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DANILEWSKI

8 listopada 1885 roku (według kalendarza juliańskiego) dziennikom imperium rosyj
skiego zaproponowano do druku nekrolog o następującej treści: 

W Tyflisie 7 listopada o godzinie 10 rano zmarł jeden z najwybitniejszych ludzi w Rosji, Mikołaj 
Jakowlewicz Danilewski. Piastował on stanowisko tajnego radcy, członka rady Ministra Skarbu Pań
stwa. Jego prace na niwie służby państwowej są nadzwyczaj wielkie i ważne. Badał on rybołówstwo 
w całej Rosji europejskiej i sporządził obecnie obowiązujące je zarządzenia. Badania, rozpoczęte jeszcze 
pod kierunkiem słynnego K. E. von Baera, kontynuował przez dziesiątki lat samodzielnie; ostatnią pracą 
tego typu była wyprawa na jeziora Gochczu w minionym miesiącu. Powróciwszy z owej wyprawy do 
Tyflisu, Mikołaj Jakowlewicz padł ofiarą ataku choroby serca, której objawy dały o sobie znać dopiero 
w tym roku, lecz, jak się wydawało, zaczynały zanikać. W ostatnich latach, oprócz wymienionych, wy
konał dwa ważne zadania służbowe - ustalenie zasad zarządzania wodami na Krymie oraz wytępienie 
filoksery, którą zainfekowane zostały tamtejsze winnice. 

W literaturze Mikołaj Jakowlewicz zyskał rozgłos jako jeden ze znaczących słowianofilów, jako 
autor książki Rosja i Europa, zawierającej oryginalny pogląd na historię powszechną i jakby kodeks 
słowianofilskiej doktryny. Był honorowym członkiem Petersburskiego Słowiańskiego Towarzyswa Do
broczynnego. Jest oprócz tego autorem mniej obszernych, lecz mimo wszystko znaczących prac nauko
wych w dziedzinie geologii, ekonomii politycznej, studiów nad życiem codziennym ludu i in. Jako przy
rodnik pragnął uwieńczyć swe życie obszerną pracą pod tytułem Darwinizm; wkrótce ukażą się dwa to
my tego dzieła, któremu sądzone było pozostać niedokończonym. 

Jakkolwiek piękne jednak byłyby jego dzieła, w nim samym było jeszcze więcej dobra i światła niż 
w jego pracach. Nikt, kto znal zmarłego, nie mógł nie odczuwać czystości jego duszy, prostolinijności 
i twardości jego charakteru, uderzającej siły i jasności jego umysłu. Bez żadnych ambicji i pretensji do 
wysuwania się przed innych, zawsze jawił się jednak jako człowiek posiadający władzę, gdy tylko mowa 
była o tym, co znał i lubił. Jego patriotyzm był bezgraniczny, lecz przenikliwy i niesprzedajny. Nie było 
skazy nie tylko w jego duszy, lecz i w samych koncepcjach. Rozum jego łączył nadzwyczajną siłę teo
retyczną z lekkością i precyzją planów praktycznych. W swych pracach z dziedziny prawodawstwa 
i konstrukcjach intelektualnych nigdy nie uciekał się do cudzych przykładów, był całkowicie oryginalny. 
Dla wszystkich jego bliskich w grobie legły wraz z nim niezastąpione skarby umysłu i duszy. 

Miał sześćdziesiąt trzy lata, pozostawił żonę i pięcioro dzieci1.

1 H.H. CrpaxoB, JKujub u mpydu HJL JJauuAescKozo [w:] H.M. JlaHMneBCKnii, Poccun u Espona. 
Bsz.ind na Ky.umypuue u no.iumuuecKue omHoiueuun cmissihckozo Mupa k zepMaHo-poMaucKOMy, CaiiKT 
rłeTepóypr 1955, s. XXVI-XXVII. Tłumaczenie tekstu, jak również wszelkich następnych, jeśli nie podano 
inaczej, pochodzi od autora niniejszej pracy.

Dwa pierwsze akapity powyższego tekstu przedstawiają trafnie, chociaż w skonden
sowanej formie, bardzo zróżnicowany dorobek jednego ze znaczących teoretyków myśli 
politycznej. Ostateczna postać jego teorii wynika z całokształtu badań, które przypadło 
mu prowadzić, jak również z uwarunkowań czasu oraz miejsca jej powstania. Mikołaj 
Jakowlewicz Danilewski urodził się 10 grudnia (28 listopada według kalendarza juliań
skiego) 1822 roku we wsi Obieriec w guberni orłowskiej. Był synem oficera, uczestnika 1 
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wojen napoleońskich, którego jednostka nieustannie zmieniała miejsce zakwaterowania. 
Fakt ten sprawił, że młody Mikołaj już bardzo wcześnie zakosztował życia podróżnicze
go. Co najmniej sześciokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania jako dziecko zanim roz
począł naukę, którą kontynuował w trzech kolejnych szkołach, by ostatecznie znaleźć 
miejsce w elitarnym liceum carskosielskim, stanowiącym wówczas rosyjski odpowied
nik Eton. Danilewski, jak podaję jego biograf Mikołaj Strachów, podczas sześciu lat 
pobytu w liceum zaledwie raz doczekał się odwiedzin ojca2.

2 Ibidem, s. XXI.
3 Kółko to, założone przez M.B. Butaszewicza-Pietraszewskiego, było w rzeczywistości nieformalną 

grupą uczestników tzw. piątków, podczas których omawiano możliwości socjalistycznych przemian w Rosji. 
Szczególnie popularne wśród pietraszewców były idee Charlesa Fouriera, Jeana J.L. Blanca, Picrre’a 
Proudhona, Paula Leroux oraz materialistyczna koncepcja Ludwika Feuerbacha. Śledztwo prowadzone 
w sprawie socjalistów objęło łącznie 123 osoby; 21 z nich, w tym Fiodora Dostojewskiego, skazano na 
rozstrzelanie, jednak monarcha w akcie laski „w ostatniej chwili” zastąpi! wyroki śmierci karą wieloletniego 
zesłania na Syberię.

4 H.H. CrpaxoB, op.cit., s. XXII.

Po opuszczeniu Carskiego Sioła Mikołaj rozpoczął studia nad botaniką na wydziale 
przyrodniczym Uniwersytetu Petersburskiego, których aktem ostatnim było złożenie 
egzaminów magisterskich w latach 1848-1849. Pomimo pewnej pomocy ze strony ro
dziny, niełatwa sytuacja materialna Danilewskiego w tamtym czasie zmuszała go do 
zarabiania na życie przez pisanie artykułów dla magazynu „Otieczestwiennyje Zapiski”. 
Praca ta dała mu możliwość poznania znaczących publicystów rosyjskich, takich jak 
Wissarion Bieliński, Walery Majkow czy Andriej Krajewski i, co ważniejsze, pozwoliła 
wyjść poza ścisłe ramy biologii, dając do ręki oręż przyzwoitego warsztatu literackiego. 
Również materialne przyczyny sprawiły, że młody botanik po zdaniu egzaminów koń
cowych podjął się udziału w zaplanowanym na trzy lata projekcie badawczym, którego 
celem było badanie obszarów czarnoziemu w Rosji. W realizacji badań towarzyszył mu 
współautor projektu, Piotr Siemionów, który w przyszłości zasłynął ze swych wypraw 
do Tien-Szanu. Tak rozpoczęło się pasmo ekspedycji naukowych w życiu Mikołaja 
Danilewskiego; miał on ich później odbyć jeszcze dziewięć.

Owe pierwsze prace badawcze zostały jednak nieoczekiwanie przerwane latem 1849 
roku. Podczas pobytu w guberni tulskiej Danilewski został aresztowany jako jedna 
z wielu osób związanych ze sprawą tzw. koła pietraszewców3. Botanikowi zarzucono 
propagowanie socjalistycznych idei Charlesa Fouriera. Jak się okazało, był on raczej ich 
znakomitym znawcą niż propagatorem, interpretując je w duchu konserwatywnym. Pra
gnął pogodzić wizje wspólnoty typu socjalistycznego z zasadą nienaruszalności takich 
instytucji, jak monarchia, prywatna własność czy prawo spadkowe. Ostatecznie komisja 
śledcza oczyściła przyrodnika z zarzutów, rnusiał on jednak udać się na „administracyj
ne” zesłanie do Wołogdy na północy kraju, gdzie pracował w kancelarii gubernatora. 
Jesienią 1852 roku Danilewski ożenił się z Wierą Ławrową, wdową po genarale- 
majorze Beklemiszewie, jak podaję Mikołaj Strachów, kobietą o wielkiej urodzie i mą
drości4. Chociaż oświadczyny miały miejsce na dwa dni przed aresztowaniem, Wiera 
Nikołajewna dotrzymała słowa i przyjechała do Wołogdy, gdzie zesłany został jej na
rzeczony. Zaledwie kilka miesięcy po ślubie młoda małżonka zmarła na skutek cholery, 
co stanowiło dla Mikołaja potężny cios i przyczynę długotrwałej, chociaż przezwycię
żonej ostatecznie rozpaczy.
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W roku 1853 Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, którego Danilewski był człon
kiem jeszcze od czasów uniwesyteckich, oddelegowało go do wzięcia udziału w kiero
wanej przez Karla Ernsta von Baera wyprawie, mającej na celu zbadanie stanu rybołów
stwa na Wołdze i w Morzu Kaspijskim, w charakterze statystyka. Kierownik wyprawy, 
profesor zoologii uniwersytetu w Królewcu, a następnie anatomii porównawczej 
w Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Petersburgu i na uniwersytecie w Dorpacie, był 
zasłużonym embriologiem, a ponadto autorem swoistej neoarystotelesowskiej filozofii 
nauki i ewolucji. Zasłynął jako odkrywca komórki jajowej ssaków i blastuli, a także jako 
autor prawa, według którego rozwój embrionalny osobnika stanowi odbicie rozwoju 
ewolucyjnego gatunku, do którego osobnik ten należy. Von Baer, chociaż przyczynił się 
do rozwoju koncepcji ewolucji w biologii, był zwolennikiem poglądów Georgesa Cuvie- 
ra, stojącego na stanowisku stałości gatunków. Młody Danilewski do końca życia pozo
stał pod wpływem swego mistrza, którego poglądy w określony sposób ustosunkowały 
rosyjskiego botanika do darwinizmu i ewolucji w ogóle.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Mikołaj Danilewski odbył szereg wy
praw, ciągle zmieniając przez to miejsce swego pobytu. Zimą roku 1860 oświadczył się 
Oldze Mieżakowej, córce zmarłego przyjaciela, która została żoną badacza dopiero 
jesienią roku następnego, wszystko zaś ze względu na konieczność zakończenia ekspe
dycji. W roku 1867 biolog skorzystał z okazji taniego kupna Mszatki, położonego na 
południowym brzegu Krymu majątku ziemskiego hrabiego Kuszelewa-Bezborodko. 
Posiadłość obejmowała ogród, winnicę, na wpół zburzony przez Francuzów podczas 
wojny krymskiej dwór oraz niewielki domek zarządcy. Jak podaję M. Strachów, Dani
lewski, którego dorosłe życie z wyboru upłynęło głównie poza miastem, bardzo niechęt
nie wyjeżdżał do Petersburga5, chociaż ze względu na obowiązki służbowe rnusiał nie
jednokrotnie opuszczać Mszatkę. Perspektywa czarnomorskiego wybrzeża miała wkrót
ce w znaczący sposób wpłynąć na sposób postrzegania przez przyrodnika zagadnień 
geopolitycznych.

5 Ibidem, s. XXIV.
6 H.51. ,n,ann.iieBCKMii, Poccusi u Espona. B31MÓ ua Ky.tbmypnbie u nOAumuuecKue omnouienun c.uihsih- 

ckoio Mupa k sepMauo-poMaHCKOMy. Chiikt fleiep^ypr 1871.

