a później pod wpływem idei rewolucyjnych
i narastającej tendencji burzącej kultury w jej wariancie negatywnym (nihilistycznym)
przyjmują postać: Duchowość, Rewolucyjność, Kosmopolityzm1012. Borys Uspienski
nadał temu zjawisku miano „podwójnego przekładu”1013.
6. Rewolucja jako kres istnienia inteligencji – utrata zdolności do samookreślenia
oraz rezygnacja z roli mediacyjnej. „Spełnia się wówczas ewangeliczne słowo o soli,
która utraciła swą moc: »Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak,
czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez
ludzi«”1014.
7. Rewolucja jako spóźniony i wynaturzony akt mimezis – czerpała jeszcze z tradycji dekabrystów. Wynaturzenie jest integralną częścią rewolucji i zarazem karą za hamowanie postępu1015, niezbitym dowodem, że długo tłumiona siła społeczna przemocą
1011
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wyrwała się na wolność. Jakie czynniki opóźniały lub udaremniały akt mimezis? Zaliczymy do nich władzę polityczną oraz konserwatywne siły społeczne, zainteresowane
utrzymaniem istniejącego status quo, hołdujące innym wartościom i ukierunkowane na
odmienny cel.
Znamienny jest fakt, że rewolucja 1905 roku była wymierzona nie tylko w ustrój
polityczny, lecz także w struktury społeczne oparte na tradycji patriarchalnej. Piotr
Struwe pisał: „Rewolucja zaatakowała ustrój polityczny i strukturę społeczną samowładnej szlacheckiej Rosji”1016. Fakt, że zasada państwa miała religijną legitymizację,
wpływał na dwuznaczny stosunek inteligencji do władzy i Cerkwi. Inteligencja rewolucyjna stanęła wobec dylematu religijności prawosławnego ludu i poradziła sobie
z problemem niespodziewanie łatwo, z pozycji Wielkiego Inkwizytora. Jak zauważył
Struwe, dała ona ludowi przyzwolenie na działania bez ponoszenia odpowiedzialności
w zamian za bezrefleksyjne posłuszeństwo1017. Odszczepieństwo od państwa szło
w parze z areligijnością, krytyką religijnych podstaw bytu z pozycji racjonalizmu
i empiryzmu1018.
Rosja istniała jako potężne mocarstwo oparte na samodzierżawiu. Do czasów reform Piotra I Cerkiew miała znaczący wpływ na politykę państwa i stała na straży
stosunków patriarchalnych. Badacz rosyjskiej myśli filozoficzno-społecznej podkreślił
niezwykle istotny fakt: reformy cara przeprowadzane były w taki sposób, że wspierały
uniezależnienie się jednostki od struktury patriarchalnej1019; utworzenie Świętego Synodu pozwoliło Piotrowi wzmocnić władzę.
Kampania krymska 1854 roku odsłoniła nie tylko zły stan gospodarczy Rosji, ale
przede wszystkim słabość władzy cara. Wojna rozpętana w imię obrony wiary prawosławnej i jej wyznawców miała udowodnić, że Rosja jest jedyną prawowitą spadkobierczynią dziedzictwa bizantyńskiego. Car Mikołaj I nie wątpił w pomoc Austrii
i Prus, kiedy porwał się na zajęcie Carogrodu i postawił ultimatum tureckiemu sułtanowi1020, toteż zdrada sojuszników była dla niego niemiłym zaskoczeniem. Druzgocąca
klęska odsłoniła słabość militarną armii rosyjskiej, najważniejszej podpory samodzierżawnego tronu; krótko potem Mikołaj I zmarł. Klęskę Rosji należy rozpatrywać
w dwóch płaszczyznach: międzynarodowej i wewnętrznej. Ten drugi aspekt miał
o wiele poważniejsze skutki. Historyk Wasilij Kluczewski wyraził jego istotę lapidar1016

P. Struwe, Inteligencja i rewolucja [w:] De profundis..., s. 102.
„Inteligencka doktryna służenia ludowi nie przewidywała dla ludu żadnych obowiązków i nie stawiała żadnych wymagań”. Por. P. Struwe, Inteligencja a rewolucja, s. 104.
1018
Por. P. Struwe, Inteligencja a rewolucja, s. 99.
1019
A. Walicki, Zarys myśli..., s. 29–30. Por. „Wbrew utartym stereotypom, absolutyzm państwowy był
nie wrogiem, lecz sprzymierzeńcem indywidualizacji, torował bowiem drogę wyzwoleniu jednostek spod
tyranii tradycjonalistycznego kolektywizmu. [...] W porównaniu z wszechwładzą kolektywistycznych
tradycji i religijnych rytuałów, cechującą życie społeczne Moskiewskiej Rusi – wszechwładzą odczuwaną
codziennie, o każdej godzinie, omnipotencja scentralizowanej władzy politycznej, umożliwiającej jednostkom wyłamywanie się spod władzy lokalnych wspólnot, otwierającej drogi do karier ogólnopaństwowych,
opartych na kryteriach racjonalno-merytorycznych, odczuwana była jako kolosalne rozszerzenie zakresu
wolności indywidualnej”.
1020
Dotyczyło to przede wszystkim prawa prawosławnych poddanych sułtana do składania skarg carowi rosyjskiemu, co było oczywistym naruszeniem suwerenności sułtana. Por. M. Heller, Historia imperium..., s. 579.
1017
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nie: „Nieudolne samowładztwo przestaje być legalne”1021. W stosunku inteligencji do
władzy ogromną rolę odgrywała świadomość potęgi militarnej Rosji i jej wpływów na
arenie politycznej Europy w osiemnastym wieku oraz w pierwszej połowie wieku
dziewiętnastego. Cechą charakterystyczną całej elity intelektualnej Rosji, włączając
wąską grupę inteligencji, jest tzw. świadomość imperialna1022, oparta na emocjonalnym
stosunku do kwestii władzy i pozycji Rosji w Europie. „W wyobraźni tego typu tkwi
także potrzeba wielkości, motywowana własną potęgą, wyższością kulturową lub moralną”1023.
Mikołaj I był władcą despotycznym, kojarzonym przede wszystkim z czasami ponurej reakcji i kaźnią dekabrystów, ze stłumieniem każdego, najmniejszego nawet
przejawu niezależnej myśli, toteż jego śmierć obudziła nadzieje na złagodzenie polityki
państwa. Nadzieje – jak się okazało – uzasadnione. Następca tronu, Aleksander II,
zdawał sobie sprawę z konieczności reform, jednocześnie stanął w obliczu trudnego
zadania: musiał wzmocnić władzę polityczną, której wizerunek mocno ucierpiał
w wyniku przegranej wojny. Reforma uwłaszczeniowa niewątpliwie była ogromnym
dokonaniem, lecz kompromisy, których nie dało się uniknąć, potwierdziły słabość
władzy. Chłopi podejrzewali nawet, że manifest został sfałszowany przez posiadaczy
ziemi, którzy nie chcieli oddać gruntów należnych chłopom1024. Poczucie krzywdy
zostało później wykorzystane przez rewolucjonistów pokroju Tkaczowa, który propagował wytępienie dorosłych przedstawicieli społeczeństwa w imię zwycięstwa rewolucji1025. Powszechne niezadowolenie sprzyjało radykalnej inteligencji, która po rozszerzeniu dekretem z 18 czerwca 1863 roku autonomii uniwersytetów mogła zakładać
kółka, stowarzyszenia, samodzielnie rozstrzygać problemy naukowe. Inteligencja
o proweniencji raznoczyńskiej wystąpiła jako zdecydowany przeciwnik oficjalnej władzy; znalazła się także w opozycji do tej części szlachty, która popierała samodzierżawie jako siłę gwarantującą wewnętrzną stabilność Rosji. Polaryzacja stanowisk społeczno-politycznych liberalnej szlachty i radykalnych demokratów pogłębiała się, zaś
punktem kulminacyjnym oraz momentem ostatecznego rozejścia się obydwu nurtów
i otwartej wrogości stał się zamach na cara Aleksandra II, dokonany 4 kwietnia 1866
roku. Odpowiedzią ruchów rewolucyjnych na represje po zamachu i nagonkę przeciwko „nihilistom” było rozpętanie terroru rewolucyjnego, którego ofiarami padali wysoko
postawieni urzędnicy państwowi. Zamachy miały na celu wykazanie słabości rządu
oraz możliwości obalenia władzy, budziły niepokój oraz podważały mit cara. 1 marca
1881 roku zamach udał się i car-reformator zginął. Wraz z nim umarła nadzieja na
możliwość przeprowadzenia odgórnej reformy, która miała na celu stworzenie warunków do stopniowego gospodarczego rozwoju państwa i ewolucji form sprawowania
władzy w kierunku ich dalszej liberalizacji1026. Następcą został car Aleksander III;
1021

В.O. Ключевский, Литературные портреты, Москва 1994 , s. 435.
A. Andrusiewicz, Mit Rosji. Studia z dziejów i filozofii rosyjskich elit, Rzeszów 1994, s. 17.
1023
J. Czubaty, Rosja i świat. Wyobraźnia polityczna elity władzy imperium rosyjskiego w początkach
XIX wieku, Warszawa 1997, s. 160.
1024
Wspomina o tym fakcie m.in. M. Heller, Historia imperium..., s. 595.
1025
Por. M. Heller, Historia imperium..., s. 601.
1026
Na tragizm tego wydarzenia zwrócił uwagę Andrzej Walicki: bomba zabiła cara, który dał chłopom
wolność osobistą oraz wyraził zgodę na włączenie przedstawicieli społeczeństwa do prac nad projektem
1022
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u boku nowego władcy pojawiła się złowieszcza postać Konstantego Pobiedonoscewa,
oberprokuratora Świętego Synodu. Mikołaj Bierdiajew1027 stwierdził, że w osobie Pobiedonoscewa najpełniej się wyraził związek prawosławia z absolutyzmem zarówno
w działaniach, jak i życiu osobistym. W prawosławiu jako ideologii państwowej kryje
się brak wiary w siłę dobra. Bierdiajew zastrzega się, że mówi tutaj nie o Cerkwi jako
tworze ducha, lecz o jej ludzkiej stronie, która wyraziła się w historycznym rozwoju
Rosji i formach jej państwowości. Człowiek religijny typu Pobiedonoscewa w otaczającym świecie nie widział niczego boskiego, rzeczywistość jawiła mu się raczej jako
bezdenna pustka we władzy siły zła: „On [Pobiedonoscew – M.A.] należy do tych
zahipnotyzowanych grzechem pierworodnym, który przykrył byt, odciął go od tajemnicy Bożego stworzenia”1028. Pobiedonoscew uważał, że dobro jest zbyt słabe nie tylko, by być siłą stwórczą, lecz także, by przeciwstawić się złu. Oberprokurator kreślił
apokaliptyczną wizję, że jedynie siła despotycznego państwa jest w stanie powstrzymać zło. Cerkiew posługiwała się absolutyzmem państwa jako narzędziem walki ze
złem. W ten sposób despotyzm zyskiwał religijną sankcję. Bierdiajew nazwał Pobiedonoscewa człowiekiem „pełnym żalu do życia”. To, co reprezentował oberprokurator
swoją osobą, nie było cechą wyjątkową, lecz wynikiem zakorzenionej w prawosławiu
świadomości, w której brak miejsca na religijną prawdę o radości bytowania człowieka
w świecie. Prawosławie rosyjskie jest nauką o śmierci, a nie o życiu, głosi odejście od
świata skażonego złem – twierdzi Bierdiajew1029. Na gruncie idei braku wiary w dobro
na ziemi wyrósł nierozerwalny związek religii prawosławnej z absolutyzmem. Kultura
rosyjska została „zamrożona”, gdyż według apokaliptycznych wizji był to jedyny sposób, aby powstrzymać szerzące się zło. Brak wiary w człowieka i ludzkość to cechy
postawy nihilistycznej prawosławia, a później inteligencji. W takiej sytuacji przemoc
państwa wydawała się „mniejszym złem”. W chrześcijaństwie prawosławnym zamierała wiara, że Bóg kieruje losem człowieka – świat zmierzał ku przepaści, ku rozpadowi; był postrzegany jako rzeczywistość bez perspektywy eschatologicznej, bez perspektyw historycznych, był to świat, który nie mógł zostać zbawiony. Życie nihilisty
zamykało się w ciasnym, ziemskim „teraz”. Raj, który miał nastać, znajdował się poza
granicami jego rzeczywistości i poza granicami realnego żywota – w „świetlanej przyszłości”.
„Православие не верит в Царство Божие на земле, лишь на небе ждет его, землю
оставляет дьяволу. Одно только жорошее дело можно и должно сделать на земле –
задержать ход зла, остановить, обуздать силой, подморозить. И в православии есть учение
о религиозном значении государства, которое Церковь уполномочивает не Царство Божие
на земле устроить, а обуздать царство дьявола, насилием удержать мир от окончательного
распадения”1030.