Gdyby prześledzić publikacje Danilewskiego z tamtego, trwającego aż dziewiętna
ście lat, okresu, a więc przez większość działalności naukowej, okazałoby się, że autor 
jest przede wszystkim specjalistą od problemów rybołówstwa. Oprócz tego interesują go 
również zagadnienia klimatu oraz problemy ekonomiczne, w tym poruszana także póź
niej bolączka niskiego kursu rosyjskiej waluty. Teksty Danilewskiego są wówczas adre
sowane do wąskiego grona specjalistów, głównie biologów i ludzi odpowiedzialnych za 
stan rosyjskiej gospodarki. W roku 1869 następuje zasadniczy przełom. Na łamach cza
sopisma „Zaria” ukazują się kolejne rozdziały obszernej, przygotowywanej przez cztery 
lata pracy, zatytułowanej Rosja i Europa. Pogląd na kulturowe i polityczne relacje 
świata słowiańskiego do germano-romańskiego (Poccusi u Eepona. Bjeasid na KyAbmy- 
pttue u noAumuvecKue omumaenusi cnaeuncKoeo Mupa k eepMano-poMancKOMy). Dru
gie wydanie dzieła, tym razem już w postaci książkowej, ukaże się w dwa lata później6. 
Pierwsze dwie edycje Rosji i Europy nie cieszyły się zbyt wielką popularnością; rozeszła 
się tylko niewielka część nakładu. Dopiero w latach osiemdziesiątych sytuacja uległa 
zmianie, tak, że wydanie trzecie z roku 1888 (w trzy lata po śmierci autora) bez trudu 
znalazło nabywców, a dla zaspokojenia rynku potrzebne były jeszcze kolejne dwa.



10 Joachim Diec

W swej książce Mikołaj Danilewski dokonał rozrachunku ze stanowiskiem uniwer
salizmu kulturowego, a więc z poglądem, jakoby kultura gatunku homo sapiens stano
wiła zjawisko jednorodne na całym obszarze kuli ziemskiej. Uniwersaliści, którzy za
równo w czasach Danilewskiego, jak i później, mieli zdecydowaną przewagę liczebną 
nad swymi adwersarzami, sądzili, że mnogość kultur posiada charakter akcydentalny, 
a wszelkie „ucywilizowanie” postępować może tylko jedną drogą, tą mianowicie, która 
najpełniej znalazła swój wyraz w rozwoju społeczeństw zachodnich. Jako rozwiązanie 
alternatywne autor dzieła proponuje koncepcję tzw. typów kulturowo-historycznych, 
czyli monadycznych makroorgartizmów, których istotowe wyznaczniki nie mogą podle
gać wzajemnej wymianie. Ważną cechą każdego z typów był rozwój, prowadzący po
przez okres rozkwitu do nieuchronnego obumarcia każdej cywilizacji. Zagadnieniem 
szczególnie interesującym Danilewskiego był stosunek typu romano-germańskiego do 
Słowiańszczyzny, której, jego zdaniem, sądzone jest stworzenie kolejnego typu po speł
nieniu określonych warunków. Autor Rosji i Europy zaliczył do nich budowę ciała po
litycznego, stanowiącego federację państw zjednoczonych pod przewodnictwem Rosji 
i posiadających wspólną stolicę w Konstantynopolu. W ten sposób Danilewski stał się 
jednym z duchowych ojców panslawizmu, zakładającego zjednoczenie Słowian oraz 
obronę ich interesów w obliczu zagrożenia płynącego ze strony świata romano- 
-germańskiego.

Od tej pory wśród publikacji Danilewskiego znaleźć można coraz więcej artykułów 
z dziedziny polityki. Dotyczą one w głównej mierze tzw. problemu wschodniego, czyli 
stanowiska Rosji oraz mocarstw zachodnich wobec Turcji sprawującej kontrolę nad 
słowiańskimi narodami Bałkanów7 8. Danilewski oscyluje wyraźnie w stronę rozwiązań 
siłowych, które pomogłyby zrealizować jego wizję federacji słowiańskiej. Dlatego też 
wśród czytelników współczesnych autorowi Rosji i Europy, a także pokoleń później
szych, utrwalił się jego obraz jako reakcyjnego ideologa, wojującego panslawisty. Do
piero znacznie później zaczęto spostrzegać, iż Mikołaj Danilewski był również zasłużo
nym przyrodnikiem, a imperialistyczne idee zostały podbudowane poważnym traktatem 
kulturologicznym.

7 Artykuły te zostały później zebrane w jeden tom pt. CóopiiuK no.iuniunecKux u jkoiiomu- 
><eCKUx cmameii HJt. JJaHicieecKow, Cuhkt IJeTepóypr 1890.

8 H.Sł. JJaHuneBCKnii, Jtapnu.nu3M. KpummecKoe uccAetliMauue, t. I. >i. I n II. CaiiKT ricTcpCiypr 
1885; J]apeuHU3M. KpuniuHecroe uccAei)onanue, T. II. Cbhkt IleTcpOypr 1889.

Jego twórca, co warto zauważyć, nie traktował go jako dzieła życia. Prawdziwe opus 
magnum stanowić miała monumentalna rozprawa zatytułowana Darwinizm. Analiza 
krytyczna (flap<3UHU3M. KpumuuecKoe ucc.mdoBauuef. Śmierć nie pozwoliła autorowi 
jej dokończyć, chociaż zasadnicze cele, które przed sobą postawił, zostały w zasadzie 
osiągnięte: Darwinowska teoria powstawania gatunków została poddana szczegółowej 
krytyce, a zastąpiła ją teoria ewolucji wewnątrzgatunkowej. W ten sposób Danilewski 
okazał się wierny swemu mistrzowi - K.E. von Baerowi, a co za tym idzie, teorii Cuvie- 
ra. Darwinizm pozostał mimo wszystko w cieniu Rosji i Europy, która bez szczególnej 
intencji autora stała się bezsprzecznie głównym dziełem w dorobku Mikołaja Danilew
skiego, dziełem niejednokrotnie wznawianym, w tym także pod koniec XX wieku. Do
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czekało się ono także tłumaczenia na język niemiecki9 oraz serbski10 *. W roku 1966, 
poprzedzone wstępem Jurija Iwaska, wydane zostało w wersji oryginalnej w Nowym 
Jorku.

9 N. Danilcwsky, Russland und Europa. Eine Untersuchung iiber die kulturellen und politischen 
Bezieltungen der slavischen zur germanisch-romanischen Welt, Ubersetzt und eingeleitet von Karl Nótzel, 
Stuttgart-Berlin 1920.

10 H. JJainineBCKM, Pycuja u Eupona, Ilpcnr. M npeB. Hannę U. Mbmm, komciit. m noroB C A. Bajra- 
'IOH. Beorpaji 1994.

" Sh. Tonyama, Roshia to Yoroppa. bmw., 1949.
12 A. Nowak. „Rosja i Europa” Mikołaja Danilewskiego, „Studenckie Zeszyty Historyczne”, z. 3, 

Kraków 1985; Polacy, Rosjanie i biesy, Kraków 1998, s. 45-66.
13 R. MacMaster, Danilevsky. A Russian Totalitarian Philosopher, Cambridge, Mass. 1967.
14 R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998, s. 17.

Rodzaj koncepcji, której podporządkować można poglądy Danilewskiego, zawsze 
będzie się wymykać jednoznacznym klasyfikacjom. Tym, co nie ulega żadnej wątpliwo
ści, jest tylko to, że Rosja i Europa jest znaczącą pozycją w myśli politycznej. Określe
nie właściwego miejsca książki Danilewskiego w tym rozległym obszarze zależy przede 
wszystkim od badawczego punktu widzenia. Dla wielu współczesnych myślicielowi 
odbiorców jego dzieła było ono przede wszystkim zbiorem idei politycznych, traktowa
nych przez jednych z wielkim zaangażowaniem, przez drugich zaś z zajadłą wrogością. 
Zarówno w księdze głównej, jak i w niektórych późniejszych artykułach Danilewskiego 
Znajdziemy także przynajmniej szkicowo zarysowany program, zmierzający do zmiany 
geopolitycznego status quo. Rozważanie dorobku tego autora przez ów ideowo- 
-programowy pryzmat jest w pełni usprawiedliwione, tym bardziej że większość bada
czy podążała tym właśnie tropem. Spośród istotnych opracowań o takim charakterze 
warto wspomnieć przede wszystkim pracę Shigeto Toriyamy11. W Polsce powyższy 
punkt widzenia reprezentuje Andrzej Nowak12. Z kolei ważna monografia Danilewskie
go autorstwa Roberta MacMastera ukazuje dzieło rosyjskiego myśliciela przede wszyst
kim w perspektywie „filozofii politycznej”, jako przykład myślenia totalitarnego13.

Gdyby treść Rosji i Europy ograniczała się do panslawistycznych wizji, jej satysfak
cjonująca analiza mogłaby zostać dokonana z perspektywy idei, programu czy nawet 
filozofii politycznej. Trzeba jednak pamiętać, że Danilewski był biologiem, człowie
kiem, który pracy naukowej poświęcił większość życia. Jego biblia panslawizmu bardzo 
wyraźnie naznaczona jest piętnem specyficznej metody, wykazuje także badawczą kon
sekwencję. Dlatego celowe wydaje się traktowanie koncepcji rosyjskiego myśliciela 
jako przykładu obszernej doktryny politycznej. Na pojemność pojęcia doktryny wska
zuje Roman Tokarczyk, twierdząc, że łączy ono „z jednej strony elementy idei, ideolo
gii, filozofii i teorii politycznych, z drugiej strony programów politycznych”14. Zdaniem 
badacza, zasadniczą funkcję doktryny stanowi naukowy wyraz form politycznej myśli, 
spełnia ona zatem przede wszystkim zadania poznawcze.

Semantycznie węższą definicję pojęcia podaję Władysław Szostak, dla którego:
Wzorcowy (pełny) przekaz doktryny politycznej, dotyczącej określonego zjawiska politycznego, 

powinien objąć:
(a) przyjmowane wartości wyjściowe (podstawy aksjologiczne),
(b) teorie społeczne, stanowiące podstawę do twierdzeń o przedmiotowym zjawisku (czyli wiedzę 

społeczną), traktowane często dogmatycznie,
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(c) źródła historyczne (powoływane historyczne doktryny),
(d) własne przemyślenia15.

15 W. Szostak, Zarys teorii polityki, Kraków-Kielce 1999, s. 221.
16 Ibidem, s. 221.

Badacz podkreśla ponadto bardzo istotną cechę doktryn, które:
(...) po pierwsze, wykorzystują dostępną w danym czasie i miejscu wiedzę (naukową) dotyczącą przed
miotowych zjawisk oraz po drugie - są poglądami uporządkowanymi, to znaczy co najmniej nie zawie
rają stwierdzeń sprzecznych, są poglądami w miarę zupełnymi, to znaczy wyczerpująco odpowiadający
mi na postawione pytania. Oczywistym jest, żc odpowiadać tym warunkom musi użyty język, odpowied
nio precyzyjny16.

W świetle powyższych wskazań doktryna polityczna ukazuje przede wszystkim dwie 
strony: ideowo-filozoficzną oraz poznawczo-naukową. Biorąc pod uwagę ów drugi 
aspekt, wymaga się od niej jasnego nakreślenia podstaw rozważań, spójnego aparatu 
pojęciowego, a także konsekwencji w procesie wnioskowania. Ostatecznie powstaje 
obraz doktryny, w której koegzystują następujące elementy:

a) jasny system pojęć i założeń pierwotnych (język doktryny),
b) ściśle określona metoda dociekań,
c) źródła merytoryczno-empiryczne,
d) wnioski ideowe oraz program polityczny.
Gdyby przyjrzeć się dokładniej wykazowi elementów przekazu doktryny, odkryć 

można pewną trudność, która na pierwszy rzut oka nie burzy harmonii naszej wiedzy na 
temat doktryn. Z wykazu wynika bowiem, że do ich podstawowych źródeł należą teorie 
społeczne jako podstawa wiedzy o zjawisku. Założenie takie jest logiczne; nauki poli
tyczne z natury rzeczy dotyczą społeczeństw ludzkich i matryce pojęciowe doktryn po
winny pochodzić właśnie z teorii społecznych. To one inspirują w dalszej kolejności do 
tworzenia idei oraz mniej lub bardziej konkretnych programów. Powstaje wszakże pyta
nie, czy szeroko pojęte teorie społeczne wyczerpują spektrum możliwych źródeł inspira
cji doktryn. Innymi słowy, czy można sobie wyobrazić taką koncepcję, która spełniałaby 
wszelkie warunki doktryny politycznej, szczególnie w wymiarze ideowo-programowym, 
ale której podstawa pojęciowa i metodologiczna pochodziłaby spoza nauk społecznych 
sensu stricto.

Wydaje się, że z takim właśnie zjawiskiem mamy do czynienia w pracy Mikołaja 
Danilewskiego. Dzieło dotyczące przyszłości Europy i Słowiańszczyzny stawia przed 
sobą zadania natury politycznej, zaś jego podstawa metodologiczna sięga biologicznej 
systematyki gatunków. Pomiędzy jednym a drugim sytuują się zagadnienia cywilizacji 
i kultury, kluczowe problemy książki rosyjskiego myśliciela. Zagadnieniami tymi zaj
mują się liczne nauki, w obrębie których, z pewną dozą determinacji, można umieścić 
sedno rozważań Danilewskiego. Należą do nich takie dyscypliny, jak socjologia i psy
chologia społeczna. Myśliciel piszę o strukturze społecznej narodów, a różnice w orga
nizacji i zachowaniu społeczeństw tłumaczy racjami etnopsychologicznymi.

Podejście do Rosji i Europy z punktu widzenia antropologii kulturowej pozostaje 
pod znakiem zapytania. Gdyby prześledzić chociażby podział antropologii dokonany 
przez B. Olszewską-Dyoniziak, okazałoby się, że myślenie Danilewskiego może się 
mieścić częściowo w ramach antropologii kultury, badającej „wzory życia niedawnych 
czy współczesnych ludów przy wykorzystaniu technik obserwacji uczestniczącej i swo
bodnego nieskategoryzowanego wywiadu socjologicznego”, a w szczególności stano
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wiącej jej odgałęzienie tzw. antropologii społecznej, która bada „głównie wzory interak
cji osób, grup i instytucji w aspekcie współczesności”17. Danilewski zajmuje się jednak 
zagadnieniami sięgającymi także poza współczesność, co wyklucza badania metodą 
wywiadu socjologicznego. Ponadto, antropologia wykazuje tendencję do badań nad 
egzotycznymi plemionami, ludami żyjącymi w izolacji od posługujących się rozwinię
tymi środkami technicznymi wielkich społeczeństw, co z pewnością nie jest bliskie 
duchowi Rosji i Europy.

17 B. Olszcwska-Dyoniziak, Zarys antropologii kultury, Kraków 1996, s. 144.
18 C.H. Buxo», tpuziocot/iusi ucmopuu H.fl. flatuLteacKoio. MocKBa 1997.
19 A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii, Warszawa 1964, s. 406—416; Rosyjska filozofia i myśl 

społeczna od Oświecenia do marksizmu. Warszawa 1973, s. 426-434.
F. Guizot, llistoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire romain jusque la re- 

yolutionfranęaise, Paris 1854.

Istotną cechą przewodu myślowego dzieła jest oparcie się na fakcie istnienia wiel
kich cywilizacji historycznych, a także na ich rozwoju na przestrzeni wieków, co oddala 
go od antropologii, zbliża natomiast do filozofii dziejów. Stąd też niektórzy z czołowych 
badaczy myśli Danilewskiego, w tym Siergiej Bażow18, mają tendencje do zaliczenia jej 
do historiozofii. Trzeba jednak pamiętać, że filozofia dziejów, czy to w wydaniu he
glowskim, czy też w typologicznie znacznie bliższym Danilewskiemu ujęciu zaprezen
towanym przez Oswalda Spenglera, czy jakimkolwiek innym, opierać się musi na pew
nych założeniach metafizycznych. Hegel opiera się na fenomenologii ducha dziejów, 
dialektyce rozumu powszechnego, Spengler na opozycji Dasein oraz Wachsein. U Da
nilewskiego droga postępowania jest odmienna. Przyrodnik bada kultury oraz ich dzieje 
poprzez obserwację; wszelkie uogólnienia muszą być oparte na faktach empirycznych. 
Nie znaczy to, że autor nie ma żadnych poglądów metafizycznych, rzecz jedynie w tym, 
iż sama procedura badań posiada przynajmniej z pozoru charakter doświadczalny, co 
z pewnością nie upodabnia jej do historiozofii.

Najwięcej opracowań na temat Danilewskiego pochodzi z kręgu tzw. rosyjskiej my
śli filozoficzno-społecznej. Rosja i Europa oraz polityczne artykuły badacza rybołów
stwa są tu ukazywane przez pryzmat sporów ideologicznych na temat miejsca Rosji 
w historii świata, toczonych przez stronnictwa okcydentalistów i słowianofilów oraz 
ugrupowania im pokrewne. Myśl Danilewskiego jest umieszczana w określonym miej
scu na mapie politycznych i światopoglądowych dywagacji. W Polsce najbardziej zasłu
żonym badaczem Danilewskiego w tym duchu jest Andrzej Walicki19.

Każde z przedstawionych powyżej zaszeregowań najsłynniejszego dzieła rosyjskiego 
myśliciela posiada merytoryczne uzasadnienie, możliwe jest jednak jeszcze inne ujęcie 
systemu przedstawionego w Rosji i Europie. Uwzględnia ono wiele problemów pode
jmowanych również przez socjologię, etnopsychologię, historiozofię czy antropologię 
kultury, przedmiotem jego badań jest jednak pewna nowa jakość zwana cywilizacją. Bez 
względu na to, jaką ostatecznie definicję tego pojęcia przyjmiemy, faktem jest, że ist
nieli badacze, którzy skupili się na nim jako przedmiocie autonomicznym. U niektórych, 
w tym u prekursora badań nad cywilizacją Franęois Guizota20, dominowało podejście 
ściśle idiograficzne, byli jednak i tacy, których interesowała przede wszystkim teore
tyczna strona zagadnienia, a więc typologia cywilizacji i ogólne zasady ich funkcjono
wania. Danilewski należy raczej do drugiej grupy badaczy, jego główna praca stanowi 
zatem przykład swoistej odmiany teorii cywilizacji.
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Miejsce, które teoria ta zyskała sobie wśród dokonań zarówno teoretyków wcześniej
szych, jak i tych, którzy pojawili się po jej powstaniu, wyznaczają co najmniej trzy ce
chy charakterystyczne. Pierwszą z nich stanowi przekonanie o cyklicznym charakterze 
kultury, a więc o tym, że każda cywilizacja, której przedwcześnie nie unicestwiono, 
musi nieuchronnie przejść kolejne fazy rozwoju od narodzin do śmierci. Jako cechę 
drugą, bardziej jeszcze specyficzną, wymienić należy samoistność kultur lokalnych, 
nieprzenikalnych dla siebie nawzajem. Trzecim filarem koncepcji autora Rosji i Europy 
jest idea panslawizmu. To właśnie ona przyczyniła się do sławy Danilewskiego w jego 
ojczyźnie, a jednocześnie sprowadziła na niego odium nacjonalisty i myśliciela o ten
dencjach totalitarnych.



POPRZEDNICY

(G. Vico, Ch. Fourier, G.W. Leibniz, J.G. Herder, H. Riickert, 
słowianofile, A. Grigorjew, F. Palacky, A. Gurowski)

Teoria Danilewskiego nie powstała w warunkach intelektualnej próżni; niektóre 
aspekty jego myślenia można odnieść do koncepcji wcześniejszych. Dotyczy to przede 
wszystkim przekonania o istnieniu stałych etapów rozwoju społeczeństw, czyli cyklicz- 
ności tworów cywilizacyjnych. Za protoplastę takiego modelu w myśli nowożytnej uwa
ża się neapolitańskiego historiozofa Giambattistę Vico, który w swym fundamentalnym 
dziele Nauka nowa (La Scienzia Nuova) wychodzi z założenia, że mimo różnorodności 
wszystkie narody przechodziły w swych dziejach trzy epoki: bogów, bohaterów i ludzi, 
co pociąga za sobą trzy postacie różnych dziedzin życia1. Można w ten sposób mówić 
o trzech naturach, trzech rodzajach obyczajów, prawa naturalnego, rządów, języków, 
pisma, jurysprudencji i autorytetu. W epoce bogów poetycka natura ludzka tworzy oby
czaje oparte na uczuciu religijnej trwogi, uznając boskie prawo naturalne, poddając się 
teokratycznym rządom, posługując się boskim językiem rozumowym i hieroglificznym 
pismem, stosując się do jurysprudencji stanowiącej pochodną teologii mistycznej 
i uznając jedynie autorytet boski. W epoce bohaterów natura arystokratyczna wykazuje 
obyczaje gwałtowne i popędliwe, wyznaje się bohaterskie prawo naturalne, akceptuje 
arystokratyczne rządy, przemawia językiem oręża, stosuje „bohaterskie” pismo abstrak
cji, bohaterskąjurysprudencję i uznaje oparty na uroczystych formułach prawnych auto
rytet bohaterski. Epoka ludzi to z kolei uprzejmość w obyczajach, ludzkie prawo natu
ralne, ludzkie rządy (w formie wolności ludowej lub monarchii), artykułowany język 
reprezentowany graficznie przez pospolite pismo, biorąca pod uwagę tylko mowę fak
tów jurysprudencja i polegający na zaufaniu czysto ludzki autorytet.

1 G. Vico, Nauka nawa. Warszawa 1966, s. 473 i n.
’ Ibidem, s. 553 i n.

Trójstopniowy cykl rozwojowy (corso), charakteryzujący dzieje każdego narodu, nie 
prowadzi do wiecznego panowania porządku ludzkiego. Po epoce ostatniej nadchodzi 
upadek i nawrót (ricorso) tych samych stadiów rozwoju w nieco odmiennej formie'. 
W ten sposób po przezwyciężonym przez cywilizację rzymską okresie barbarzyństwa 
pierwotnego nastąpiło barbarzyństwo drugie, utożsamiane przez autora Nauki nowej 
z wczesnym średniowieczem. Epoka wojen krzyżowych miała być z kolei wskrzesze
niem okresu bohaterskiego. Nie bez racji piszę Michał Sobeski, że Vico nie rozumiał 
średniowiecza, że nie potrafił dostrzec w procesie dziejowym jakości nowych, niedo- 1 * 
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stępnych ludzkości w okresach poprzedzających3. Zasada ciągłych nawrotów, jak za
uważa Sybille Hoffmann, stanowiła u Vica wyjaśnienie różnorodności i facilitas natu
rale procesu dziejowego4.

3 M. Sobeski, Giambattista Vico, twórca filozofii historii, Poznań 1916, s. 58.
4 S. Hoffmann, Die Dialektik von Philosophie und Geshichte in Giambattista Vicos „Scienzia Nuova" 

von 1744 , Marburg 1978, s. 87.
5 Ibidem, s. 587.
6 Powyższą cechę teorii Vica podkreśla również H. Tuttle w tekście The Cultural World in Vico and 

Dilthey, [w:] Giambattista Vico's Science of Humanity, Ed. by G. Tagliacozzo and D.P. Vcrene, Baltimore 
and London 1976, s. 248.

7 S. Krzemień-Ojak, Vico, Warszawa 1971, s. 114.

Teorię corso i ricorso cechował swoisty prowidencjalizm. Neapolitański myśliciel 
twierdził co prawda, że świat narodów stworzyli sami ludzie, ale „światu temu patrono
wał bez wątpienia rozum, którego zamierzenia często były odmienne, nieraz przeciw
stawne, a zawsze wyższe od tych konkretnych celów, jakie ludzie sobie zakładają”5. 
Rozwój dziejowy nie cechuje się zatem dowolnością, lecz stanowi odbicie wyższego 
prawa6. Stanowi to kolejny dowód na to, że Vico był mistrzem w godzeniu zasady róż
norodności w historii z przekonaniem o ponadludzkim porządku, patronującym przemi
janiu jednych formacji i pojawianiu się nowych.

W interpretacji tego porządku pojawia się pytanie, czy Vico odnosił swój model hi
storii do jednej, powszechnej formacji kulturowej, czy też trzy etapy rozwojowe cecho
wały kręgi odmienne i substancjalnie oddzielne. Sław Krzemień-Ojak twierdzi, że wizja 
Vica była zasadniczo policentryczna i że dopiero interpretacja Julesa Micheleta nadała 
jej postać linearną7. Słuszna wydaje się uwaga badacza, że u Vica nie ma ogólnoludz
kiego czasu historycznego i że dopiero u Micheleta jest on tłem, na którym każda cywi
lizacja znajdzie swoje miejsce. Teoria włoskiego wizjonera była zatem konstatacją stało
ści zachowań różnorodnych bytów historycznych, co niewątpliwie stawiają na znaczą
cym miejscu w szeregu koncepcji pokrewnych doktrynie Danilewskiego. Trzeba jednak 
pamiętać, że Nauka nowa była dziełem pisanym w duchu optymistycznym. Żadnej cy
wilizacji nie jest dane umrzeć całkowicie, gdyż prędzej czy później, dzięki dobroci Naj
wyższego, odrodzi ona swój bieg w kolejnym ricorso.