ustawodawczym. „Zdaniem wielu historyków, gdyby udało się wprowadzić go w życie, Rosja stałaby się
w XIX wieku monarchią konstytucyjną i w dalszym rozwoju uniknęłaby horrorów rewolucji”. Por. A. Walicki,
Zarys myśli..., s. 325.
1027
M. Bierdiajew, Nihilizm na gruncie religijnym [w:] De profundis..., s. 199.
1028
M. Bierdiajew, Nihilizm..., s. 200.
1029
M. Bierdiajew, Nihilizm..., s. 201.
1030
M. Bierdiajew, Nihilizm..., s. 202–203.
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Bierdiajew widział w Pobiedonoscewie postać tragiczną – jednego z tych, którym
oficjalna ideologia przysłoniła istotę wiary w Boga, oddaliła człowieka od Zbawiciela,
pozostawiając go samotnym w świecie. Bóg nie zbawia człowieka – wybawcą jest
państwo. Ideę zbawienia człowieka, zabarwioną pogardą i podejrzliwością, Bierdiajew
nazwał „prawdą Wielkiego Inkwizytora”. Pobiedonoscew bardzo różnił się od słowianofilów i według krytyka lepiej pojmował ideę prawosławia, wyrażającą się w odejściu
od świata. W rezultacie Pobiedonoscew nie próbował szukać odpowiedzi na pytanie
o człowieka, społeczeństwo, sens istnienia. „...научился этому он [Pobiedonoscew
– M.A.] у православия, из официального христианства почерпнул он нигилизм
свой”1031.
Szczegółowa charakterystyka osobowości Pobiedonoscewa pozwala nam zrozumieć potencjalne skutki rad, udzielonych carowi, który znajdował się pod przemożnym
wpływem oberprokuratora1032. Aleksander III wstąpił na drogę kontrreform, wskazaną
przez swojego doradcę, i zaczął umacniać samodzierżawie. Do łask wrócili hrabia Dymitr Tołstoj1033 oraz Michał Katkow1034, którzy „przypomnieli” carowi o roli szlachty
w budowaniu imperium oraz o stratach, jakie stan szlachecki poniósł w wyniku reform.
Odpowiedzią na zwrot w oficjalnej polityce było zaakceptowanie walki politycznej
przez wszystkie odłamy rosyjskiego ruchu rewolucyjnego; cele socjalne zostały odsunięte na dalszy plan. Kryzys pogłębiał się, zaś jego wyrazem było pojawienie się partii
politycznych, które postawiły sobie za cel przeprowadzenie rewolucji, obalenie władzy
państwowej i ustanowienie dyktatury proletariatu1035. Rząd odpowiedział wzmożoną
falą represji, zaś organizacje rewolucyjne – terrorem.
Na przeciwległym biegunie teoretyków rewolucyjnego przekształcenia rzeczywistości znaleźli się zwolennicy podtrzymania istniejącego porządku rzeczy, a przede
wszystkim samodzierżawnej władzy – reakcjoniści typu Lwa Tichomirowa, Mikołaja
Danilewskiego czy Konstantego Leontjewa.
Lew Tichomirow był narodnikiem, członkiem partii Narodnaja Wola (tłumaczone
jako Wolność Ludu lub Wola Ludu1036), jednak rok po zabójstwie cara Aleksandra II
przeżył rozczarowanie, zwątpił w wyznawane dotychczas ideały i przeszedł na pozycje
bliskie zwolennikom samodzierżawia, zakorzenionego w ustroju patriarchalnym. List

1031

M. Bierdiajew, Nihilizm..., s. 203.
Por. M. Heller, Historia imperium..., s. 636.
1033
Dymitr Tołstoj był ministrem oświaty i oberprokuratorem Synodu za cara Aleksandra II, został
zdymisjonowany w roku 1880; historycy przedstawiają go jako reakcjonistę, a przy tym służalczego dworaka, biegłego w sztuce snucia intryg. Spośród współczesnych mu myślicieli ocenił go m.in. Borys Cziczerin: „Znajdzie się niewielu ludzi, którzy wyrządzili Rosji tyle szkody”. Por. H. Seton-Watson, The
Russian Empire 1801–1917, Oxford 1967, s. 380.
1034
Michał Katkow (1818–1887), jeden z przedstawicieli nurtu konserwatywnego po reformie uwłaszczeniowej. Za panowania Aleksandra III wespół z Dymitrem Tołstojem i Konstantym Pobiedonoscewem
wspierał politykę kontrreform. Jego pomysłem była teoria integracji narodowej z pomocą oficjalnej władzy;
narzędziem jednoczenia miała być systematyczna rusyfikacja systemu szkolnictwa oraz administracji, jeśli
to konieczne – przy użyciu siły. Por. A.Walicki, Zarys myśli..., s. 330, 329.
1035
Więcej na temat partii politycznych w przedrewolucyjnej Rosji patrz P. Burek, Partie i organizacje
polityczne w Rosji [w:] Rosjoznawstwo, pod red. L. Suchanka, Kraków 2004, s. 421.
1036
Za A. Walicki, Zarys myśli..., s. 360.
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do Aleksandra III (Прошение Александру III o помиловании)1037 jest dla nas cennym dokumentem ewolucji ideowej myśliciela – od rewolucyjności do postulatów
o ewolucyjnej drodze rozwoju społeczeństwa; teoretyk uchwycił słabości ruchu rewolucyjnego, zarazem jednak dał wyraz kolejnemu utopijnemu marzeniu o możliwości
„wymazania” przemian, które już się dokonały i odgrywają znaczącą rolę w kulturze.
Do słabości ruchu rewolucyjnego Tichomirow zaliczał: postulat o władzy ludu –
jest on kłamliwy, ponieważ w istocie zmierza ku hegemonii garstki rządzących nad
masami i zapoczątkowuje nowe zniewolenie; idee wolności indywidualnej wymierzone
przeciwko porządkowi patriarchalnemu – prawdziwa wolność jest niemożliwa w oderwaniu od autorytetów moralnych, a te zostały wypracowane przez wspólnotę (którą
Tichomirow traktuje jako strażnika moralności: „среду нравственных авторитетов,
предохраняющих её [личность – M.A.] от ложных шагов”1038); przekonanie o „czasie burzenia”, który rzekomo nastał i poprzedza „czas tworzenia” – według myśliciela
nie ma to nic wspólnego z realną rzeczywistością, gdzie elementy procesu burzenia-tworzenia są komplementarne i nie mogą istnieć w oderwaniu od siebie. Te trzy argumenty na rzecz odrzucenia ruchu rewolucyjnego doprowadziły Tichomirowa do
wniosków, przemawiających za organicznym rozwojem społeczeństw i uznaniem oficjalnej władzy. Rozwój w warunkach pokoju, oparty na narodowych pierwiastkach,
dawał nadzieję na trwałość przemian:
„Я понял, что развитие народов, как живущего, совершается лишь органически, на
таких основах, на которых они исторически сложились и выросли, и что поэтому здоровое
развитие может быть только мирным и национальным”1039.

Uznanie historycznych korzeni narodu było dla myśliciela równoznaczne z akceptacją oficjalnej władzy:
„Я понял какое драгоценное сокровище для народа, какое незаменимое орудие его
благосостояния и совершенствования составляет верховная власть, с веками укреплённым
авторитетом”1040.

Tichomirow łączył samodzierżawie z ludem, propagował powrót do systemocentycznego modelu społeczeństwa, w którym siły jednostek podporządkowane są interesom państwa. Twierdził, że wszelkie ewentualne zmiany o charakterze politycznym
muszą być przeprowadzane niezwykle ostrożnie; Rosja, bardziej nawet niż inne państwa, potrzebuje władzy silnej i trwałej ze względu na szereg nierozwiązanych wewnętrznych problemów:
„Всякая страна нуждается прежде всего в правительстве прочном... и сильном... Тем
более нуждается в нём Россия, с её далеко не законченными национальными задачами
и с множеством внутренних неудовлетворённых запросов. Сильная монархическая власть
нам необходима”1041.

1037

Л.A. Тихомиров, Прошение Александру III o помиловании. 1888 [в:] Л.A. Тихомиров, Почему
я перестал быть революционером, Moсква 1895. Cyt. za С.П. Жаба, Русские мыслители..., s. 190.
1038
Л.A. Тихомиров, Прошение Александру III..., s. 190.
1039
Л.A. Тихомиров, Прошение Александру III..., s. 190.
1040
Л.A. Тихомиров, Прошение Александру III..., s. 190.
1041
Л.A. Тихомиров, Прошение Александру III..., s. 191.
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Charakter władzy carskiej jest pochodną rosyjskiej mentalności – z dużą przenikliwością stwierdzał Tichomirow – Rosjanin może być anarchistą lub monarchistą, rozwiązanie pośrednie nie istnieje. Prawdziwa monarchia – samodzierżawna – jest urzeczywistnieniem wiary i ducha narodu w osobie monarchy; ideał władzy monarszej,
przechowywany w ludzie, jest imperatywem dla cara i swoistym czynnikiem, który
ukierunkowuje jego działania. Car, który rezygnuje z wypełniania moralnego obowiązku realizacji ideału władcy, oraz lud, dążący do ograniczenia władzy, występują przeciwko ideałowi moralno-religijnemu:
„Ограничить самодержавие – это значит упразднить верховную власть нравственно-религиозного идеала [...] Упразднить собственную обязанность это, конечно, составило бы
акт величайшего провышения права”1042.

Tichomirow wyraźnie uświęcał władzę samodzierżawną, propagując tym samym
powrót do ideału cara – pomazańca Bożego, wyraziciela woli narodu bez prawa wywierania nań wpływu. Twierdził, że cały ruch zmierzający ku uwłaszczeniu chłopów
i zorganizowaniu samodzielnych jednostek administracyjnych: ziemstw i miast, był
wymierzony w rdzenne narodowe pierwiastki i sterowany przez inteligencję w taki
sposób, by ułatwić jej przejęcie władzy: „Несмотря на явную войну »интеллигенции«
против самодержавия, общественные учреждения организованы так, чтобы дать
власть именно интеллигенции”1043. Naród, który stracił instynktowne poczucie jedności i celowości własnego istnienia, przekształca się w „tłum” (толпа), podatny na
hasła inteligencji, gotowy do bezrefleksyjnego marszu za wodzami rewolucji.
Problematyka polityczno-społeczna Rosji końca dziewiętnastego wieku oraz zagadnienie wzajemnego stosunku władza – lud znalazły także wyraz w reakcyjno-konserwatywnej myśli Konstantego Leontjewa. Dla naszych rozważań jest on cenny
ze względu na religijny aspekt myśli. Bierdiajew porównał Leontjewa do Nietzschego:
„Неустанное размышление о расцвете и упадке обществ и культур, резкое преобладание эстетики над этикой, биологические основы философии, истории и социологии,
аристократизм, ненависть к либерально-эгалитарному процессу демократии, amor fati – всё
это черты роднящие Леонтьева с Ницше... В отличии от славянофилов, он совсем не верил
в свободу духа”1044.