Linearna interpretacja koncepcji Vica nie może dziwić. Tendencja do traktowania 
dziejów cywilizacji jako przemian istotowo jednej makrostruktury zdecydowanie domi
nowała w drugiej połowie wieku XVIII i na początku XIX. Jej najlepszym wyrazem był 
Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje (Esquis.se d'un tableau historique 
des progres de 1'esprit humain), napisany w roku 1794 przez Jeana Condorceta. Głosi 
on w swym dziele pogląd, że ludzkość, począwszy od skupiania się w plemiona aż do 
rewolucji francuskiej, przeszła przez dziewięć epok rozwoju. Teoretyk nie ogranicza się 
do konstatacji prawidłowości charakterystycznych dla okresów minionych, argumentu
jąc, że:

Jeśli człowiek niemal z całkowitą pewnością może przewidzieć zjawiska, a z chwilą gdy zna rządzą
ce nimi prawa, jeśli nawet nic znając tych praw, może, na podstawie doświadczeń z przeszłości, przewi
dzieć ze znacznym prawdopodobieństwem zdarzenia przyszłe, dlaczegóż mielibyśmy uznać za nierealny 
zamiar nakreślenia na podstawie dotychczasowych faktów historycznych dosyć prawdopodobnego obra
zu przyszłych dziejów ludzkości? Jedyną podstawą naszej wiary w nauki przyrodnicze jest przekonanie, 
że powszechne prawa, znane czy nieznane, które rządzą zjawiskami wszechświata, są konieczne i stale; 

Esquis.se
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dlaczego zasada ta miałaby się okazać mniej słuszna w zastosowaniu do rozwoju intelektualnych i mo
ralnych zdolności człowieka niż do innych procesów przyrody?8 9

8 J.A. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, Warszawa 1957.
9 Ch. Fourier, Le noveau mande industriel [w:] Ouevres completes, vol. 3, Paris 1846.
10 J. Beecher, Charles Pourier. The Visionary and His World, Berkeley, California 1986, s. 320.
11 Ch. Fourier, Theorie des quatre mouvements, Lyon 1808.

Poglądy Condorceta stanowią klasyczny przykład mechanicyzmu, którego zasady 
rozszerzono na sferę społeczną. W epoce encyklopedystów i Wielkiej Rewolucji wyda
wały się one wysoce przekonujące, sprowadzając się w gruncie rzeczy do przekonania, 
że jeśli badacz ma do czynienia z ograniczoną arytmetycznie ilością praw, rządzących 
ograniczoną liczbą prostych i jednorodnych elementów, może bez trudu przewidzieć 
przyszły układ owych elementów. Przekonanie to, z czego nie zdawano sobie wówczas 
sprawy, opierało się na co najmniej dwóch arbitralnych założeniach. Jednym z nich było 
istnienie stałego, bezwzględnego czasu historycznego, zakładanego w fizyce newtonow
skiej, stanowiącej w epoce wielkich odkryć swoisty dogmat. Drugim, bardziej jeszcze 
istotnym założeniem było pochodzące od Arystotelesa przeświadczenie o intelligibilno- 
ści formy bytu. Każde „odkrywane” prawo miało być rzeczywistym odbiciem rzeczy. 
Tradycja encyklopedystyczna wydawała się ignorować zastrzeżenia Kanta co do możli
wości poznawczych człowieka. Skrajnym przypadkiem odejścia od ograniczeń nakłada
nych badaczowi przez filozofię krytyczną była metafizyka heglowska, w której wytłu
maczyć można było zasadniczo wszystko. W teorii linearyzmu historycznego, mechani- 
cystycznej w swych zasadach, można odnaleźć jeszcze inne ukryte założenia. Po pierw
sze, Condorcet traktował różne jakości społeczne jak proste elementy, po drugie zaś 
sądził, że obserwacja niewielkiej ilości faktów upoważnia badacza do formułowania 
naukowych praw i traktowania ich jako powszechnie obowiązujące.

Mikołaj Danilewski był w swej teorii bardzo daleki od Condorcetowskiego lineary
zmu i dlatego można uważać starszą, policentryczną koncepcję cyklów i nawrotów 
G. Vica za genetycznie bardziej związaną z poglądami autora Rosji i Europy. Mimo to 
trudno byłoby się tu doszukiwać bezpośrednich inspiracji. Źródłem, z którego przyrod
nik niewątpliwie zaczerpnął, była natomiast myśl Charlesa Fouriera, której studiowanie 
stało się przyczyną aresztowania. Doktryna teoretyka socjalizmu jest niejednolita, 
a nawet w pewnej mierze wewnętrznie sprzeczna. Najbardziej znaną stroną jego teorii 
stanowi ideał społeczny życia w falansterze^ składającym się z podwójnego iloczynu 
810 charakterów, tj. 1620 osób. Podział na charaktery jest istotny, albowiem falanga, tj. 
społeczność pracująca, miała rozwiązać problem zorganizowania atrakcyjnego zajęcia 
dla każdego jej członka. W ten sposób wewnętrzna organizacja falangi zapewniała 
z jednej strony wydajność, z drugiej zaś atrakcyjność pracy.

Owemu pozytywnemu programowi społecznemu towarzyszyła koncepcja dziejów, 
których finałem był ostateczny rozkład. Jak słusznie zauważa Jonathan Beecher, Fourier 
nigdy poważnie nie zagłębiał się w ciemne implikacje swej wizji10 11, a była to wizja do
głębnie pesymistyczna. W jednym ze swych kluczowych dzieł11 francuski socjalista 
tworzy obraz dziejów podporządkowanych zasadzie powstawania i zanikania, życia 
i śmierci. Dla Fouriera każdy ruch, a więc także rozwój człowieka i całych społeczności, 
przechodzi przez fazy: dzieciństwa, młodości, wieku męskiego i zgrzybiałości. Dwie 
pierwsze fazy nazywał myśliciel „wibracją wschodzącą” (wstępującą), dwie pozostałe 
„wibracją zstępującą”. Każda z wymienionych faz dzieli się na mniejsze jednostki, po
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siadające analogiczną charakterystykę wibracyjną. Dzieciństwo, w którym, jak sądził, 
dane było żyć jemu samemu, to najpierw Eden, następnie Dzikość, Patriarchat, Barba
rzyństwo i Cywilizacja. Ta ostatnia charakteryzować miała społeczeństwa zachodnie, 
a stanowiła w swej istocie, jak piszę J. Majler, ciemny czas zamętu, w którym na po
wierzchnię wypłynąć mogą jedynie silne jednostki12. Sama cywilizacja dzieliła się także 
na okresy od dzieciństwa do zgrzybiałości, zaś po niej nastąpić miały jeszcze Gwaran- 
tyzm, Socjantyzm i Harmonia.

l2J. Majler, Doktryna etyczna Karola Fouriera, Warszawa 1965, s. 170.
13 W.J. Grabski, Karol Fourier (1772-1837). Jego życie i doktryna, Warszawa 1928.
14 G.W. Leibniz, Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, Warszawa 1955, s. 277-279.
15 J.G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, t. II, Warszawa 1962, s. 273.

Tak skomplikowaną strukturą charakteryzował się jedynie okres dzieciństwa, ciąg 
dalszy był zatem sprawą przyszłości. Przyszłość ta nie rysowała się optymistycznie; 
w ostatecznym rozrachunku nadejść musiała faza starcza. Francuski myśliciel buntował 
się przeciw cywilizacji. Fourierowska krytyka społeczna, co dostrzega Władysław Jan 
Grabski, nie miała na celu jej ulepszania, lecz negację i znalezienie lepszego sposobu 
organizacji społeczeństwa13. Gdyby nawet jednak zrealizować utopijny ideał społeczny, 
nie sposób uniknąć konsekwencji praw ruchu, tak więc wszelki ideał był tylko pana
ceum na chwilowe niedoskonałości. Koncepcja Fouriera miała charakter zasadniczo 
uniwersalistyczny, jej zasady dotyczyły życia wszystkich narodów, chociaż teoretyk 
socjalizmu nie sądził bynajmniej, że wszystkie narody osiągnęły ten sam szczebel roz
woju. Pozostaje zatem w pewnej analogii do teorii Vica, w której również te same zasa
dy dotyczyły różnych formacji nazwanych „narodami”. Różnica pomiędzy obiema wi
zjami jest wszakże oczywista: Vico pozostaje w gruncie rzeczy optymistą, podczas gdy 
Fourier przewiduje ostateczny koniec. U francuskiego myśliciela nic nie może się naro
dzić powtórnie, śmierć jest ostateczna i dotyczy całości dziejów.

Drugie źródło inspiracji Danilewskiego stanowią koncepcje pluralistyczne, negujące 
powszechność dziejów. W czasach nowożytnych klasycznym przykładem pluralizmu 
ontologicznego była monadologia Georga Wilhelma Leibniza. W systemie tym uniwer- 
sum składało się z mnogości substancji pozostających we wzajemnej izolacji. Natura 
każdego z tych bytów musiała zatem pochodzić od transcendentnej przyczyny spraw
czej, od „przyczyny ogólnej i ostatecznej”14. Teorię Leibniza cechował więc wprost 
wynikający z niej prowidencjalizm, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 
filozof zauważał i podkreślał panującą we wszechświecie harmonię.

Pluralizm w dziedzinie historii cywilizacji reprezentują inni myśliciele niemieccy. 
Klasycznym przykładem może być pogląd Johanna Gottfrieda Herdera, twierdzącego, że 
prawidłowością rozwoju społeczności ludzkiej jest daleko idąca specjalizacja narodów 
w procesie dochodzenia do doskonałości. Każdy naród ma jej własną miarę: dla Chiń
czyka celem nadrzędnym była doskonała moralność polityczna, dla Hindusów wysubli
mowana czystość, u Fenicjan zapobiegliwość etc.15 Bez względu jednak na swą indywi
dualność, każdy naród poddany jest temu samemu prawu udoskonalania, głoszącemu 
kierunek rozwoju ku jedności, ładowi, harmonii. Co więcej, racją dla specjalizacji jest 
ład powszechny, niedostrzegalny z punktu widzenia partykularnych interesów konkret
nego człowieka czy nawet większej społeczności.

Na gruncie historii poważny wkład w pluralistyczną interpretację dziejów wniósł za
pomniany dziś niemal profesor uniwersytetu we Wrocławiu Heinrich Ruckert. W swym 
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dwutomowym dziele, obejmującym całość dziejów16, zastosował nowatorską metodę 
historiograficzną. Nie zamęcza czytelnika mnogością faktów i dat, lecz usiłuje ukazać 
istotę następujących po sobie okresów oraz poszukuje związków między kluczowymi 
tendencjami. Owe syntetyczne zabiegi prowadzą historyka do stwierdzenia, że fakty nie 
mogą zostać sensownie uporządkowane, jeśli przyjmie się, że stanowią one odbicie 
rozwoju jednej tylko linii kulturowej. W związku z tym niemiecki badacz przyjmuje, że 
właściwym podmiotem historii jest nie tyle ludzkość, ile kulturowo-historyczne indywi
dua (Individuert), czyli narody historyczne cechujące się swoistym typem rozwojo
wym17.

16 H. Riickert, lx'hrbuch der Weltgeschichte in organischer Darstellung, Bd. 1,2, Leipzig 1857.
17 Ibidem, Bd. 1, s. 54 i n.
18 Ibidem, s. 52.
19 Terminy te używane są przez Ruckerta na przestrzeni całej pracy, szczególnie zaś w rozdziale drugim 

tomu pierwszego (s. 92 i n.).
20 Ibidem, s. 92.
21 Ibidem, s. 93.
22 Interesujące jest, że to właśnie bardzo krytycznemu wobec teorii typów kulturowo-historycznych 

Solowjowowi powierzono napisanie hasła poświęconego Danilewskiemu do monumentalnej encyklopedii
Brockhausa i Efrona: B. Co.rioHhCH, dJuHicieecKuu [w:] 3nyun.K>neduHecKuu C.weapb, Ilon pen. 
<P.A. BpoKrayaa n 14.A. 3ą>pona, t. 10, Caincr IlcTepBypr 1893, s. 77-80. Treść hasła, pomimo niechę
tnego stosunku autora do panslawizmu, jest utrzymana w stosunkowo obiektywnym tonie. Sołowjow jest 
także autorem bardzo krytycznej recenzji książki Danilewskiego: B. Co.noHt.eB, Poccun u Eepona [w:] 
B. ConoBi.cn, Cofipanue conunenuu, t. 5, CatiKT IleTepóypr. brw., s. 76-138.

B. ConoBi.cn. HeMeifKuu noihunnuK u pyccKuu cnucoK [w:] B. Co.noHt.eB, CodpaHue coHuiieHuu, 
t. 5, Canicr ricTepOypr, brw., s. 319-320.

Praca Riickerta cechuje się swego rodzaju dualizmem. Z jednej strony historyk kła
dzie nacisk na istnienie w niej wspólnego celu dziejów, którym jest osiągnięcie wolności 
ducha, ostatecznie pogodzonej z koniecznością18, z drugiej - w wielu rozdziałach książ
ki podkreśla się, że historia ludzkości przebiega w ramach tzw. szeregów kulturowych 
(Kulturreihen). Oprócz tego terminu Riickert używa również pojęcia typu kulturowego 
(Kidturtypus), kulturowego świata (Kulturwelt) oraz ciągu kulturowego (Kulturfa- 
den). Bardzo często spotkać można u niego termin krąg kulturowy (Kulturkreis), który 
czekała w przyszłości znacząca kariera19. Wobec jedności celu dziejów i empirycznej 
wielości kręgów kulturowych historyk przyjmuje dwie równie prawdopodobne, jego 
zdaniem, wersje procesu rozwoju ludzkości. W pierwszej historia stanowi całość reali
zowaną wyłącznie w ramach typów, stanowiących jej konkretną indywidualizację, 
w drugiej natomiast dopuszczona zostaje możliwość zlania się szeregów w spełnieniu 
wspólnych zadań ludzkości20. Niemiecki historyk piszę wręcz o małych organizmach 
kulturowo-historycznych (kidturgeschichdiche Organismen), których przyszłością 
może być zjednoczenie w ramach wielkiego organizmu kultury ogólnoludzkiej21.

Związek używanych przez Ruckerta pojęć z typami historyczno-kulturowymi Dani
lewskiego pozostaje sprawą kontrowersyjną. W latach osiemdziesiątych XIX wieku 
wybuchł na ten temat spór pomiędzy dwiema wpływowymi postaciami życia umysłowe
go w Rosji: filozofem Włodzimierzem Sołowjowem, apologetą wszechjedności22 i Mi
kołajem Strachowem, wspomnianym już wcześniej popularyzatorem koncepcji autora 
Rosji i Europy. Zdaniem Sołowjowa, „teoria Danilewskiego” zawarta była w całości 
w dziele Ruckerta, który jako człowiek nauki przejawiał jedynie mniejszą determinację 
w eksponowaniu swego błędnego poglądu na dzieje ludzkości23 *. Szczególną uwagę 

ConoBi.cn
ConoBi.cn
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zwracał Sołowjow na pokrewieństwo pojęć, pokazując, że w jednym zaledwie rozdziale 
pracy niemieckiego historyka można spotkać pojęcie typu kulturowego aż dwadzieścia 

24 razy .
M. Strachów, odpowiadając Sołowjowowi, podkreślał poważną różnicę semantyczną 

pomiędzy typem kulturowo-historycznym a Kulturtypus. Ten ostatni powinien być ra
czej rozumiany jako typ czy rodzaj kultury, nie zaś „typ kulturowy”. Jak podkreśla Stra
chów, Kulturtypus jako typologiczny model nie wyczerpuje z biegiem czasu swoich 
możliwości i teoretycznie może współtworzyć ludzkość tak długo, jak długo ona ist
nieje25. Uwaga ta jest słuszna i stanowi pewnego rodzaju odpowiedź na inny argument 
Sołowjowa, który przedstawia poglądy Ruckerta w odniesieniu do zasady jedności, 
a więc celu historii powszechnej. Wszelka indywidualna struktura historyczna (Gestal- 
tung), taka jak np. naród czy państwo, zawiera w sobie, co prawda, ideę ogólną, ale 
indywidualizacja prowadzi do jednostronności. Rezultatem tego jest zatem wyzwalanie 
się idei z okowów przejawu indywidualnego, oznaczające dla określonego państwa czy 
narodu nieuchronny koniec. Na miejscu struktury, której możliwości się wyczerpały, 
powstaje nowa, w której idea powszechna może realizować się pełniej"6. W rezultacie 
otrzymujemy układ, w którym Kulturreihen, jako rodzaje kultury czy ciągi, mogą się 
cechować względną trwałością, a wchodzące w ich skład struktury zwane Gestaltungen 
zawierają w sobie ziarno śmierci. Oznacza to, że analogia do teorii Danilewskiego jest 
tylko częściowa, albowiem jego typy kulturowo-historyczne zachowują się raczej jak 
Gestaltungen, czego Sołowjow zdawał się nie zauważać.

2i Ibidem, s. 285-286.
2,H. CrpaxoB, ttcmopuwKue H3e.isidu r. P/OKKepma w ll.fi. /JaHUMHCKWo [w:| U. CrpaxoB, SopbPa 

c 3anad<>M u nataeu Auniepamype. CaiiKT IferepSypr 1896, s. 208-209.
26B. ConoBheB, op.cit., s. 300-301.
27 H. CrpaxoB, op.cit., s. 212-213. Dla jasności konieczne wydaje się przytoczenie oryginalnego tekstu 

Heinricha Ruckerta:
„Darum ist es begriffsmassig móglich, daB mehrerc Kulturreihen unabhangig von cinandcr sogar zu 

gleicher Zeit, aber an verschiedenen Orten das leben der Totalilat der Gcschichtlichcm Mcnschhcit 
individualisieren, aber es ist auch begriffsmassig die andere Moglichkcit nicht ausgcschlosscn, daB dicsc 
verschiedenen unabhangigen Kulturreihen zu einem dereinstigen Zusammenwirkcn fur die allgemeine 
Ausgabe der Menschheit bestimmt sind. Die geschichtlichc Erfahrung lehrt zur Bestatigung des ersten Satzes 
durch den Augenschein, der sogar nich fur heute gilt, daB neben der gcmcinschaftlichen curopaisch-chrisllich 
Kulturwelt eine andere in ihrer Art eben so berechtigte im Osten von Asicn, in China und Japan erstirt, die 
mit der erstern bis jetzt nur in einer noch dazu hócht diirftigen auBcren Verbindung steht, ohne daB irgend cin 
Organisches Ineinanderbegreifen dieser beiden Kulturwelten bis jetzt Statt gefunden hatte, obwohl sich die 
Keimpunkte zu einem solchen ftir die Zukunft vorher bestimmten, wic man gerne glauben mbchte, schon 
aufzeigen lassen. Uber die jetztige europaische Kultur hat sich Jahrtausende lang selbstwtichsig entwickelt 
ohne von der ebenso selbstwiichsigen Kulturwelt im fehrnen Oslen mehr ais eine sagenhaltc KenntniB zu 
besitzen. Ebenso bestand zwischen der vollig untergangenen Kultur im heutigen Mexico und Peru und den 
ubrigen groBen Kulturreihen weder eine nachweisbare innere noch auBcre Bezichung und bcidc scheincn 
trotz der nachsten Analogie in ihrem Typus sogar wieder unter sich vollig isolirt gewesen zu scin”. 
H. Riickert, op.cit., s. 92-93;

Fakt, że ten ostatni posuwa się zbyt daleko w utożsamianiu pojęć koncepcji Ruckerta 
i Danilewskiego, nie ulega żadnej wątpliwości. Strachów słusznie stawia Sołowjowowi 
zarzut, że dopuszcza się nawet inkorporacji własnego tekstu do tłumaczenia kluczowych 
fragmentów książki niemieckiego historyka, który pomimo wielokrotnego użycia przy
miotnika kulturowo-historyczny i terminu typ kulturowy, nigdy nie posługiwał się poję
ciem typu kulturowo-historycznego27. Pomimo tych uwag krytycznych trudno nie uznać 
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istotnych zbieżności pomiędzy zasadniczymi założeniami koncepcji Ruckerta i Dani
lewskiego. Dotyczą one nie tylko przekonania o wielokulturowości świata, lecz także 
o przemijalności indywidualnych formacji historycznych. Warto również pamiętać 
o użyciu przez wrocławskiego uczonego metafory organizmu.

W swej książce niemiecki historyk wskazuje na kilka, wyraźnie zaznaczających się 
w dziejach, kręgów kulturowych. Pisze zatem o wymarłych kulturach Meksyku i Peru, 
arabskim świecie islamu, kręgu indyjskim z uwzględnieniem wpływu buddyjskiego, 
a także o kulturze Chin28. Spośród wszystkich kręgów wyróżnia jednak zachodnioeuro
pejski, który, jego zdaniem, od czasów antyku realizuje idealną zasadę duchowej wolno
ści. Dlatego też próby uzdrawiania świata zachodniego poprzez wpływy obcych kręgów 
są nie tylko nieskuteczne, ale wręcz odwrotne w swoich skutkach: im silniejszy będzie 
związek Europy z kulturami obcymi, tym silniejsza jej reakcja przeciw tym oddziaływa
niom, albowiem zasada idealna {der ideale Prinzip) stanowi wewnętrzną siłę porządku
jącą życie. Świat zachodni wraz ze swymi instytucjami i historią stanowi jedyny krąg 
realizujący wspólne cele historii ludzkości29. Można zatem powiedzieć, że zaprezento
wany przez Ruckerta pluralizm kulturowy ma charakter bardziej ograniczony niż u Da
nilewskiego, który żadnemu z typów kulturowo-historycznych nie przypisywał znacze
nia absolutnego.

oraz rosyjskiego tłumaczenia autorstwa Włodzimierza Sołowjowa:
„rknroMy, jioruHecKW bohmoxiio (...), <rro Miioruc Kyribrypiibie psutbi, nc3aBncuM0 npyr ot upyra. b omio 
u to *c BpeMH, no B paiiinmiijx Mecrax imnnHuayauriupyroT coBOKymio xn3m. ncToprmecKoro 'ienone- 
'iccrna, xoi>i jioihhcckm (...) ne iicKJiiouciia u upyraa bobmoxhocti., umchiio, hto otu HcaanncuMhie Ky. nay- 
ptibie pa,'na npettiianiaueiibi Boiirn Korna-iiuóyttb bo BiaMMOiteucTBue panu BceoStneił 3anaHH uenoBeuc- 
CTBa 5). B no.1u.3y nepBoro iipejnio:ioa<emin, T.e. b nottTBeptKjteHue OKOHnareribiioił paajtenbHOCTM u nesa- 
BuciiMocrn Kyni.Typiio-ncTopuHccKMX tmhob u punon pasBnmst, i-icTopimecKuii onbrr He toubko b npo- 
uieauieM, ho u ni,nie. noyuaeT nac nocpcaciBOM toto OHenmmoro cratera, hto pnnoM c oGmeeBpoiieitcKUM 
KyribrypiibiM MiipoM b boctouhom Asmm, b Kurae n Hiiohmm, cymecTByeT npyraa Ky.ibrypa, b cBoeM potte 
cronbxe iipaBOMomiaH (...) 11 jtoceiie iiaxonnmaac« c Hatueii nnun, bo BHeiimeii u K TOMy xc Kpaiine
lleltOCTaTOUIIOM CBH3M, C>C3 KBKOTO 6bl TO IIM ObltlO OpraHMHeCKOrO BBaHMOIieiicTBUM DTHX uByx Kyribryp- 
iibtx MitpoB (xoTH Ch mh u CbtnH totobm oxotho ncpnri,. hto 3auaTOHHbie nyilKTH Taxoro rpurtymcro 
BaaMMOjiciicTBMM 11 Moryr 6i,rri, yKaaaiibi). Tohiio raxate Mexny noniómuMn KyubiypaMU b MeKCMKo 
11 rtepyi! iipoHMMM bchukumh Ky.HbrypiibiMii KpyraMM Herman yxasaTb HUKaKOTO lin Bityrpennero, nu Btie- 
iunero oTiioinenuH. na u caMM aru nnc Kyjn.rypbi (MeKcuKaiicKast u nepyaHCKau). HccMorpn na 6uuxaii- 
inyio anajioruio ux tmiiob, Cbitiu. no-nimuMOMy, Biiorine K3OJiHpoBaHbi naxc oTHOcuTctibiio npyr 
apyra.”i)”.B. ConoBbcn. op.cit., s. 302-303.

W niniejszym cytacie wyłączone zostały w miejscach oznaczonych przez (...) przytoczone przez 
Sołowjowa fragmenty oryginału. Należy zwrócić uwagę na fakt, że tłumacz po znaku .), odnoszącym do t. 1, 
s. 92 książki Ruckerta, nie kończy tekstu cudzysłowem ani nie rozpoczyna od niego następnego zdania. 
Cudzysłów umieszczony zostaje dopiero na końcu fragmentu, gdzie z kolei znajdujemy odniesienie do 
kontynuacji tekstu niemieckiego historyka. Powstaje w ten sposób niejasność: wydzielony cudzysłowami 
jeden fragment z. dwoma odniesieniami do oryginału.

28H. Riickert, op.cit., Bd. 1, s. 93; t. 2, 841-910.
29 H. Riickert, op.cit., Bd. 2, s. 917-920.