Myśl Leontjewa była zabarwiona pesymizmem i przeczuciami rychłego upadku
cywilizacji: twierdził on, że egalitarno-liberalny proces wymierzony w despotyzm jest
symptomem rozkładu organizmu społecznego; w miejscu różnorodności i złożoności,
charakterystycznej dla żywych organicznych tworów, pojawiła się unifikacja – oznaka
martwoty. Państwo musi być despotyczne, ponieważ przeciwstawia swoją siłę społeczeństwu, pełni wobec niego funkcję stabilizującą: „общество всегда и везде
слишком подвижно, бедно мыслью и слишком страстно”1045. U podstaw Rosji leży
prawosławie, zaczerpnięte z Bizancjum. Jest ono źródłem siły i punktem oparcia
w walce z wpływami Europy Zachodniej oraz ekspansją prawa własności:
1042
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„...если бы она [Europa – M.A.], разрушивши у себя всё благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном блаженстве, о земной радикальной всепошлости”1046.

Niechęć, wręcz nienawiść do cywilizacji europejskiej wyznaczyły kierunek myśli
Leontjewa. Europa, według niego, zaprzepaściła u siebie święty pierwiastek i obecnie
zatruwa swoimi ideami Rosję1047. Z silnej despotycznej władzy, która zaczerpnęła
podstawy z Bizancjum, bierze początek charakter rosyjskiego ludu: prawo pańszczyźniane odegrało w Rosji zbawczą rolę jako czynnik dyscyplinujący rozległą, a jednocześnie jednorodną społeczność Rosji1048. Myśliciel potwierdził tezę o patriarchalnych
podstawach rosyjskiego bytu – zarówno w wymiarze rodzinnym, jak i państwowym
– i jego nierozerwalnym związku z prawosławiem – bizantynizmem, które posiada
specyficzne cechy. Na pierwszym miejscu należy wymienić pesymizm: temu typowi
religii obce jest wynoszenie na piedestał ludzkiej godności, charakteryzuje je brak
wiary w możliwość osiągnięcia szczęścia na ziemi czy doskonałości w ramach ziemskiego bytowania; nie ma w nim nadziei na harmonię wszystkich narodów: „он есть
сильнейшая антитеза всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной
всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства”1049. Próby odejścia od tak
pojmowanego ideału religijnego muszą skończyć się katastrofą – śmiercią Rosji. Leontjew uważał, że mit rewolucjonistów o ziemskim szczęściu jest wymierzony bezpośrednio w państwo, ponieważ godzi w konstytutywny pierwiastek religijny, który nie
dopuszcza możliwości dobrobytu w granicach materialnego bytowania. Antypaństwowy, a zarazem antykulturowy jest, według Leontjewa, indywidualizm, który narusza
spójność organizmu społecznego i implikuje utratę stabilnego gruntu kulturowego.
Rewolucja, jeśli dojdzie do skutku, doprowadzi do niewyobrażalnie surowych porządków, pijaństwa i ogólnego zniszczenia – prorokował myśliciel. Rosjanin ma zakodowane w mentalności popadanie w skrajności, dlatego też zniesienie władzy cara i zastąpienie jej deputatami, którzy nie budzą respektu wśród ludu, wywoła nienasycone
żądanie ziemi i własności. Czy w takim razie w obliczu kwestii robotniczej da się
uniknąć rewolucji socjalnej? Leontjew odpowiedział na zadane pytanie twierdząco:
przeciwwagą dla socjalizmu rewolucyjnego jest „socjalizm carski”. Leontjew z pozycji
zwolennika carskiego despotyzmu radził:
„Я думаю, что какой-нибудь русский царь станет во главе социалистического движения
и организует его, как Константин способствовал организации Христианства. Но что значит
»организовать«? Организация значит принуждение, значит – благоустроенный деспотизм,
значит – узаконение хронического, постоянного, искусно и мудро распределённого
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насилия над личной волей граждан... организовать такое сложное, прочное и новое рабство
едва ли возможно без помощи мистики”1050.

Lud rosyjski żył w sposób mistyczny, według zasad, których nie pojmował świadomie, lecz które – zakorzenione w codziennym bycie – nadawały mu niepowtarzalny
styl. Prosty, niepiśmienny chłop jawił się zatem jako szansa na odbudowanie podstaw
cywilizacji rosyjskiej; „наш безграмотный народ, более чем мы, хранитель
народной физиономии, без которой не может создаваться своеобразная
цивилизация”1051.
Analiza myśli Leontjewa prowadzi do wniosku, że pomimo głoszonej przez myśliciela teorii o koniecznym istnieniu różnorodności, propagował on w gruncie rzeczy
zawężenie wszelkich przejawów życia kultury do tych ich aspektów, które wyrażały
i afirmowały samodzierżawie. Wrażenie ograniczenia, „zasysania” do jednego punktu
pogłębia się, jeśli zwrócimy uwagę na głęboki pesymizm, brak nadziei. Możemy jedynie zadawać sobie pytanie, czy pesymizm jest wynikiem sytuacji współczesnej Leontjewowi, czy rzeczywiście sięga korzeniami głęboko w samą kulturę rosyjską i niektórzy myśliciele są predestynowani, by wyrazić tę właśnie stronę prawosławia sprzężonego z despotycznym charakterem państwa. „На что нам Россия не Самодержавная
и не Православная?”1052 – zadawał Leontjew retoryczne pytanie. Zastanawia również
nie tylko wrogość w stosunku do Zachodu, ale przede wszystkim w odniesieniu do
najmniejszych oznak wpływu europeizacji w Rosji: napiętnowany został Dostojewski
i jego idea „wszechczłowieczeństwa”, druzgoczącej krytyce podlegał Chomiakow,
któremu Leontjew zarzucił powierzchowność głoszonych ideałów umiłowania rosyjskiego ludu i jego bytu. Rosja wkrótce zrodzi Antychrysta – zapowiadał Leontjew –
narodzi się on wskutek dążenia do zmieszania wszystkich pierwiastków, egalitaryzacji
i utraty religijnego ideału władzy.
Proroctwa Leontjewa, przewidywania Tichomirowa znalazły wyraz w rewolucji,
która rozpoczęła się 9 stycznia 1905 roku. Masakra dokonana na bezbronnych robotnikach wstrząsnęła Rosją. Historyk pisze: „Masakra pokazała, na ile władza była silniejsza od bezbronnego tłumu, ale także, że zachwiały się jej podstawy”1053. Mikołaj Bierdiajew w artykule Rosja i Zachód1054 stwierdził, że klęska rewolucji ze szczególną
ostrością ujawniła zasadniczy problem władzy i państwa. 17 października 1905 roku
został ogłoszony Manifest, wprowadzający podstawowe swobody polityczne, okazało
się jednak, że wbrew oczekiwaniom liberalnej formacji inteligencji nie zapoczątkował
on współpracy z władzą i wspólnego tworzenia nowych podwalin państwa.
Ponownie doszło do zderzenia dwóch formacji inteligencji: tej, która za podstawę
przyjmowała istnienie wartości uniwersalnych, oraz inteligencji głęboko ateistycznej.
Istnienie antagonizmu potwierdził Bierdiajew w artykule Filozoficzna prawda i inteligencka racja (Философская истина и нителлигентская правда) oraz Z psychologii
rosyjskiej inteligencji (Из психологии русской интеллигенции), a także Struwe
1050
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– Inteligencja i rewolucja (Интеллигенция и революция). Inteligencją nazwał Bierdiajew grupę ludzi ograniczonych czynnikiem zewnętrznym: reakcyjną władzą, oraz
czynnikiem wewnętrznym: bezwładem myśli i uczuć. Twierdził, że należy postrzegać
ich jako antagonistów inteligencji w znaczeniu szerokim – myślicieli i filozofów
w rodzaju Dostojewskiego, Sołowjowa. Przyczyną rozdźwięku jest nieznajomość filozofii jako wynik świadomego wyboru, odrzucenia wszelkich wartości, które nie służą
ludowi – inteligencja narodnicka wybrała zawężenie świadomości; ideologię oparła na
przeciwstawieniu ludu i władzy: „требовала возрождения во имя своего бога
– народа, во имя сохранения сил в борьбе с дьяволом – абсолютизмом”1055. Traktowanie filozofii, nauki o wartościach uniwersalnych w kategoriach utylitaryzmu miało
swoje źródło w cechach psychologicznych rosyjskiej inteligencji – zaznaczył filozof
– była to grupa nietwórcza, zainteresowana podziałem dóbr kulturowych (duchowych)
i materialnych, ale niezdolna do ich wytwarzania: „интересы распределения
и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали
над интересами производства и творчества”1056. W trakcie rewolucji potwierdziła
się tendencja do podporządkowywania filozofii, nauki, sztuki, a także uniwersytetów
celom partii politycznych: „filozofowanie” inteligencji narodnickiej nie sięgało do
tradycji europejskich, lecz czerpało z materializmu i na podstawie ideałów głoszonych
przez Czernyszewskiego, Pisariewa, Michajłowskiego, Ławrowa stworzona została
nowa koncepcja prawdy – imperatywu moralnego działań inteligencji. Na poziomie
swojego głównego ideału: prawdy, inteligencja jako całość rozdrobniła się na szereg
grup; i tak istnieje prawda „burżuazji” i prawda „proletariatu”, prawda „użyteczna”
i prawda „szkodliwa”1057.
Zawężenie świadomości inteligencji rewolucyjnej było również spowodowane jej
położeniem na granicy władza – lud; walka w obronie najbardziej uciskanych spowodowała odrzucenie wszelkich wartości, które wiązały się z kulturą szlachecką, gdyż ta
była nieodłączna od samodzieżawia. Wybiórcze przyjmowanie idei zachodnich, powierzchowne przyswajanie i adaptacja do roli narzędzia w walce z samodzierżawiem
zdeterminowały charakter rewolucjonistów. Bierdiajew zwrócił uwagę na niezwykle
istotny fakt: inteligencja rewolucyjna, pomimo racjonalnych i materialistycznych podstaw światopoglądu, przyjmowała idee emocjonalnie i to emocje w połączeniu z pragnieniem stworzenia całościowego światopoglądu, udzielenia odpowiedzi na wszystkie
pytania, zdeterminowały kierunek oraz charakter działań. Obiektywne wartości rodziły
obawy, że staną na przeszkodzie do walki z samodzierżawiem. Inteligencja rosyjska
potrzebowała narzędzia do przekształcenia rzeczywistości, a zarazem sankcji dla swoich działań, a taką rolę mogły spełniać jedynie wartości zrelatywizowane.
W ocenie Bierdiajewa rewolucja była procesem rozkładu, dowodem na utratę przez
inteligencję świadomości i istoty misji. Rewolucja dotykała kwestii ducha i w świetle
tego stwierdzenia problemy społeczno-polityczne należy traktować jako pochodne
utraty przeświadczenia o najwyższej wartości osoby ludzkiej. Samouwielbienie inteli1055
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genta-rewolucjonisty oraz brak szacunku dla człowieka-indywidualności pozwala nam
ocenić, jak daleko inteligencja końca dziewiętnastego wieku odeszła od dekabrystów
– formacji, która ustaliła warunki konfrontacji. Wyzwolenie człowieka, jak pamiętamy,
było hasłem tajnych stowarzyszeń dekabrystowskich, jednak antropologiczna koncepcja szlacheckich rewolucjonistów i postrzeganie jednostki przez rewolucjonistów-socjalistów są diametralnie różne. Hasło walki z samodzierżawiem pozostało niezmienione, ale zatraceniu uległa wewnętrzna spójność formacji inteligencji oraz spójność portretu psychologicznego poszczególnych przedstawicieli; pojawiła się rozbieżność między głoszonymi ideałami (wolność, równość, sprawiedliwość) a źródłem
sankcji (partykularne interesy ludu i proletariatu). Bierdiajew pisze: „не в борьбе
революции с правительством и его губительной политикой сущность исторической
русской драмы, a в состоянии самого общества, во внутреннем его распаде,
в анархии духа”1058. Walka z oficjalną władzą przekształciła się w walkę dwóch formacji inteligencji o duchowe podstawy bytu. Człowiek, jako niepowtarzalna istota
i twórca historii według Bożego zamysłu, należał do wartości charakterystycznych dla
personocentrycznej orientacji dekabrystów; socjaliści przekreślili ich wkład w zmianę
systemocentrycznej orientacji państwa w typ społeczno-polityczny skupiony na człowieku. Rewolucja dowiodła, że dokonał się powrót do systemocentryzmu. U inteligencji socjalistycznej zanikł ideał moralnego samodoskonalenia1059 – rewolucjonista jest
ascetą, ubogim materialnie i duchowo, jego samowyrzeczenie nie czerpie siły z wartości uniwersalnej. Bunt człowieka zniewolonego ideałem powszechnego szczęścia
w granicach ziemskiej rzeczywistości to bunt niewolnika i wcześniej czy później przekształci się w akt autodestrukcji – zauważał Bierdiajew. Rewolucję 1905 roku można
traktować jako rozpaczliwą próbę samopotwierdzenia inteligencji, powrotu do fazy
samookreślenia. U podstaw buntu dekabrystów znajdowała się duma, protest przeciwko podłej rzeczywistości. Tamten zryw – dekabrystowski – wyrastał z realnej rzeczywistości. Rewolucja, dokonana przez raznoczyńców, zanim znalazła odzwierciedlenia
w płaszczyźnie realnej w 1905 roku, dokonywała się w umysłach inteligencji, w oderwaniu od rzeczywistości, była napędzana poczuciem krzywdy i zależności od warunków zewnętrznych. Dosadnie określił Bierdiajew charakter zrywu o takich podstawach: „рабы остаются рабами и бунтуются по-рабски”1060. „Trzeci element”,
o którym wspomina filozof, ma zupełnie inny charakter niż u Sołowjowa – nie jest
czynnikiem potencjalnie spajającym, lecz stanowi wyraz choroby kultury: wcześniej
była to biurokracja (trzeci, obcy element, obok rodzimych: cara i ludu), obecnie jest to
inteligencja, którą Bierdiajew zdefiniował jako obcą i wrogą narodowemu duchowi.
Tak pojmowana inteligencja zrodziła się z konfrontacji ze starym reżymem1061. Utrata
związku z tradycją w tym przypadku była świadomym odcięciem się od spuścizny
samodzierżawia, zgodnie ze spostrzeżeniem Bierdiajewa: „имеет почву в грехах
1058
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власти и высших слоев общества”1062. Najbardziej kulturalna, wykształcona i świadoma swojej roli część inteligencji straciła wpływy na bieg rewolucji, zaistniało niebezpieczeństwo, że górę weźmie maksymalizm dążeń tej formacji, która kierowała się
poczuciem krzywdy, pragnieniem odwetu. Swoisty arystokratyzm kultury wyższych
warstw ustąpił miejsca kulturze mieszczaństwa – w przeważającej części filisterskiej,
opartej na zapożyczeniach, zewnętrznym blichtrze. Zerwanie z tradycją szlachty, odrzucenie władzy historycznej usuwało ze świadomości inteligenta rosyjskiego pytanie:
„Kim jesteśmy?”. Cechą charakterystyczną inteligencji rewolucyjnej było jej „odszczepieństwo”, brak zrozumienia idei „narodu”, duchowych pierwiastków, mentalności Rosjanina.
Bierdiajew traktował rewolucję jako dowód rozpadu kultury, ewidentne świadectwo
zakłamania czy zafałszowania ideałów inteligencji; „революция есть честно формулированная ложь, добросовестно обнаружённая гниль, подведение итога разложению”1063. Rewolucja jest wyrazem śmierci szlacheckiego bytu, „wiejskości”
– upadku kultury wysokiej, pojmowanej jako wyraz bytu w najgłębszej jego istocie:
„Самое существенное в русской революции, что окончательно умирает в ней
быт”1064. Bierdiajew precyzuje, co rozumie przez pojęcie „bytu”: „Это – быт
дворянско-помещичий, быт пушкинский, тургеневский и толстовский”1065. Rola
szlachty dobiegła końca – zauważył Bierdiajew – ta potężna niegdyś strażniczka wartości sprzeniewierzyła się wyznawanym ideałom. Proces upadku rozpoczął się w latach
sześćdziesiątych wieku dziewiętnastego, kiedy część przedstawicieli szlachty zespoliła
się z ruchem liberalno-demokratycznym, a część skupiła się na obronie własnych interesów. Byt wiejski zanikał, gdy chłopi przenosili się do miast w nadziei na lepszy zarobek, oderwani od korzeni przyłączali się do inteligencji, tworząc „inteligencję trzeciego gatunku”1066.
Bierdiajew miał nadzieję, że odrodzi się ta formacja inteligencji, która sięgała do
ideałów dekabryzmu z jego umiłowaniem wolności i ludzkiej godności, że przejmie
ona duchowe przewodnictwo nad narodem, głosząc nie ideę człowieka-boga, lecz ideał
religijny przechowany przez prawosławie. Miała to być grupa ludzi przenikniętych
poczuciem odpowiedzialności, wyróżniających się swoistym arystokratyzmem ducha:
„И я верую: избранная часть интеллигенции, познав ужас путей человеческого
самоутверждения, истоскуется и перейдёт к сверх-исторической форме христианства. [...]
Появится, раньше или позже, новое рыцарство, возродятся в нём традиции старого,
аристократического благородства”1067.