Pomimo to przekonanie o odrębności kulturowej kręgów nieeuropejskich pozostaje 
u autora Podręcznika historii powszechnej punktem zasadniczym na tyle, że nawet pro
wadzącym do pewnej niekonsekwencji. Riickert piszę o niemożliwości powodzenia 
dyfuzji kulturowej na teren kręgu zachodniego, wcześniej jednak sugeruje analogiczną 
trudność w stosunku do nieeuropejskich Kulturreihen. Twierdzi, że, jak dotąd, Europej
czycy nie wykazali żadnego pozytywnego wpływu na kultury obce, przede wszystkim 
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nie byli w stanie tchnąć w nie nowego życia30. Jeśli jednak zakłada się, że krąg zachodni 
realizuje ogólny cel historii ludzkości, to logiczne byłoby też przyjęcie, że wpływy na 
formacje obce są wskazane. Inaczej można jedynie przypuszczać, iż kręgi nieeuropej
skie przez wieki brnęły w ślepych zaułkach dziejów i że historia ich nie miała żadnego 
sensu; przez swą zasadniczą odmienność nie miałyby one także przed sobą żadnej po
zytywnej przyszłości.

30 Ibidem, s. 841.
31B. Co.rioBi>eH, op.cit., s. 314-319.
32 H. Ruckert, op.cit., Bd. 2, s. 505.
33 Ibidem, s. 504.
34H. CrpaxoB, op.cit., s. 205-206.
35 K. Notzel, Nachwort des Ubersetzers [w:] N.J. Danilevsky, Russland und Europa, Stuttgart und Berlin 

1920, s. 328.
36 R. MacMaster, The Question o]' Heinrich Ruckert's Influence on Danilevskij, „The American Slavic 

and East European Review”, 1955, Feb., vol. XIV, s. 59-66.

Sołowjow słusznie wspomina także o innym aspekcie Podręcznika historii po
wszechnej, który zawiera istotne uwagi na temat odrębności świata słowiańskiego od 
germańskiej Europy31. Ruckert pokazuje, że Słowianie stali się dla świata wschodniego 
chrześcijaństwa tym, czym wcześniej Germanie dla Rzymu. Później jednak analogia się 
urywa: ci ostatni gruntownie przetworzyli chrześcijańskie dziedzictwo, Słowianie nato
miast pozostali przy pierwotnej formie Kościoła. W ten sposób czynnik religijny w po
staci ortodoksji przeciwstawionej reformacji stał się zasadniczym wyznacznikiem toż
samości obu grup kulturowych32.

Niemiecki historyk, pisząc o Słowianach, ma na myśli przede wszystkim Rosjan i ich 
przodków. Zwraca uwagę, iż specyfika plemienia była na tyle silna, że germańska dyna
stia Rurykowiczów bardzo szybko się zeslawizowała, władcy nie mogli bowiem pozo
stać sobą, rządząc ludnością o odmiennym rdzeniu kulturowym. Także cała późniejsza 
historia Słowian Wschodnich wskazuje na ich odrębność; nawet dzieło Piotra Wielkiego 
pozostało powierzchowne, a europejskiej kulturze nigdy nie udało się przeniknąć Rosji. 
Germańskiej ekspansji na Wschód zawsze towarzyszyła kontrakcja wschodniosłowiań- 
ska33. Ruckert nie piszę o odrębnym typie kulturowym Słowian, wyraźnie zaznacza 
jednak ich odmienność, czyniąc z nich jak gdyby paralelny szereg chrześcijańskiej kul
tury europejskiej.

Mikołaj Strachów sugeruje, że Danilewski nie znał dzieła niemieckiego historyka, co 
wydaje się równie prawdopodobne, jak wersja zaproponowana przez Sołowjowa34. 
Wśród badaczy opinie na ten temat są podzielone. Karl Nótzel, któremu czytelnik nie
miecki zawdzięczał tłumaczenie Rosji i Europy, sugerował wprost, że teoria rosyjskiego 
botanika jest niesamodzielna35. Podobny pogląd wyraża Robert MacMaster, poświęcając 
temu zagadnieniu oddzielny artykuł36. Harvardzki badacz zauważa, że, podobnie jak 
później w Rosji i Europie, u Ruckerta pojawia się pogląd o szczególnej roli własnego 
plemienia: Germanie, ze względu na posiadanego ducha indywidualizmu, mieliby naj
pełniej realizować kulturę chrześcijańską. To właśnie europejski Zachód powinien 
ostatecznie zrealizować „uniwersalną ideę” ludzkości. Innym wielkim kulturom, takim 
jak: islamska, chińska, hinduska, brakuje już sił; duch narodowy osłabł w nich na tyle, 
że nie tylko nie wie, czego chce; nie wie nawet tego, co musiałby zrobić, aby ocalić swe 
istnienie. Teoria rosyjskiego panslawisty posiada oczywiste analogie do powyższego 
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stanowiska; podstawowa różnica tkwi jedynie w wyborze plemienia predestynowanego 
Jo spełnienia historycznej roli.

MacMaster sądzi, że Ruckert jest w gruncie rzeczy kryptoheglistą, ukrytym za para
wanem metody empirycznej. Historyk z jednej strony sugeruje, że nie zamierza upra
wiać filozofii historii, z drugiej natomiast stwierdza, iż badacza nie może satysfakcjo
nować jedynie analiza faktów. W ten sposób przewód myślowy zmierza do celu drogą 
filozoficzną, chociaż z deklaracji na początku pracy czytelnik mógłby wnioskować coś 
wprost przeciwnego. Bardzo podobne zarzuty postawić można teorii Danilewskiego, co 
nie oznacza, że istotnie mamy do czynienia z pewnego rodzaju plagiatem. Siergiej Ba- 
żow twierdzi, że zarzuty Sołowjowa są jedynie „polemiczną przesadą” i że jeśli już 
szukać inspiracji wcześniejszych, to należałoby się raczej zwrócić ku koncepcjom przy
rodniczym37. Pogląd ten wydaje się uzasadniony, szczególnie jeśli weźmie się pod uwa
gę fakt, że te właśnie koncepcje ukształtowały umysłowość późniejszego autora Rosji 
i Europy. Andrzej Walicki natomiast, godząc jakby strony jsporu, wyraża przekonanie,

37C.W. Eaxon, <Pu.ioco<fiusi ucmopuu H.fł. jJanu.teecKO!O, MocKBa 1997, s. 150-151.
38 A. Walicki, IV kręgu konserwatywnej utopii. Warszawa 1964, s. 413.
39 Koncepcje slowianofilskie zostały szczegółowo opisane przez A. Walickiego w książce IV kręgi 

konserwatywnej utopii, Warszawa 1964.
40 Kompendium wiedzy na temat poczwiennictwa stanowi książka A. de Lazariego, Poczwiennictwo 

Z badań nad historią idei w Rosji, Łódź 1888.

(...) ewentualne pierwszeństwo Riiekcrta jest faktem pozbawionym znaczenia: światopoglądowe założe
nia omawianej teorii były formułowane o wiele wcześniej. Zarówno Ruckert, jak Danilewski usystema
tyzowali w istocie koncepcję obiegową, bardzo charakterystyczną dla konserwatywnego romantyzmu, 
dla romantycznego pluralizmu i kultu «różnorodności»38.

Poszukując inspiracji do powstania tego dzieła, nie wolno także zapominać o tych 
autorach, którzy stawiali przed sobą zadania natury ideologicznej. Dotyczy to przede 
wszystkim myślicieli rosyjskich, wpisujących się w nurt szeroko pojętego słowianofil- 
stwa. Pierwotne słowianofilstwo, reprezentowane przez Iwana Kiriejewskiego, Kon
stantego Aksakowa, Aleksieja Chomiakowa i Jurija Samarina, podkreślało przede 
wszystkim odmienność zasad historii Rosji i Europy Zachodniej. Wśród różnic wskazy
wano na to, że w Rosji brak pogańskiej spuścizny myślenia spekulatywnego. W koncep
cji słowianofilów Rosjanie potrafili także przezwyciężyć sprzeczności chrześcijaństwa 
zachodniego zarówno w wersji katolickiej (jedność bez wolności), jak i protestanckiej 
(wolność bez jedności). Słowianofllskim ideałem eklezjalnym był Kościół soborowy, 
a społecznym - rosyjska wspólnota gminna. Jednym z najbardziej dyskusyjnych punk
tów omawianej ideologii było zapatrzenie w przeszłość i postulat powrotu do staroru- 
skiej organizacji społeczeństwa, która została niegdyś odrzucona na skutek zgubnych 
reform Piotra I, preferującego porządki panujące w krajach zachodnich39.

Niektóre istotne założenia klasycznego słowianofilstwa przejął późniejszy ruch ide
owy zwany „poczwiennictwem” od słowa nowa - gleba. Naczelne hasło poczwienni- 
ków stanowił powrót do owej gleby utożsamianej z rosyjskością. Z ruchem poczwien- 
nickim związane były takie postacie, jak Fiodor Dostojewski, jego brat Michał oraz 
Mikołaj Strachów40. Za głównego przedstawiciela nurtu uważa się krytyka Apollom 
Grigorjewa. To właśnie jego wskazuje Andrzej de Lazari jako protoplastę koncepcj 
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Danilewskiego i innych „teorii cyklicznych”, w tym poglądów Heinricha Ruckerta41. 
Uwaga ta jest uzasadniona, albowiem rosyjski krytyk konsekwentnie występował prze
ciw heglowskiemu „poglądowi historycznemu”, według którego każdy naród stanowi 
jedynie przejściowe narzędzie do realizacji ogólnego celu dziejów. Zdaniem Grigorje- 
wa, to narody są właściwym podmiotem historii. Stanowią one podstawę funkcjonowa
nia kultur, które, na wzór organizmów żywych, rozwijają się z zarodków, zawierających 
w sobie całość ich cech charakterystycznych42 43 44.

41 A. de Lazari, „Ostatni romantyk”. Apollon Grigorjew, Katowice 1996, s. 48.
42 A. rpiirnpseB, floMoe coópaHue conuueHuu. Bd. 1, Cawcr rieTepóypr 1918, s. 339 .
43n.n. ABneeHa. PyccKue Muc.iume.tu: An.A. rpuzopbee, HU jjaiiu.ieucKUu, It.ll. Cmpa.WH. MocKBa 

1992, s. 33.
44 A. Nowak, Polacy, Rosjanie i Biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Kraków 199S 

s. 101. O roli Jana Kollara także: L. Snyder, Macro-Nationalisms. A History oj' the Pan-Movement: 
Westport, Connecticut 1984, s. 24.

45 J. Kollar, Slavy dcera, Pest 1832; Uber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedene 
Stdmmen und Mundarten der slawischen Nation, Pest 1837.

46 Największy rozgłos zyskały jego Bohmische Skizzen, Leitomisch 1860 oraz Dejiny doby husitskt 
Praha 1870.

Inny, bardzo istotny element myśli Grigorjewa, niedoceniany w dotychczasowych 
badaniach, podkreśla Lidia Awdiejewa. Jest nim pojęcie typu (ros. munf'. Związane 
jest ono z „organicznymi” podstawami zjawisk kulturowo-historycznych, w tym stanów 
społecznych, z którymi pojęcie to w niektórych tekstach Grigorjewa było utożsamiane 
W innych z kolei odpowiadało raczej narodowości, tak więc jego znaczenie nie jest dc 
końca jasne i nie można wskazać w tym przypadku pełnej analogii do typów kulturowo 
-historycznych Danilewskiego.

Przy analizie Grigorjewowskiego pojęcia typu oraz odniesień do praw organicznych 
nie należy też, jak się wydaje, podchodzić do nich z punktu widzenia kategorii biolo 
gicznych. Krytyk nie był pozytywistą; uważał sam siebie za „ostatniego romantyka” 
Jeśli więc już mówić o aspekcie organicznym jego poglądów, należałoby je raczej umie 
ścić w szeregu wizji pierwszego pokolenia romantyków niemieckich, przedstawiciel 
tzw. estetyki organicznej. Oznacza to, że z metodologicznego punktu widzenia trudn< 
mówić o pokrewieństwie teorii typów kulturowo-historycznych z wizjami Grigorjewa.