Wtórował mu Piotr Struwe, który twierdził, że dla odrodzenia kulturowego Rosji
potrzebne jest nawiązanie dialogu między antagonistycznymi formacjami inteligencji:
wypieraną ze sceny dziejów warstwą oświeconą oraz inteligencją rewolucyjną: „Niezbędne są idee, twórcze zmagania idei”1068.
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Nadzieje myślicieli nie spełniły się; w przededniu drugiej rewolucji 1917 roku już
nie było możliwości powrotu do ewolucyjnego modelu transformacji rzeczywistości;
w obliczu zderzenia się dwóch tendencji: archaizującej i futurystycznej, doszło do
eksplozji tłumionego buntu i destrukcji istniejącej kultury.
Rewolucję odczytujemy jako dowód dywersyfikacji elementów kultury Zachodu na
gruncie rosyjskim: komunizm, który jako ideologia stał w opozycji do kapitalizmu,
zastąpił ideały religijne. Rewolucjonista-ateista przeszczepił na grunt rosyjski ideę
zachodnią rozbudowaną o własną religijną tęsknotę, wzmocnioną niepohamowaniem
i dążeniem do maksymalizmu (безудерж); „социализм его вне времени
и пространства, социализм его есть религия”1069. Paradoks zwycięstwa rewolucji
polegał na fakcie, że kolejne pięćdziesięciolecie i plany prześcignięcia cywilizacji Zachodu jasno wskazywały na utratę duchowego ideału rosyjskiej inteligencji, który wyrażał się w dążeniu do tchnięcia życia w martwą cywilizację Zachodu. Zamiast tego
rozpoczął się wyścig gospodarczy, a supremacja Rosji miała być mierzona zachodnią
miarą postępu1070. Mamy tutaj do czynienia z transformacją wyzwania zewnętrznego:
Rosja – Zachód, w wewnętrzne: kapitaliści – klasa robotnicza i ponowną, tym razem
pozorną, konfrontację: Rosja – Zachód. Pozorną, ponieważ Rosja utraciła te elementy,
które gwarantowały ciągłość kultury: prawosławie, patriarchalny typ organizacji społecznej. Zachodnie idee przyjęły na gruncie rosyjskim formy skrajne. Klęska inteligencji wyraziła się w pytaniu A. Izgojewa, „czy Rosja istnieje?”1071, zadanym przez autora
po rewolucji 1917 roku. Inteligencja jawiła się autorowi jako siła destrukcyjna, nietwórcza – w tym aspekcie stanowiła przeciwieństwo dekabrystów. Człowiek w całym
bogactwie swojej natury został usunięty z pola widzenia na rzecz idei, oderwanej od
żywego świata. Przeciwwagą dla żywiołu ludowego nie była już ani inteligencja, która
utraciła rolę przywódców duchowych, ani państwo, którego potęga opierała się przede
wszystkim na tradycjach kulturalnych oraz silnej pozycji ekonomicznej szlachty. Fałszywe wyobrażenie o istocie kultury, traktowanie jej w kategoriach narzędzia walki
o cele socjalne skazywały na niebyt podstawową funkcję kultury: wyrażanie treści
humanistycznych – prawdy o człowieku.
Z perspektywy obydwu rewolucji można stwierdzić, że część inteligencja podjęła
próbę ponownego zdefiniowania nie tyle swojego powołania, którym jest „świadoma
przebudowa życia”1072, ile dróg jego realizacji. Była to ta formacja inteligencji, która
przechowała etos służby społecznej, oparty na imperatywie moralnego samodoskonalenia z odwołaniem do wartości autotelicznych. W ujęciu autorów Wiechów prymarna
zasada przekształcania rzeczywistości zewnętrznej powinna zostać zintegrowana
z imperatywem wewnętrznego samodoskonalenia w odwołaniu do wartości uniwersalnych – takich, które gwarantują pełnię, komplementarność obydwu tych płaszczyzn:
wewnętrznej i zewnętrznej. Nowogrodcew pośrednio potwierdził tezę, którą udowadniamy w naszej pracy, że źródłem zmian rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturowej jest duchowy potencjał jednostki. Zasada racjonalistycznego porządkowania
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relacji międzyludzkich zniszczyła więź człowieka z człowiekiem oraz więź człowieka
z Bogiem. Podobnie jak Iwan Karamazow, rosyjski inteligent kochał ludzkość, ponieważ nie był w stanie dostrzec niepowtarzalności pojedynczego człowieka, jego słabości, bezbronności, zdolności do czynów podłych współistniejącej z miłosierdziem,
wiarą w sens cierpienia i odkupienie. Miłość do abstrakcyjnego ideału chroniła go
przed spotkaniem z samym sobą i własną tęsknotą za opieką Boga przy jednoczesnym
poczuciu krzywdy, niesprawiedliwości i opuszczenia. Taka postawa maskowała poczucie krzywdy, a zarazem stanowiła wyraz specyficznie rozumianej „proletariackości”: „Proletariackość bowiem jest raczej stanem uczuciowym niż sprawą zewnętrznych okoliczności”1073.
Niszczycielska siła socjalizmu jako ideowej podstawy rewolucji przejawiła się
w stopieniu elementów ze swej istoty antynomicznych: materialistyczna koncepcja
zderzyła się z organiczną duchową zasadą, wzniosła idea została wykorzystana dla
usprawiedliwienia prymitywnych motywów (Iwan Karamazow i lokaj Smierdiakow
– F. Dostojewski, Bracia Karamazow). Inteligencja zawiodła w realizacji misji oświecenia narodu, nie wzięła na siebie odpowiedzialności za własne idee wcielone w czyn.
Koniec wieku wiązał się z poszukiwaniem nowego ideału, pragnieniem scalenia organizmu społecznego i reintegracji jednostki. Rozpad kultury przejawił się w wewnętrznej dynamice fenomenu inteligencji; antynomiach: indywidualizm – kolektywizm,
myśl – czyn, duchowość – materializm, wertykalny kierunek dążeń – zamknięcie
w wymiarze ziemskim. W rosyjskiej rewolucji antynomie spotkały się w wynaturzonej
formie. Idea zrodzona przez inteligencję została urzeczywistniona przez lud.
Kres inteligencji był zarazem sądem nad jej ideami, dokonanym przez lud w działaniu. Światopogląd inteligencji, oparty na ideach zachodnich i ogólnych abstrakcyjnych
hasłach w oderwaniu od rosyjskiej rzeczywistości, zaowocował katastrofą. Lud i inteligencja, dotychczas stojące na przeciwległych biegunach: myśli i czynu, aktywności
i bierności, spotkały się.
„W rewolucji spotkały się dwie rozszczepione części rosyjskiej duszy – dusza rozmyślająca
i dusza 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 działaniu”1074.

Inteligencja przejęła z Zachodu ideę socjalizmu i w próbie przeszczepienia jej na
rodzimy grunt wykorzystała lud jako nieświadome narzędzie:
„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 niczyją”1075.

Człowiek w porewolucyjnym społeczeństwie nie tylko nie posiada nic własnego,
przede wszystkim nie posiada siebie. Ziemski raj, obiecywany przez Szygalewa (Do-
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stojewski – Biesy), stał się w roku 1917 faktem dokonanym1076. Zmiany we wszystkich
dziedzinach życia nie były bezpośrednim następstwem rewolucji, należy raczej uznać
je za ostateczny rezultat, postępującego od lat sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku,
procesu dezintegracji kultury. Czas zatoczył koło – w 1832 roku M. Łunin pisał z zesłania, że Rosja jest krajem bezprawia, w którym nawet nie mówi się o prawach jednostki, w roku 1917 „Bolszewicy po prostu pozbawili »burżuazję« wszystkich praw
wyborczych”1077. W ten sposób rewolucja przekreśliła walkę wielu pokoleń inteligencji
o wolności osobiste. „Socjalizm w dziedzinie prawa okazał się powrotem do bezprawia”1078 – pisał Izgojew i w rzeczy samej był to powrót do systemocentrycznej koncepcji modelu społecznego, z wpisanym w swoją istotę poświęceniem jednostki i jej
praw w imię abstrakcyjnej całości.
Nie udało się rozwikłać wzajemnych sprzeczności, sygnalizowanych już na początku wieku dziewiętnastego – rozdźwięku Imperium i wolności. Duchowe siły inteligencji ostatecznie zostały skierowane przeciwko państwu w imię wolności. A następnie
w imię wolności ludu – przeciwko pojedynczemu człowiekowi.
W trzeciej fazie konfrontacji inteligencja istniała w postaci dwóch antagonistycznych formacji, definiujących się poprzez odmienne rozumienie postępu bądź jako
„tworzenie nowego, oderwanego od tradycji ładu, racjonalistyczną krytykę istniejących
instytucji i porządku”, lub jako „ruch postępowy, który dąży do zachowania więzi
wieków i pokoleń, łączy stare z nowym, a nowe życie tworzy w poszanowaniu dla
historycznych świętości”1079. Ten etap konfrontacji znamionowała sprzeczność między
duchowymi postawami rosyjskiej inteligencji a głoszonymi hasłami1080. Głęboki ateizm sąsiadował z marzeniami o nadchodzącym „królestwie prawdy” i „zbawieniu
ludzkości”. Istotą światopoglądu opartego na ateizmie i materializmie była wiara
w doskonałość człowieka oraz potęgę jego rozumu, w możliwość urzeczywistnienia
postępu ludzkimi siłami. Odrzucenie prawosławia spowodowało duchową pustkę, która została wypełniona troską o zaspokojenie materialnych potrzeb ludu. Pod koniec
dziewiętnastego wieku lud zastąpił inteligencji ideał religijny1081 – był punktem odniesienia i sankcjonował wszystkie działania. Etykę rewolucjonisty zbudowano na szczęściu utożsamionym z materialnym dobrobytem. Zaspokojenie potrzeb materialnych
ludzkości nastąpiło nie w wyniku twórczych działań, lecz drogą podziału istniejących
dóbr, a zatem nie został uruchomiony potencjał potrzebny do transformacji. Inteligencję radykalną charakteryzował wrogi stosunek do samego pojęcia „kultury” jako wiary
w obiektywne wartości i służenie im. Kolejną przesłanką do oceny roli inteligencji
w trzeciej fazie konfrontacji są cechy psychiczne. Inteligenckie dążenie do poświęcenia
1076
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się w imię dobra ludu przekształciło się w pragnienie zbawienia ludzkości. Doświadczenie poprzednich pokoleń, dziedzictwo kulturowe zostało zastąpione subiektywnym
przekonaniem o posiadaniu racji i prawdy o ludzkim bycie, a także wykorzenieniem.
Rosyjski inteligent rewolucjonista jest niezdolny do założenia rodziny jako wspólnoty
miłości i wzajemnego oddania, nie potrafi wychować dzieci. Pragnieniem, które nadaje
jego życiu kierunek, jest „zawód” rewolucjonisty, poza tym nie ceni żadnego innego
rodzaju pracy. Michał Gerszenzon1082 określił takiego inteligenta mianem „emocjonalnego kaleki”, który ma rozdwojoną osobowość, ponieważ żyje na zewnątrz siebie
– zarówno cel jego działania, jak i sankcje dla czynu ulokowane są w społeczeństwie,
władzy. Korzenie takiej postawy tkwiły w przekonaniu, że pojedynczego człowieka nie
obowiązuje moralna odpowiedzialność – winę za wszelkie przejawy zła ponosi państwo, samodzierżawie.
Nowy etap w dziejach inteligencji rozpoczął się jej degradacją do roli narzędzia
partii. O odmienności tej nowej formacji od inteligencji dziewiętnastowiecznej można
wnioskować na podstawie kilku znamiennych faktów:
– Inteligencja stopiła się ze społeczeństwem i państwem, przestając pełnić rolę pośrednika.
– Ustała także mediacja na granicy kultur, gdyż nie podjęto dialogu z Zachodem.
Miejsce dialogu zajęła rywalizacja gospodarcza oraz negacja wartości, kojarzonych
z kulturą Europy Zachodniej.
– W formie wypaczonej zachowany został etos służby; inteligencja identyfikowała
się przez obowiązki wobec partii, nie zaś poprzez działanie w imieniu pokrzywdzonych i uciskanych.
– Misja została sformułowana jako zadanie rozszerzenia komunizmu na wszystkie
kraje świata i wyzwolenie klasy robotniczej.
W roku 1922 Feliks Dzierżyński pisał:
„Trzeba sklasyfikować inteligencję w następujących grupach i podgrupach: 1. Pisarze
2. Dziennikarze i politycy 3. Ekonomiści (niezbędne jest utworzenie podgrup: a) finansiści,
b) specjaliści od spraw energii, c) specjaliści od transportu, d) handlowcy, e) specjaliści od spraw
współpracy itd.) 4. Specjaliści z dziedzin technicznych (tu też narzucają się podgrupy: a) inżynierowie, b) agronomowie, c) lekarze itd.) 5. Profesorowie uniwersytetu i ich asystenci itd. Informacje o tych wszystkich grupach powinny pochodzić z naszych departamentów i zostać usystematyzowane przez Departament do Spraw Inteligencji. Każdy intelektualista powinien mieć u nas
swoje akta [...] Trzeba mieć zawsze na uwadze fakt, że celem naszego departamentu nie jest tylko
wydanie bądź aresztowanie poszczególnych osobników, ale udział w opracowaniu ogólnej linii
politycznej w stosunku do specjalistów, ich ścisłego nadzoru i poróżnienia, ale również promocji
tych, którzy są gotowi nie tylko słowem, ale i czynem wspierać władzę sowiecką”1083.

Dyktatura partii zastąpiła twórcze zmaganie się idei różnych formacji inteligencji
czy chociażby ich współistnienie w jednej przestrzeni społeczno-kulturowej. Zasada
odgórnej kontroli, klasyfikacji inteligencji i wyznaczania zadań poszczególnym, stworzonym w sztuczny sposób grupom, uprzedmiotowiła inteligenta. Podporządkowanie
dążeń indywidualnych kolektywnym interesom, dyktowanym przez partię, okazało się
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brzemienne w skutki. Wrogość wobec wszelkich przejawów jednostkowych dążeń była
wyrazem o wiele głębszego procesu kulturowego o podłożu antropologicznym. Został
zahamowany proces samoidentyfikacji kulturowej, który ze swej natury ma charakter
jednostkowy i wyraża się w dążeniu do samowiedzy i samoartykulacji.
Symbolicznym wyrzuceniem poza nawias społeczeństwa inteligencji, która hołubiła
tradycyjne wartości inteligenckiego etosu: obronę wartości moralnych, poszanowanie
godności człowieka, był „pociąg filozofów”, którym Lenin przymusowo wysłał na
emigrację najwybitniejszą część rosyjskiej inteligencji1084. Pozostali skazywali się na
emigrację wewnętrzną1085, trafiali do łagrów lub podejmowali współpracę z władzą.
Niszczenie duchowej tożsamości człowieka prowadzone było planowo i systematycznie, państwo starało się przejąć kontrolę nad wszystkimi sferami życia człowieka:
„przyjaźń, miłość, wiara w Boga – to wszystko musiało być pod kontrolą”1086. Z literatury znikły tematy poruszające problem samoświadomości, relacji interpersonalnych,
stosunku do Boga i Jego obecności w świecie. Z programów szkolnych wykreślono
wszystko, co mogło kształtować niezależne myślenie1087.
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PODSUMOWANIE

KLASYCZNY MODEL ROSYJSKIEGO INTELIGENTA
A RYTM WYZWANIA I ODPOWIEDZI

Jak pisał Bierdiajew, „Doświadczenie twórcze jest szczególnym doświadczeniem
religijnym i drogą, twórczą ekstazą, wstrząsem dla całej istoty człowieka, wyjściem ku
innemu światu”1088. Filozof nawiązał do aktu autotranscendencji jako szczególnego
rodzaju doświadczenia twórczego. Każdy człowiek pragnie wyrazić siebie, „pozostawić ślad”, dlatego charakter wywieranych na otoczenie wpływów można przewidywać
w oparciu o źródła, z których jednostka czerpie siłę do działania. Równocześnie, wychodząc od natury uczucia religijnego, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przewidzieć potencjalne skutki działań. Rola inteligencji w kulturze bezpośrednio wiązała
się z jej pragnieniem kreowania i transformacji zastanej rzeczywistości. Pełniąc rolę
„transformatora” na granicy kultur Rosji i Zachodu oraz władzy i ludu, rosyjska inteligencja jednocześnie poszukiwała dla siebie nazw. Zyskując samoświadomość, sprzyjała autodeterminacji kultury1089.
Klasyczny model rosyjskiego inteligenta jest modelem dynamicznym. Ewoluował
wraz ze zmieniającymi się fazami konfrontacji i stawianymi przed nim wyzwaniami.
Spośród cech dystynktywnych, obecnych w każdej fazie konfrontacji, należy wyróżnić:
– przekonanie o posiadaniu misji i realizację tej misji (wyrażającą się w przyjęciu
postawy mediatora)
– służbę ludowi, a jednocześnie uprzedmiotowienie tej najniższej warstwy
– dążenie do samoidentyfikacji, co w naturalny sposób warunkowało płodność inteligencji w obszarze kultury
– opozycyjność wobec oficjalnej władzy
– dążenie do zmian o charakterze totalnym, maksymalizm również etyczny
– religijność lub quasi-religijność – obydwa rodzaje uczucia jednakowo silne.
Nadrzędnym wyzwaniem konfrontacji Rosji z Zachodem była zmiana charakteru
państwa, z despotycznego, uciskającego jednostkę, na taki typ państwa, w którym
człowiek jest najwyższą wartością. Nie dziwi zatem fakt, że w centrum etosu znalazła
1088