W obszarze zawartości ideologicznej poglądy Danilewskiego stanowiły kanoniczn; 
wykład panslawizmu. Rosyjski myśliciel nie był jednak bynajmniej jego wynalazcą 
Powstanie Rosji i Europy poprzedza wieloletnia historia ruchu panslawistycznego n; 
terenie imperium Habsburgów. Jak podaję Andrzej Nowak, termin panslawizm by 
używany prawdopodobnie po raz pierwszy przez słowackiego filologa Jana Herkeh 
w pochodzącym z roku 1826 czysto językoznawczym dziele Elementa universalis lingit 
slavicae^. W kilka lat później rodak Herkela, Jan Kollar, zarówno w manifeście literac 
kim, jak i w rozważaniach kulturowo-literackich proponuje traktowanie literatur sio 
wiańskich jako całości, składającej się z piśmiennictwa wyrażonego w poszczególnycl 
dialektach45. Za właściwego inicjatora tej doktryny w obszarze polityki uważa się histo 
ryka i działacza politycznego Frantiśka Palacky’ego. Ten urodzony w rodzinie moraw 
skich protestantów autor obszernych dzieł dotyczących dziejów Czech46 i członek au 
striackiego senatu był zwolennikiem wywalczenia pełnej swobody rozwoju narodowego 
dla wszystkich Słowian naddunajskiego państwa. W opinii Palacky’ego, tylko niezależ 
ne narody mogą realizować w praktyce zasadę wolności. Historyk nie zmierzał jednał 
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ku rewolucji, ku zbrojnej Wiośnie Ludów; miał nadzieję, że uda mu się skłonić austriac
kie władze do nadania ich państwu charakteru federacyjnego. Starania te zakończyły się 
fiaskiem, co sprawiło, że zrezygnował z prac w senacie i ograniczył swą działalność 
polityczną do lokalnego parlamentu czeskiego.

Niewątpliwym sukcesem ideowym historyka był zorganizowany pod jego kierow
nictwem Zjazd Wszechsłowiański w Pradze (1848), na który przybyli delegaci w zdecy
dowanej większości pochodzący z terenów monarchii habsburskiej. W składzie osobo
wym uczestników zaskakiwał prawie zupełny brak reprezentantów Rosji (jednym z dwu 
obecnych był anarchistyczny wizjoner Michał Bakunin). Na zjeździe zaproponowano 
przyjęcie trzech deklaracji: do cesarza, do Słowiańszczyzny i do narodów Europy. Ge
neralny wydźwięk tych propozycji można streścić w twierdzeniu, że po latach militar
nych sukcesów łacińskich i germańskich narodów Starego Kontynentu trzecia siła 
w postaci narodów słowiańskich zaczyna, zgodnie ze swą tradycją - pokojowo, dopo
minać się o swe prawa do samostanowienia. Pomimo faktu, że nie udało się podjąć kon
kretnych uchwał (kongres został przerwany na skutek niezwiązanych z nim rozruchów, 
które wybuchły w Pradze na krótko przed jego oficjalnym zamknięciem), w wielu śro
dowiskach obudzono świadomość prawa kultywowania narodowej odrębności i nadzieję 
na rozwiązanie tej kwestii.

Kolejny zjazd słowiański, odbywający się w Moskwie (1867), miał już zupełnie inny 
charakter. Unaocznił on zasadnicze różnice, jakie istniały w poglądach na słowiańską 
wspólnotę w środowisku wyrosłym w tradycji pierwszego zjazdu i wśród panslawistów 
rosyjskich. Pierwsza grupa, reprezentowana przez Słowian spoza Rosji, stała na stano
wisku równości wszystkich członków słowiańskiej rodziny narodów, podczas gdy go
spodarze skłaniali się ku politycznej i kulturalnej dominacji imperium Romanowów. 
Dalsze lata ruchu panslawistycznego nosiły piętno narastającego sprzeciwu wobec wizji 
jedności, jaką państwo to proponowało. Reakcji tej sprzyjała bolesna sprawa Polski, 
a także postawa bałkańskich elit, niechętnie usposobionych do rosyjskiej polityki re
presji.

Spotkanie w Moskwie było ostatnim, w którym brał udział Palacky. Następne, które 
odbyły się po latach w Pradze (1908) i Sofii (1910), nie przyniosły pozytywnych rezul
tatów przede wszystkim ze względu na konflikty wewnątrz Słowiańszczyzny. Szczegól
nie ważnymi punktami zapalnymi były stosunki polsko-ukraińskie oraz spory graniczne 
na Bałkanach. Pomiędzy tymi kongresami odbył się w Petersburgu (1909) jeszcze jeden, 
inspirowany wyłącznie przez Rosjan i przebiegający pod ich dyktando. Jego celem 
miało być wsparcie słowiańskich narodów imperium ottomańskiego, które w latach 
poprzedzających I wojnę światową zbrojnie wystąpiły przeciwko tureckiemu okupanto- 

■47
Wl .

Louis Snyder słusznie wskazuje, że już w roku 1848 Palacky przewidywał trudności, 
z jakimi może się spotkać ruch wszechsłowiański w przyszłości. Pierwszą miał być 
niemiecki ekspansjonizm, drugą - dominująca w Austrii rola nacjonalizmu węgierskie
go, trzecią natomiast - „uniwersalne państwo rosyjskie”47 48. Historia potwierdziła obawy 
czeskiego historyka w całej rozciągłości: niemiecki imperializm miał w kolejnych deka

47 Synteza ruchu panslawistycznego, uwzględniająca w szczególności problematykę zjazdów, jest 
zawarta w książce: CAaesniCKoe <>»iofcenue X1X-XX hckoh Cte3du, Kompeccu, coeemanun, Manuiftecmu, 
ofipaiqeHun, MocKHa 1998.

48 L. Snyder, op.cit., s. 22.
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dach pokazać swe groźne oblicze. Wśród narodów imperium Habsburgów tylko Węgrzy 
uzyskali status równy Austriakom, a w ruchu panslawistycznym pierwszorzędna rola 
miała przypaść Rosjanom.

Palacky, prawdopodobnie najbardziej inspirujący i najmniej kontrowersyjny z twór
ców ruchu panslawistycznego, nie był jednak pierwszym zwolennikiem politycznej 
jedności Słowian. Jego poprzednikiem, prezentującym jednocześnie całkowicie odmien
ny pogląd na temat roli państwa i narodu rosyjskiego, był polski publicysta polityczny 
hrabia Adam Gurowski. Ów cieszący się zaufaniem Rządu Narodowego bojownik 
o sprawę narodową w czasie powstania listopadowego i znany działacz emigracyjny 
obozu demokratycznego decyduje się się na kontrowersyjny krok: 8 września 1834 roku 
w „Augsburger Zeitung” ogłasza przyjęcie carskiej amnestii. Motywy swej decyzji uza
sadnia w opatrzonej datą 12 października tegoż roku broszurze49. Zdaniem Gurowskie- 
go, Polska jest krajem bez przyszłości, jego dzieci, chociaż buntują się, zapatrzone są 
w jej dawną świetność i nie są w stanie podołać wymogom prawdziwego postępu. Ten 
zaś polega na centralizacji, na powiększaniu zakresu jedności. Jak zauważa Andrzej 
Walicki, to właśnie polski apostata wskazał na potrzebę zadbania o interesy Słowian, 
których upadająca Polska nie była w stanie bronić50. Jedynym państwem zdolnym do 
udźwignięcia ciężaru tego zadania była mocarstwowa Rosja.

49 A. Gurowski, La verite sur la Russie et sur revolte de provinces polonaises, Paris 1834.
50 A. Walicki, Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu, Warszawa 

1983, s. 161 i n.
51 A. Nowak, op.cit., s. 72-73.
52 Le Roy H. Fischer, Lincoln’s Gadfly, Adam Gurowski, Norman, Oklahoma 1964, s. 34.

Rosję pojmował Gurowski przede wszystkim jako jedno z imperiów, te zaś powstają 
wyłącznie w wyniku podboju; pokojowa droga dawnej Rzeczypospolitej wiodła doni
kąd. Wielkie nadzieje pokładał w caracie, stanowiącym gwarancję stabilności mocar
stwa. Nieograniczona władza monarchy umożliwiała rozwój i siłę państwa, rozciągają
cego swą władzę na całe społeczeństwo, w tym także na Kościół. Jak mogła rościć sobie 
pretensje do historycznej roli Polska, która ani szlachty, ani Kościoła ujarzmić nie zdo
łała? Poglądy takie mogą zdumiewać u dawnego demokraty, pozostającego przez kilka 
lat pod silnym wpływem wpływem idei saintsimonistycznych i fourierowskich. Andrzej 
Nowak przypuszcza, że jeszcze bardziej pierwotną, wyprzedzającą zamiłowanie do 
utopii socjalistycznych, w rozwoju intelektualnym Gurowskiego, była idea jednoczenia 
i centralizacji, pochodząca od Hegla. Prowadziła ona pośrednio do porzucenia szczegó
łów dotyczących przyszłego szczęścia społeczeństw i do skoncentrowania się na proce
sie dziejowym. Właśnie to myślenie, zdaniem Nowaka, stanowiło podłoże późniejszej 
apostazy51. Również Le Roy H. Fischer przypomina, iż Gurowski dlatego odrzucał rosz
czenia własnych rodaków, że były one zawsze zindywidualizowane i brak w nich intere
su zbiorowego52. Pogląd o pierwotności uniwersalizmu heglowskiego w edukacji filozo
ficznej Gurowskiego nie jest pozbawiony słuszności, chociaż również w samym socjali
zmie utopijnym możemy odnaleźć akcenty uniwersalistyczne. Pamiętać należy, że Da
nilewski potrafił interpretować myśli Fouriera w duchu konserwatywnym i godzić je 
z zasadą nienaruszalności władzy monarszej czy utrzymania archaicznej wspólnoty 
gminnej. Koncepcje socjalistów utopijnych kryły w sobie ziarno recepty totalnej, zdolnej 
uzdrowić całą ludzkość, której drogi są zasadniczo zdeterminowane. Dla Gurowskiego 
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jednym z milowych kroków w realizacji tego planu historii było potężne imperium Ro
manowów.

Gloryfikacja rosyjskiego państwa stanowiłaby w zasadzie gloryfikację prawa pięści 
gdyby nie wyższa racja za owym konsekwentnym imperializmem się kryjąca. Racją tt 
było dobro Słowiańszczyzny, która powinna była zostać zjednoczona pod berłem cara 
Stał się zatem Gurowski właściwym twórcą panslawizmu rusocentrycznego, na wiele la 
przed dziełem Danilewskiego. leoriąja jest w zasadzie teorią rasy, co trafnie ukazuje 
Zygmunt Gross53. Zdaniem polskiego panslawisty, ludzkość, co prawda, wychodzi ze 
stanu równości - pan, ale potem zaczynają się kształtować rasy, między którymi równo 
ści brak. Na czoło ludzkości wysuwa się z reguły ta, która posiada znamiona władcze 
Słowianom przypaść miałaby rola rasy realizującej zasadę wartości etycznych54.

53 Z. Gross, Diabeł Asmodeusz w binoklach - Adam Gurowski, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkol; 
Pedagogicznej w Katowicach”, nr 39, Katowice 1968, s. 31 i n.

54 A. Gurowski, La Panslavisme, son histoire, ses veritables elementa religieux, sociaux, philosphique 
et poliliques, Florence 1848, 149 i n.

55 F. Stasik, Adam Gurowski 1805-1866, Warszawa 1977, s. 165.
56 A. Gurowski, Russia As It Is, New York 1854, s. X-XI.
" Ibidem, s. 229-243.

Panslawizm Gurowskiego nie ma charakteru jednolitego; z czasem, co słusznie za 
uważa Florian Stasik, punkt ciężkości przesuwa się ^_władzy na rosyjski, jiaród55 
W pisanej już w USA książce o Rosji panslawista wyznaje, że pogląd, iż cywilizację 
rozprzestrzenia się od góry, był mylny. W myśl takiej zasady, im bardziej społeczność 
jest zacofana, tym większa rola przywódcy. Teraz jednak myśliciel skierował swą uwagę 
ku rasie, której Polacy stanowili raczej mało istotne potomstwo. Nie tyle poszczególne 
narody, ile właśnie wielkie rasy stanowiły wyznacznik rozwoju cywilizacji. Tak po 
wstały uogólnienia historiozoficzne, przyznające szczególną rolę cywilizacji germań 
skiej. Gurowski jednak, jako Słowianin, poszukiwał potężnego rdzenia własnej rasj 
i odnalazł jego reprezentację jedynie w narodzie rosyjskim56.

To właśnie rosyjski lud zachował najprawdziwsze cechy słowiańskie, takie jak go 
ścinność i cierpliwość. Nie gdzie indziej, jak właśnie w narodzie rosyjskim, życie spo 
łeczne wyznacza wspólnota, której forma nie została zapożyczona od innych cywilizacji 
Zachodni despotyzm, szczególnie we francuskim wydaniu, wynika z braku wspólnoto 
wości, stanowiącej zasadę, która prędzej czy później rozprzestrzeni się na całe państwc 
rosyjskie, prowadząc do powstania republiki57. Zwrot w myśleniu Gurowskiego posiad; 
istotne znaczenie, albowiem panslawista dochodzi do idei ras - wielkich społeczność 
historycznych, przekraczających ramy poszczególnych narodów. To one, przez swe 
cechy szczególne, nadają postać cywilizacji. Nietrudno dopatrywać się tu formacji ana 
logicznych do typów kulturowo-historycznych Danilewskiego, który, podobnie jak jegc 
polski poprzednik, wyprowadzał cywilizację ze specyfiki ludów, a więc niejako od dołu.