M. Bierdiajew, Sens twórczości, przekł. H. Paprocki, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 91.
Por. A. Toynbee: „Pod przewodem twórczych jednostek, czy twórczych mniejszości, które realizują
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się wolność, zaś sposób jej pojmowania zdeterminował charakter pozostałych elementów, w tym również występowanie w obronie wartości moralnych: prawdy, sprawiedliwości, postępu. Od czasów dekabryzmu stawanie w obronie pokrzywdzonych i uciskanych wchodzi na stałe do inteligenckiego etosu służby. Realizuje się ono czynem
i słowem. W warunkach samodzierżawia otwarte głoszenie prawdy o istocie systemu
politycznego, połączone z walką w obronie godności i wolności jednostki, przybrało
szczególny charakter – wymagało bohaterstwa i gotowości do złożenia siebie w ofierze. Pisał o tym Hercen w swoich esejach. Na moralny aspekt słowa zwracał uwagę
Chomiakow. Inteligencja rosyjska w dziewiętnastym wieku stworzyła przestrzeń publiczną, niezwiązaną z oficjalną ideologią.
Dylemat Rosja – Zachód, realizujący się jako spór między słowianofilami i okcydentalistami, wyrażony między innymi w pytaniu: jak najlepiej służyć ojczyźnie,
otrzymał w latach czterdziestych wieku dziewiętnastego dwie równorzędne odpowiedzi. Słowianofile głosili, że należy uznać samoistność Rosji, a w ludzie dostrzec strażnika prawosławia i nieznanych Europie prawd. Patriotyzm okcydentalistów wyrażał się
w pragnieniu przeszczepienia na grunt kultury rosyjskiej osiągnięć zachodniego oświecenia1090. W latach sześćdziesiątych obydwa stanowiska tracą na znaczeniu na rzecz
identyfikacji patriotyzmu i dobra ojczyzny z samodzierżawiem oraz potęgą mocarstwa.
Występowanie w obronie pokrzywdzonych jako integralna wartość inteligenckiego
etosu traci na znaczeniu.
Warto wrócić do pytania postawionego we wstępie do naszej rozprawy: czy inteligencja przestała istnieć, ponieważ udzieliła udanej odpowiedzi na wyzwanie Zachodu,
czy też zniknęła ze sceny dziejów rosyjskiej kultury, gdyż dopuściła się aktu zdrady
wartości moralnych. W tym momencie odpowiedź jest oczywista: inteligencja o proweniencji szlacheckiej, która stworzyła bogatą kulturę, odpowiadając na wyzwanie
Zachodu w postaci koncepcji „narodu” i „narodowości” Bielińskiego, „osobowości”
pojmowanej jako czyn połączony z odpowiedzialnością Hercena, „świętej Rusi” Chomiakowa i Aksakowa, nie zdołała przekazać pełni swojego dziedzictwa nowemu pokoleniu lat sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Dziedziczenie odbywało się
w sposób niezwykle wybiórczy, raczej nieświadomie, jeśli weźmiemy pod uwagę siłę
oddziaływania nihilizmu jako tendencji psychologicznej oraz kulturowej. Inteligencja
raznoczyńska zdradziła ideały moralne, wśród których najważniejsze miejsce zajmował człowiek i jego wolność w odniesieniu do Transcendencji.
Warto także przypomnieć, że wyzwanie ze strony Zachodu miało aspekt materialny
(techniczny) oraz duchowy. Dotąd w naszych rozważaniach świadomie pomijaliśmy
ten pierwszy, w myśl tezy Toynbeego, że o rozwoju cywilizacji vel kultury stanowi
potencjał duchowy. Inteligencja rosyjska nie była w stanie skorzystać z rozwiązań
cywilizacyjnych Zachodu (mamy tu na myśli system polityczny, rozwój przemysłu
itp.), wykorzystała natomiast i przetworzyła – zgodnie z „rosyjskim duchem” – marksizm1091. Nadając swoisty charakter doktrynie Marksa, wykorzystała ją, aby odpowie-
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Por. H. Głębocki, Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866),
Warszawa 1986, s. 328.
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Por. A. Toynbee, Studium..., s. 188–189.
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dzieć na techniczne wyzwanie Zachodu – wyzwaniem duchowym1092. Traktowanie tej
odpowiedzi jedynie w ramach ideologii nie oddaje jej istoty, ponieważ na gruncie rosyjskim marksizm przybrał cechy religii. Idea komunizmu napędzana była pragnieniem
udowodnienia wyższości Rosji wobec krajów Zachodu oraz chęcią usprawiedliwienia
ekspansji nowej quasi-religii.
Odpowiedź udzielona na wyzwanie Zachodu przyniosła w rezultacie wtopienie się
inteligencji w struktury państwa oraz zaowocowała wynaturzeniem antropologicznym
– podjęto eksperyment stworzenia „nowego człowieka” – „homo sovieticus”1093.
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„Na ekonomiczne wyzwanie Europy Zachodniej Rosja udzieliła odpowiedzi ideologicznej, uznając
słabość gospodarczą za przejaw siły ducha”. Por. M. Heller, Historia imperium..., s. 550.
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Por. L. Suchanek, Homo sovieticus, świetlana przyszłość, gnijący Zachód. Pisarstwo Aleksandra
Zinowiewa, Kraków 1999; М. Геллер, Машина и винтики, Москва 1994.
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Streszczenie

Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfikacji
dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej

Kultura rosyjska w dziewiętnastym wieku rozwijała się w rytmie „wyzwanie – odpowiedź”, a kierunki jej ewolucji wyznaczała inteligencja. W odróżnieniu od zachodnich intelektualistów rosyjska
inteligencja była specyficzną grupą, zrodzoną wskutek konfrontacji kulturowej. Pełniła rolę mediacyjną zarówno na granicy dwóch systemów kulturowych, jak i na rodzimym gruncie – pomiędzy tymi
elementami, które w rezultacie zderzenia cywilizacji wymagały ponownego zdefiniowania. Z faktu
mediacji wynikała specyfika fenomenu inteligencji, jej funkcje oraz problemy, z którymi musiała się
zmierzyć.
W badaniach nad wzajemną zależnością inteligencji i kultury wyróżniono trzy fazy konfrontacji
oraz odpowiadające im wyzwania. Za pomocnicze narzędzie badawcze posłużyła kategoria typu
społeczno-psychologicznego. W pracy uwzględniono także pojęcie orientacji personocentrycznej,
charakterystycznej dla Europy Zachodniej, oraz systemocentrycznej – dominującej w Rosji.
Dziewiętnastowieczna kultura rosyjska jest kulturą dysonansu. Charakteryzuje ją współistnienie
par przeciwstawnych cech i ich nieustanne zmaganie się, brak sfery aksjologicznie neutralnej oraz
gwałtowne przejścia między poszczególnymi okresami rozwojowymi. Pokolenia i formacje inteligencji odzwierciedliły te immanentne cechy rodzimej kultury. W rozdziale pierwszym wyróżniono kilka
faz rozwojowych, wyznaczonych przez: postępujący proces sekularyzacji (początek dziewiętnastego
wieku), próby stworzenia „kultury środka” na tle dwóch spolaryzowanych tendencji – słowianofilstwa i okcydentalizmu (lata czterdzieste dziewiętnastego wieku), utylitaryzację i wulgaryzację kultury
(lata sześćdziesiąte dziewiętnastego wieku), zwrot ku wartościom duchowym i dążenie do syntezy
sztuki, filozofii i społeczeństwa (przełom dziewiętnastego i dwudziestego wieku), upolitycznienie
kultury po rewolucji bolszewickiej (1917 r.).
W rozdziale drugim wyznaczono czasowe granice trzech faz konfrontacji. Każdy etap miał odmienną specyfikę. Razem tworzyły cykl wyzwań i odpowiedzi poprzez: określenie warunków konfrontacji, wzrost ku samookreśleniu, utratę twórczego potencjału i dezintegrację.
W czasach dekabrystów został sformułowany klasyczny kompleks problemów inteligencji, a także określono podstawowe wyzwania dla kolejnych generacji i formacji – stąd propozycja, aby to
pokolenie uznać za pierwsze. Obok pytania o stosunek do europeizacji i do samodzierżawia, pojawiła
się kwestia wolności dla chłopów pańszczyźnianych i przekonanie inteligencji o „długu” wobec
niższych warstw.
Druga faza konfrontacji objęła: słowianofilstwo, okcydentalizm, anarchizm Bakunina oraz socjalizm Hercena. Zwraca uwagę komplementarność formułowanych koncepcji. Lata czterdzieste –
sześćdziesiąte dziewiętnastego wieku przyniosły dyskusję nad dwoma modelami społeczeństwa:
kolektywistycznym i indywidualistycznym oraz nad rolą jednostki. Sformułowano odpowiedzi na
pytania-wyzwania postawione przez dekabryzm. Różnorodność zaproponowanych rozwiązań pozwoliła stwierdzić, że zarówno inteligencja, jak i kultura znajdowały się w fazie wzrastania.
W trzeciej fazie konfrontacji nastąpiło przejście od teoretycznych koncepcji do czynu. Jednak podejmowane przez inteligencję działania miały charakter destrukcyjny dla podstawowych pierwiastków kulturowych. Zmianie uległ stosunek do państwa. Nie podjęto próby mediacji, zamiast niej
wysunięto ideę rewolucyjnego przekształcenia porządku społeczno-politycznego. Uległ dewaluacji
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tradycyjny model wspólnotowy – obszczina. Inteligencja nie zaproponowała nowych wartości
o charakterze autotelicznym w miejsce tradycyjnych. Relatywizacja i zachwianie struktury aksjologicznej człowieka w rezultacie doprowadziło do utraty twórczego potencjału. Inteligencja rozpadła
się na szereg zantagonizowanych formacji, które nie prowadziły z sobą dialogu.
Na przestrzeni całego dziewiętnastego wieku stosunek inteligencji do ludu był nacechowany ambiwalencją. W drugiej połowie wieku pragnienie służby w imię interesów najbiedniejszej warstwy
zmieniło się w obsesję. Jednocześnie lud był traktowany przedmiotowo – jako narzędzie w realizacji
inteligenckiego celu: samookreślenia.
W rozdziale trzecim przedstawiono charakterystykę społeczno-psychologicznych typów inteligenta. „Dekabrysta” stanowił typ o silnych tendencjach do indywidualizacji. Był to typ zupełnie
nowy na tle dotychczasowej kultury rosyjskiej; złożyły się nań cechy mentalności szlachty rosyjskiej
oraz wpływy kultury Zachodu. Predyspozycje psychologiczne wpłynęły na kształt postaw moralnych
i etycznych, odmiennych od tradycyjnie przyjętych. Pochodną typu osobowego, na który złożyły się
emocje oraz wypracowane postawy moralno-etyczne, były przekonania o charakterze społeczno-politycznym.
„Słowianofil” wyłonił się w latach trzydziestych – czterdziestych dziewiętnastego wieku. Uosabiał cechy rodowej szlachty, która w obliczu konfrontacji z Zachodem postanowiła trwać przy rodzimych pierwiastkach, a jednocześnie przyswoić sobie zdobycze obcej kultury. Typ określił się poprzez
proces krytyki indywidualizmu i racjonalizacji więzi społecznych. Za jego główne cechy należy
uznać tendencję do myślenia w kategoriach „my”, totalność światopoglądu i wycofanie do świata
wewnętrznego, interpretowane jako znalezienie centrum – „wewnętrznej prawdy”.
„Zbędny człowiek” istniał na granicy świata patriarchalnego i rzeczywistości jednostek-indywidualności. Nie przystawał do rzeczywistości rosyjskiej z dwóch powodów: „nadmiaru” potencjału intelektualnego i „niedostatku” możliwości działania. Do elementów diametralnie nowych, które
wniósł do sfery obyczajowo-kulturowej, a które spowodowały, że rzeczywistość go odrzuciła, należało nowe, indywidualistyczne pojmowanie wolności. Reprezentował on ten typ osobowości, który
nie miał jasno sprecyzowanej tożsamości i podejmował próby samoidentyfikacji poprzez zachodnie
wartości.
Do typu „nihilisty” zaliczamy: „kajającego się szlachcica”, „rewolucjonistę-nihilistę” oraz „biesa”. Każda z wymienionych formacji charakteryzowała się coraz większym nasileniem tendencji
burzących i towarzyszących im uczuć. U źródeł działań „nihilisty” leżały emocje, uzasadniane
w sposób racjonalny czynnikami zewnętrznymi. Typ narodził się w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku, a jego przedstawiciele wywodzili się w dużej mierze z raznoczyńców. Przynależność
do warstwy w pewien sposób „pozbawionej dziedzictwa” i zmuszonej tworzyć własny etos w oparciu
o nie do końca sprecyzowane wartości budziła resentyment. Dystynktywne dla społeczno-psychologicznego typu „nihilisty” były takie cechy, jak: kult użyteczności zamiast ideałów piękna
i pragnienie burzenia. Siłę do działania „nihilista” czerpał z poczucia krzywdy.
W rozdziale czwartym pojawił się problem wiarygodności ideałów wyznawanych przez rosyjską
inteligencję i pytanie o źródło rozdźwięku między światem szlachetnych dążeń a rzeczywistym działaniem. Omówiono stosunek inteligencji do prawosławia i jego interpretacje jako struktury porządkującej życie społeczne. Inny problem to koncepcje quasi-religijne – utopie, które objaśniając i porządkując rzeczywistość, czerpały ze źródeł pozareligijnych. Zafałszowanie świadomości dotknęło
m.in. Fiodora Dostojewskiego – twórcę jednej z najpotężniejszych utopii o rosyjskim ludzie, i Lwa
Tołstoja, który pod względem negacji narodowych i uniwersalnych podstaw kultury znalazł się niebezpiecznie blisko świadomości socjalistycznej, rewolucyjnej.
W rozdziale piątym zauważa się, że sformułowanie misji wobec Zachodu było ubocznym skutkiem poszukiwań tożsamości rosyjskiej inteligencji, próbą kompensacji jej poczucia niższości. Wyróżniono dwa zasadnicze etapy w rozwoju kultury i ewolucji postaw inteligencji wobec Zachodu:
pierwszy – identyfikacja podstawowych pierwiastków kultury rodzimej i obcej; drugi – zwrot ku
elementom rodzimym: wspólnotowości i zreinterpretowanemu prawosławiu.
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Idea prawosławna posłużyła słowianofilom i spadkobiercom ich myśli do uświęcenia rosyjskiego
ludu, czyli tej siły, która bezwolnie w ciągu wieków budowała potęgę państwa-imperium. Władza
carska i prawosławie zostały połączone w specyficznie rosyjskim rozumieniu misyjności. Europa jako
źródło personocentrycznej wizji człowieka została poddana surowej krytyce. Hasła o rychłym upadku
zachodniej kultury głosili bez wyjątku wszyscy rosyjscy myślicieli. Misja Rosji i inteligencji została
zbudowana na zwątpieniu w Europę.
Rozdział szósty zawiera podsumowanie konfrontacji kulturowej oraz ocenę inteligencji. Rewolucję 1905 roku oraz przewrót 1917 odczytano jako dowód dywersyfikacji elementów kultury Zachodu
na gruncie rosyjskim: komunizm, który jako ideologia stał w opozycji do kapitalizmu, zastąpił ideały
religijne. Rewolucjonista-ateista przeszczepił na rodzimy grunt zachodnią ideę, rozbudowaną o własne tęsknoty religijne, wzmocnioną niepohamowaniem i dążeniem do totalności oraz maksymalizmu.
Inteligencji nie udało się rozwikłać podstawowej sprzeczności między charakterem państwa-imperium a interesami jednostki. Duchowe siły inteligencji najpierw zostały skierowane przeciwko
państwu w imię wolności jednostki, a następnie przeciwko człowiekowi w imię abstrakcyjnie pojmowanego ludu.
Nowy etap w dziejach inteligencji wyznaczyła jej degradacja do roli narzędzia partii. Dyktatura
partii zastąpiła twórcze zmaganie się idei. Wrogość wobec wszelkich przejawów jednostkowych
dążeń była wyrazem głębszego procesu kulturowego o charakterze antropologicznym. Został zahamowany proces samoidentyfikacji kulturowej, który ze swej natury ma charakter jednostkowy i wyraża się w dążeniu do samowiedzy oraz samoartykulacji.
Ostateczna odpowiedź na wyzwanie kultury Zachodu przyniosła wtopienie się inteligencji
w struktury państwowe i zaowocowała wynaturzeniem antropologicznym. Podjęto eksperyment
stworzenia „nowego człowieka” – „homo sovieticus”.
Charakterystyka klasycznego modelu inteligenta na tle rytmu wyzwanie – odpowiedź wskazuje,
że był to model dynamiczny. Ewoluował wraz ze zmieniającymi się fazami konfrontacji i nowymi
wyzwaniami. Spośród cech dystynktywnych rosyjskiego inteligenta, obecnych w każdej fazie konfrontacji, w pierwszym rzędzie należy wyróżnić dążenie do samoidentyfikacji. W sposób naturalny
warunkowało ono płodność inteligencji w zakresie kultury. Koleją cechą było przekonanie o posiadaniu misji i jej realizacja. Inne cechy to: służba ludowi, a zarazem uprzedmiotowienie tej warstwy,
opozycyjność wobec oficjalnej władzy, a także maksymalizm – również etyczny, wyrażający się w
dążeniu do zmian o charakterze totalnym.
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Интеллигенция и культура. О проблемах самоопределения
русской интеллигенции в девятнадцатом веке

Русская культура в девятнадцатом веке развивалась в ритме „вызов – ответ”,
а интеллигенция определяла главные направления её эволюции. В отличие от западных
интеллектуалов, русская интеллигенция была специфическим явлением, возникшем
в результате культурной конфронтации. Она выполняла медиативную роль как на границе
двух культурных систем, так и на русской почве – между теми элементами, которые
вследствие столкновения цивилизаций нуждались в новом определении. Cпецифика
интеллигенции, её функции и стоящие перед ней задачи подвергались фактору конфронтации.
В исследованиях над взаимозависимостью интеллигенции и культуры мы определили три
фазы конфронтации и связанные с ними вызовы. Как вспомогательную исследовательскую
категориию мы использовали социально-психологический тип. В диссертации мы также
приняли во внимание понятие персоноцентризма, характерного для Западной Европы,
и системоцентризма, доминирующего в России.
Русская культура девятнадцатого века – это культура диссонанса. Её характеризует
сосуществование оппозиционных, борющихся друг с другом, черт; отсутствие аксиологически
нейтральной сферы и резкий переход между отдельными стадиями развития. Эти
имманентные свойства русской культуры отразились в специфике поколений и групп
интеллигенции. В первой главе мы выделили несколько фаз развития, определённых:
постепенной секуляризацией (начало XIX века), усилиями создать „культуру центра” на фоне
двух оппозиционных течений – славянофильства и западничества (сороковые годы),
утилизацией и вульгаризацией культуры (шестидесятые годы), поворотом к религиозным
ценностям и стремлением соединить искусство, философию и общество (конец XIX – начало
XX века), политизацией культуры после большевистского переворота (1917 года).
Во второй главе определяются временные границы каждой из фаз конфронтации.
У каждого периода была своя специфика. Вместе они создавали цикл вызовов и ответов путём:
определения условий конфронтации, подъёма к самоопределению, наконец, потери
творческого потенциала и распада целостной системы культуры.
Во времена декабристов определился классический состав проблем интеллигенции
и главные вызовы для следующих поколений и групп – отсюда предложение считать
декабристов первым поколением русской интеллигенции. Рядом с вопросом об отношении
к европеизации и самодержавию ставились проблемы освобождения крепостных крестьян
и „долга” перед народом.
Вторая фаза конфронтации включала: славянофильство, западничество, анархизм Михаила
Бакунина и „русский социализм” Александра Герцена. Внимание привлекает факт, что
создаваемые тогда концепции дополняют друг друга. На протяжении сороковых –
шестидесятых годов велись разговоры о социальной модели (коллективистской или
индивидуалистической) и роли отдельно взятого человека. Появились ответы на вызовы,
поставленные декабристами. Многочисленность и разнообразие предлагаемых ответов
позволяет сделать вывод, что как интеллигенция, так и культура находились в стадии развития.
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В третьей фазе имел место переход от теоретических концепций к действию. Однако
предпринимаемые интеллигенцией действия имели разрушительное влияние на наиболее
исконные элементы русской культуры. Серьёзным изменениям подверглось отношение
к государству. Вместо реализации её медиативной функции, интеллигенция выступила с идеей
изменить социально-политический облик России путём революции. Традиционная социальная
модель – община – также подверглась девальвации. Интеллигенция не предложила новых
автотелических ценностей вместо старых, уже отвергнутых. Релятивность и нестойкость
ценностной структуры человека привели к потере творческого потенциала. Интеллигенция
распалась на ряд оппозиционных групп, не вступающих в диалог друг с другом.
На протяжении всего девятнадцатого столетия интеллигенция относилась к народу
амбивалентно. Во второй половине века желание „служить народу” стало обсессивным.
Одновременно, однако, народ воспринимался как инструмент, служащий для реализации
интеллигентской цели – самоопределения.
В третьей главе характеризуются социально-психологические типы русского интеллигента.
И так, у „декабриста” очень сильно было стремление к индивидуализации. Он являлся
совершенно новым типом на фоне русской культуры. В нем слились свойства менталитета
русского дворянства и влияние культуры Запада. Психологическая предрасположенность
имела непосредственное влияние на формирование моральных и этических взглядов,
отличных от традиционных. Результатом особенного типа личности, состоящего из эмоций
и выработанных морально-этических позиций, были социально-политические взгляды.
„Славянофил” появился в тридцатых – сороковых годах XIX века. Этот тип представлял
собой свойства русского барина, который в ситуации столкновения культур хотел сохранить
исконные черты русской культуры, но одновременно использовать достижения культуры
Запада. Тип „славянофила” определился путём критики индивидуализма и рационализации
социальных связей. Его главные черты – это тенденция думать в категориях „мы”, тотальность
мировоззрения и уход во внутренний мир, что объяснялось как обретение центра –
„внутренней правды”.
„Лишний человек” существовал на границе патриархального мира и действительности
единиц-индивидов. Он был лишний в русской действительности по двум причинам: „излишка”
интеллектуального потенциала и „недостатка” возможностей действовать. Среди совершенно
новых элементов, которые он внёс в русскую действительность и из-за которых та же
действительность его оттолкнула, было новое, индивидуалистическое понимание свободы.
„Лишний человек” представлял собой тот тип, у которого не было чётко определённой
тождественности, и который пробовал найти ее, опираясь на западные ценности.
К типу „нигилиста” принадлежат: „кающийся дворянин”, „нигилист-революционер”, „бес”.
У каждой из перечисленных групп стремление к разрушению и сопровождающие его чувства
становились всё сильнее. У истоков действий нигилиста лежали эмоции, которые
рационалистически объяснялись внешними факторами. Тип возник в шестидесятых годах XIX
века, а его представители происходили, в своем большинстве, из раночинцев. Они
принадлежали к „лишенному наследства” слою общества и вынуждены были создавать
собственную иерархию ценностей, опираясь на неизвестные принципы, – всё это вызывало
чувство обиды. Характерные для типа „нигилиста” свойства – это желание разрушать и культ
пользы вместо идеалов красоты. Силу разрушать „нигилист” черпал из чувства обиды.
В четвёртой главе возникает проблема достоверности чтимых интеллигенцией идеалов,
а также вопрос: где искать причины расхождения между миром возвышенных стремлений
и действованием. В этой главе мы представили отношение интеллигенции к православию
и интерпретации последнего как схемы, наводящей порядок в социальную жизнь. Другая
проблема – это квазирелигиозные концепции – утопии, которые, объясняя и упорядочивая
действительность, черпали из внерелигиозных истоков. Влиянию фальсификации сознания
подверглись тоже Федор Достоевский – создатель одной из наиболее могучих утопий
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о русском народе – и Лев Толстой, который по силе отрицания национальных и универсальных
основ культуры опасно приблизился к революционному сознанию.
В пятой главе мы обратили внимание на факт, что формулирование миссии перед Западом
было побочным результатом стремлений русской интеллигенции определить свою идентичность, а также попыткой компенсировать собственное чувство неполноценности по сравнению
с Западом. Мы выделили две основные стадии в развитии русской культуры и эволюции
отношения интеллигенции к Западу: первую – определение основных элементов собственной
и чужой культуры; вторую – возвращение к родным элементам: общинности и заново
определенному православию.
Славянофилы и их наследники использовали православную идею для того, чтобы
возвысить „святой” православный народ – по сути дела, ту силу, которая в течение столетий
создавала мощь государства-империи. Правительство и православие соединились
в специфически русском понимании миссии. Европа, как источник персоноцентристского
образца человека, подвергалась беспощадной критике. Смерть Европы провозглашали все, без
исключения, русские мыслители. Миссия России и интеллигенции строилась на сомнении
в Европе.
Шестая глава содержит оценку столкновения культур, последствий этого явления и роли
интеллигенции. Революцию 1905 года и переворот 1917 мы интерпретируем как доказательство диверсификации элементов западной культуры на русскую почву: коммунизм,
который как идеология был в оппозиции к капитализму, заменил религиозные идеалы.
Революционер-атеист перенёс на почву собственной культуры западную идею, обогащённую
религиозной тоской, безудержностью, стремлением к тотальности и максимализму.
Интеллигенции не удалось разрешить основное противоречие между спецификой
государства-империи и правами независимой личности. В начале душевная сила интеллигенции была направлена против государства во имя интересов личности, а потом – против
личности во имя абстрактно понимаемого народа.
Новая стадия в существовании интеллигенции началась с её деградации до роли
инструмента партии. Место творческой борьбы идей заняла диктатура партии. Вражда ко
всяким проявлениям личных стремлений была симптомом более глубокого культурного
процесса антропологического характера. Затормозился процесс культурного самоопределения,
так как он по своей сути имеет индивидуальный характер и проявляется в единичных
стремлениях к самознанию и самоопределению.
Конечный ответ на вызов западной культуры привёл к поглощению интеллигенции
государственной структурой и к реализации проекта создания „нового человека” – „homo
sovieticus”.
Характеристика классической модели русского интеллигента на фоне ритма „вызов –
ответ” показывает, что это была динамичная модель. Она эволюционировала с очередными
фазами конфронтации и новыми вызовами. Среди характерных черт русского интеллигента,
присутствующих в каждой стадии описываемого нами культурного столкновения, мы
в первую очередь назовем стремление к самоопределению, автоматически обуславливавшее
плодотворность интеллигенции в области культуры. Следующей важной чертой был тезис
интеллигенции, что она имеет миссию и должна её выполнить. Иные черты – это служба
народу и в то же время подход к нему, как к неодушевлённому предмету, оппозиционность
к официальной власти и максимализм – также на уровне этики – проявляющийся в стремлении
к тотальным изменениям.

Summary

The intelligentsia and culture. Self-identification problems
of the 19th-century Russian intelligentsia

In the 19th century, Russian culture was developing in the rhythm of “challenge – response,” and
the intelligentsia defined the directions of its evolution. Contrary to Western intellectuals, the Russian
intelligentsia was a specific group of people, formed as a result of a cultural confrontation. It had
a mediating role, both on the border of two cultural systems, and locally – between these elements
which required re-defining due to the civilization clash. The specificity of the intelligentsia, the functions and problems the group had to face, owed its uniqueness to the fact of mediation.
The research on the mutual relations of the intelligentsia and culture defines three confrontation
phases and challenges corresponding to them. The category of the social-psychological type constitutes a helpful research tool. The thesis also takes into account the notion of self-centric orientation,
characteristic of Western Europe, and system-centric one, dominant in Russia.
The 19th-century Russian culture is the culture of dissonance. Its characteristic feature is the coexistence of pairs of opposite features, their constant confrontation, the lack of an axiologically neutral sphere, and rapid change from one development period into another. Intelligentsia generations
and groupings reflect these immanent features of native culture. The first chapter distinguishes several
development phases defined by the following factors: gradual secularization (the beginning of the 19th
century), attempts at creating “central culture” against the background of two polarized tendencies –
slavophilism and occidentalism (the 1840’s), utilitarianisation and vulgarisation of culture (the
1860’s), a turn towards spiritual values and aiming at the synthesis of art, philosophy, and society (the
turn of the 19th and the 20th centuries), politicisation of culture after the Bolshevik revolution (1917).
The second chapter defines time boundaries of the three confrontation phases. Each phase was of
a different character. Together, they constituted the chain of challenges and responses by means of
defining confrontation principles, aiming at self-identification, the loss of creative potential and disintegration.
At the time of decembrists, the classic complex of the intelligentsia problems was formulated.
What is more, basic challenges for future generations and groupings were defined, hence the idea to
call this generation the first one. A question about the attitude to europeisation and autocracy goes
along the issue of freedom for serfs, and the belief of the intelligentsia in a “debt” towards the lower
classes of society.
The second confrontation phase encompasses the following: slavophilism, occidentalism, Bakunin’s anarchy, and Hercen’s socialism. The complementary character of formulated ideas is striking.
In the 1840’s–1860’s, people discussed two models of society – collectivist and individualistic one,
and the role of an individual. Answers to questions-challenges posed by the Decembrist movement
were formulated. The variety of suggested solutions made it possible to state that both the intelligentsia and culture were undergoing the process of development.
In the third confrontation phase, there was a transition from theoretical ideas to action. However,
activities initiated by the intelligentsia had a destructive influence on basic culture elements. The
attitude towards the state changed. The attempt of mediation was not considered sufficient any more.
Instead, the idea of the revolutionary transformation of the social-political order was promoted. The
traditional community model – obszczina – was subject to devaluation. The intelligentsia did not
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suggest new values of an autotelic character, replacing the traditional ones. As a result, relativization
and the weakening of human axiological structure led to the loss of creative potential. The intelligentsia shattered into several antagonizing groupings that did not talk to each other.
Over the period of the whole 19th century, the attitude of the intelligentsia towards the lower
classes of society was ambivalent. In the second half of the century, the desire to serve the interest of
the poorest turned into an obsession. At the same time, the lower society classes were treated subjectively – as a means to the realization of the intelligentsia’s goal – self-identification.
The third chapter presents the description of social-psychological types of an intellectual. The
“decembrist” was a type with a strong tendency towards individualization. It was a completely new
type against the background of Russian culture; a combination of mentality features of the Russian
nobility and Western culture influences. Psychological predisposition had an impact on the shape of
moral and ethical attitudes, different from traditional ones. That type, who was the combination of
emotions and newly-formulated moral-ethical attitudes, generated ideas of a social-political character.
A “slavophil” emerged in the 1830’s – 1840’s. He embodied the features of the native nobility,
who, while confronting the West, decided to save their native characteristics, and, at the same time,
adopt foreign cultural elements. That type defined himself via the process of criticism of individualism and rationalization of social relationships. His main features were: a tendency to think in the
categories of “us,” totality of his world view, and the withdrawal to the inner world interpreted as
finding the centre – “the inner truth.”
The “superfluous man” existed on the border of the patriarchal world and the reality of individuals. He was a stranger to Russian reality for two reasons: the “excess” of intellectual potential and the
“lack” of an opportunity to act. He introduced the moral-cultural sphere with entirely new elements,
such as new, individualist understanding of freedom, which resulted in reality rejecting him. He was
a personality type without clearly defined identity and he tried to self-identify himself through Western values.
The “nihilist” type included: “an apologizing nobleman,” “a revolutionist – nihilist,” “a devil.”
The characteristic feature of each version was the increase of damaging tendencies and feelings
accompanying them. Emotions lied at the source of the “nihilist’s” activity were emotions rationally
justified by external factors. This type emerged in the 1860’s, and its representatives derived to
a large extent from raznoczyńcy. Belonging to the group, in a certain sense, “devoid of heritage” and
forced to create its own ethos based on insufficiently defined values evoked resentment. The socialpsychological “nihilist” type possessed the following distinctive features: the cult of utility replacing
the ideals of beauty, and the desire to destroy. The feeling of injustice gave the “nihilist” the strength
to act.
The fourth chapter relates to the problem of credibility of ideals cherished by the Russian intelligentsia and poses the question about the source of discrepancy between the world of noble pursuits
and real activity. The chapter describes the attitude of the intelligentsia towards the Orthodox Church,
perceiving it as a structure ordering social life. The other problem relates to quasi-religious concepts –
utopias explaining and ordering reality, at the same time drawing from extra-religious sources. Falsifying of consciousness affected among all, Fyodor Dostoyevsky – the author of one of the most powerful utopias about the Russian people – and Lev Tolstoy, who, taking into account national negation
and universal cultural bases, could be found dangerously close to socialist, revolutionary consciousness.
In the fifth chapter the reader’s attention is drawn to the fact that defining the mission towards the
West was a side effect of identity search. That is how the Russian intelligentsia tried to compensate
for its inferiority complex. There are two main stages of culture development and the evolution of the
intelligentsia’s attitudes towards the West: the first one – identification of basic native and foreign
culture elements, and the second one – a turn towards the native elements: a sense of community and
the re-interpreted Orthodox Church. The idea of the Orthodox Church was used by slavophils and the
continuators of their thought to sanctify the Russian people, the force that had been building the
power of that state-empire for centuries. The tsar and the Orthodox Church were united in a specifi-
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cally Russian understanding of the mission. Europe as the source of the self-centered vision of
a human being was severely criticized. The early collapse of the Western culture was announced by
all Russian philosophers, with no exception. Doubts about Europe constituted the basis of the mission
of Russia and the intelligentsia.
The sixth chapter includes the summary of the cultural confrontation and the evaluation of the intelligentsia. The revolution of 1905 and the insurrection of 1917 were interpreted as the proof of
Western culture elements diversification against the Russian background: communism, as an ideology
which was in opposition to capitalism, replaced religious ideals. The revolutionist-atheist adapted the
Western idea to the native environment, the idea being enriched with his own religious longing,
strengthened with uncontrollability and desire for totality and maximalism.
The intelligentsia did not manage to find the solution to the problem of the discrepancy between
the character of the state-empire and the interest of an individual. The spiritual powers of the intelligentsia were first directed against the state in the name of freedom of an individual, and then against
the very individual in the name of the abstractly comprehended Russian People.
A new stage in the history of the intelligentsia was defined by its degradation to the role of a party
instrument. The party dictatorship replaced the creative confrontation of ideas. Hostility towards any
indication of individual desires was the sign of a deeper cultural process of an anthropological character. The process of cultural self-identification was put to a halt, as it is of an individual character
and expresses itself in the desire for self-knowledge and self-articulation. The final answer to the
challenge of Western culture resulted in the intelligentsia blending in with state structures and bore
the fruit of anthropological degeneration. There was an experiment conducted to create a “new man”
– “homo sovieticus.”
The characteristics of the classical model of an intellectual against the “challenge – response”
rhythm points to the fact that it was a dynamic one. It kept evolving along with changing confrontation phases and new challenges. Among distinctive features of the Russian intellectual, present in
each phase of the confrontation, one has to mention, above all, the desire for self-identification. In
a natural way, it regulated the activity of the intelligentsia in the field of culture. The next feature was
the belief in the mission and its realization. The other features were: serving the Russian people and,
at the same time, treating that class of society subjectively, opposition to the government, and maximalism – also ethical one, expressing itself in the desire for changes of a complete character.
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