Szczególnie interesujący jest w owym porównaniu fakt, że podobieństwo w poglą 
dach obu myślicieli dotyczy nie tylko postulatów ideowo-politycznych, lecz także same 
go rdzenia koncepcji procesów cywilizacyjnych, co budzi uzasadnione przypuszczenie 
że ów drugi aspekt stanowi w obu przypadkach i system, ż którego wszelkie doktrym 
mogą później bez trudu zostać wyprowadzone.
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JĘZYK KULTUROLOGII DANILEWSKIEGO

Założenie, że teoria typów kulturowo-historycznych stanowi przykład myślenia sys
temowego, pociąga za sobą dwie konsekwencje dla dalszej analizy. Jedną jest koniecz
ność opisu pojęć występujących w tej teorii i umieszczenia ich na szerszym tle termino
logicznym, drugą - potrzeba ukazania miejsca owych pojęć w całości systemu, czyli ich 
funkcjonalnej współzależności.

Danilewski w swej pracy posługuje się najbardziej ogólnymi pojęciami, takimi jak 
kultura i cywilizacja. Fakt, że definicji kultury jest obecnie co najmniej dwieście, najle
piej świadczy o tym, z jak niejasną kategorią mamy do czynienia. Klasyfikacja Alfreda 
L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna z 1952 roku1 uwzględnia sześć grup definicji kultury. 
Podział ten, wyróżniający bardzo odmienne podejścia do zagadnienia, wydaje się dobrze 
obrazować potencjalne możliwości analizy rzeczywistości, posiadającej charakter empi
ryczny. Kroeber i Kluckhohn mówią więc, po pierwsze, o definicjach wyliczających, 
gdzie kultura jest ujmowana jako kompilacja różnych jakościowo elementów, takich jak: 
nauka, prawo, sztuki piękne, obyczaje czy religia. Po drugie, wymienia się definicje 
historyczne, w których najistotniejsze znaczenie posiada element dziedziczenia, prze
kazu tradycji z pokolenia na pokolenie. Trzecia grupa to definicje normatywne, kładące 
nacisk na funkcje nakazowe kultury, czwarta - psychologiczne, w których punkt cięż
kości spoczywa na mechanizmach uczenia się lub, bardziej ogólnie, psychicznych me
chanizmach nabywania kultury. Grupa piąta obejmuje tzw. definicje strukturalistyczne, 
a więc ujmujące kulturę jako system, spójną całość wielu elementów. Ostatnia grupa to 
definicje genetyczne, ukazujące społeczne źródła kultury.

1 A.L. Krocbcr, C. Kluckhohn, Culture, A Critical Review of Concepta and Definitions, „Papers of ihe 
Peabody Museum”, Cambridge, Mass. 1952.

2 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, s. 108.

W głównym historiozoficznym dziele Danilewskiego Rosja i Europa nie znajdujemy 
jasno sprecyzowanej definicji, tak więc niemożliwe jest wpisanie jej w ramy kroeberow- 
skiej klasyfikacji. Danilewski w zasadzie przyjmuje założenie o jasności pojęcia kultury, 
a może raczej uważa jego wstępne ukonkretnienie za nieistotne, licząc na to, że charak
ter pojęcia ujawni się w trakcie przewodu. Możliwa jest natomiast próba analizy rozu
mienia kultury u Danilewskiego przez pryzmat kategorii kultury, łatwo dających się 
wyróżnić na podstawie porównania kilku wybranych koncepcji. Zestawienie takie znaj
dujemy u Antoniny Kłoskowskiej, która pokazuje, że w większości z nich mamy do 
czynienia z układami potrójnymi, wykazującymi zadziwiającą zgodność we wzajemnych 
relacjach pomiędzy poszczególnymi elementami1 2. Wystarczy porównać teorię Kroebera 
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z wcześniejszą znacznie koncepcją Alfreda Webera3. Ten ostatni wyróżnia cywilizację 
zewnętrzną - techniczną, wewnętrzną - państwo, moralność, prawo oraz kulturę, obej
mującą takie dziedziny działalności, jak religia czy sztuka. Podział dokonany przez 
Kroebera4 opiera się na trzech filarach: kulturze rzeczywistości, kulturze społecznej 
i kulturze wartości. Wiele innych koncepcji wykazuje pokrewne relacje wewnątrz 
struktury podziału. Wystarczy wymienić teorię Roberta Maclvera5 z porządkiem tech
nologicznym, społecznym i kulturalnym czy koncepcję dwudzielną C. Arzakaniana, 
przeciwstawiającą materialnej formie działania jej duchowy odpowiednik6.

3 A. Weber, Ideen zur Staats und Kultursoziologie, Karlsruhe 1927.
4 Podział ten pochodzi z tekstu Kultura rzeczywistości i kultura wartości [w:] A.L. Krocber, Istota 

kultury, Warszawa 1973, s. 362-398.
5 R. Maclver, Society. An Introductory Analysis, New York 1949.
6 L[. ApaaKaHmi, Ky.tbmypa u uuftuMisayusi: npofi.teMU meopuu u ucmopuu, „BecTiitiK Mciopnn 

MnpoBoii KyjibTypjj”, 1961, nr 3.
7 Zdaniem Janusza Goćkowskiego, uznającego pożyteczne strony holistycznego podejścia 

A.L. Kroebera, uwzględnienie wszystkich trzech aspektów powinno mieć miejsce przede wszystkim 
w antropologicznym badaniu cywilizacji. J. Goćkowski, Teoria cywilizacji a antropologia [w:] Rozmyślania 
o cywilizacji, praca zbiorowa pod red. J. Baradzieja i J. Goćkowskiego, Kraków 1997, s. 171.

8 H.5ł. HaHimcBCKnii, Poccun u Ettpona. Bszmu) na Kyjtbmypnue otnHotuetiusi c.taasiticKozo stupa k zep- 
staho-postaHCKOSty, Mananne luecToc. klaaaienbcTBO „rnaioii”. CaiiKT netepSypr 1995, s. 108. Cytaty 
według tego wydania. Przy następnych cytatach i odniesieniach w nawiasie podany został numer strony.

Ze wszystkich powyższych teorii, trafnie porównanych przez A. Kłoskowską wyni
ka rozróżnienie technicznego, czysto materialnego aspektu relacji społecznych i czynni
ka duchowego. Najczęściej wymienia się także kategorię pośrednią, obejmującą instytu
cje społeczne, takie jak państwo czy prawo. Generalnie rzecz ujmując, większość teorii 
uwzględnia podział na kulturę materialną obejmującą utylitarną przedmiotową stronę 
życia, niematerialną której istota zawiera się w regułach funkcjonowania społeczności, 
i symboliczną kulturę wartości7. Ta ostatnia z natury rzeczy oparta jest na zasadzie 
oznaczania oraz interpersonalnego porozumienia wynikającego z reguł kodu immanent- 
nego danej społeczności.

Drugie z podstawowych pojęć - „cywilizacja” - pojawia się w Rosji i Europie czę
ściej niż termin „kultura”. Danilewski poświęca mu więcej uwagi, i chociaż nie podaję 
jednoznacznej definicji, można bez trudu określić, w jakim znaczeniu jest stosowane. 
W rozdziale szóstym teoretyk piszę, że cywilizacja jest pojęciem bardzo obszernym, 
obejmującym zarówno naukę, jak i sztukę, rozwój polityczny, obywatelski, gospodarczy 
i społeczny, a nawet religię (w jej aspekcie społecznym). Nieco dalej cywilizacja zostaje 
utożsamiona z typem kulturowo-historycznym8. Wynika z tego, że rozumienie cywiliza
cji przez Danilewskiego jest znacznie szersze niż u Alfreda Webera czy u innych teore
tyków, ograniczających cywilizację do aspektu technicznego czy prawnoadministracyj- 
nego, i że nie można uznać jej za tylko jeden z aspektów kultury. Synonimicznym do 
stwierdzenia, że teoria rosyjskiego biologa zakłada wielość typów kulturowo- 
historycznych, jest zatem określenie jej jako jednej z pierwszych koncepcji pluralizmu 
cywilizacyjnego.

W systemie proponowanym przez Danilewskiego termin „kultura” nie spełnia zatem 
kluczowej roli. Można wręcz powiedzieć, że pochodzi jakby spoza niego i służy tylko 
jego opisowi. Zasadniczym pojęciem pierwotnym stosowanym przez autora Rosji i Eu
ropy jest typ kulturowo-historyczny (Ky.ibmypuo-ucmopuuecKuu murij, określany także 
jako samoistna cywilizacja (caMoSumuasi pueuAU3ayusi). W rozdziale czwartym swej
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pracy botanik jednoznacznie odcina się od linearyzmu w historiografii, wysuwając po
gląd, że historia stanowi zespół pewnej ilości samodzielnych ciągów rozwojowych:

Odszukanie i wyliczenie owych typów nie stanowi żadnej trudności, jako że są one znane powszech
nie. Nie uznawano jedynie ich pierwszorzędnego znaczenia, które, wbrew systemom przyrodniczym, 
a nawet prostemu zdrowemu rozsądkowi, podporządkowywano dowolnemu i (...) nieprawidłowemu po
działowi na stopnie rozwoju. Oto typy kulturowo-historyczne lub też samoistne cywilizacje, ułożone 
w porządku chronologicznym: I) egipski, 2) chiński, 3) asyryjsko-babilońsko-fenicki, chaldejski albo 
starosemicki, 4) indyjski, 5) irański, 6) hebrajski, 7) grecki, 8) rzymski, 9) nowosemicki lub arabski oraz 
10) romano-germański albo europejski. Można do nich chyba dołączyć dwa typy amerykańskie - mek
sykański i peruwiański, które zmarły śmiercią tragiczną i nie zdołały dokończyć swego rozwoju. Tylko 
narody tworzące owe typy kulturowo-historyczne stanowiły pozytywne czynniki w rozwoju ludzkości; 
każdy rozwijał w samodzielny sposób zasadę zawartą zarówno w specyfice jego natury duchowej, jak 
i w szczególnych zewnętrznych warunkach życia, w których je postawiono; w ten też sposób wnosił 
swój wkład do wspólnej skarbnicy. Należy wśród nich odróżnić typy odosobnione od typów, albo cywi
lizacji, dziedzicznych, których owoce działalności przekazywano jako materiały do odżywiania lub też 
jako czynnik użyźniający (tj. wzbogacenie różnymi przyswajalnymi substancjami) tej gleby, na której 
powinien był rozwijać się typ następny. (74)

Powyższa charakterystyka zawiera kilka istotnych punktów. Pierwszym jest arbitral
ne wyliczenie typów historycznych, wśród których brak, na przykład, cywilizacji japoń
skiej czy mongolskiej. Drugi, szczególnie istotny, dotyczy rozumienia cywilizacji jako 
zjawiska wyznaczanego zarówno przez aspekty duchowe, jak i warunki materialne. 
Trzeci polega na dokonaniu wewnętrznego podziału na typy w swej specyfice osamot
nione i na takie, które przekazywały swe założenia cywilizacjom-spadkobierczyniom. 
Z metodologicznego punktu widzenia klasyfikacja ta wydaje się niedokończona, albo
wiem konsekwentne podążanie tym tropem musiałoby doprowadzić do wyszczególnie
nia cywilizacji samotnych, cywilizacji-matek i cywilizacji-córek, czy wreszcie takich, 
które są zarówno matkami, jak i spadkobierczyniami innych.

Bardzo istotne znaczenie posiada również wprowadzenie kolejnego terminu systemu, 
a mianowicie wspólnej skarbnicy (ofnpasł coKpoGuuptutfd) ludzkości. Danilewski, sto
sując takie określenie, dopuszcza traktowanie pewnych osiągnięć różnych typów kultu
rowo-historycznych jako przedmiotów niepodlegających charakterystyce cywilizacji. 
Dotyczy to przede wszystkim odkryć naukowych oraz technicznych udogodnień życia. 
Nie oznacza to bynajmniej, że poszczególnych typów kulturowych nie można charakte
ryzować z punktu widzenia ich wkładu do nauki czy produkcji dóbr materialnych, ale 
dobra te nie muszą być ignorowane przez typy, które ich nie wytworzyły. Wprost prze
ciwnie, mogą służyć realizacji celów, które właściwym odkrywcom tych dóbr były zu
pełnie obce.

Typy kulturowo-historyczne, chociaż w zasadzie powinny być traktowane w teorii 
jako swoiste pojęcie pierwotne, budowane są w oparciu o tzw. materiał etnograficzny 
(pmnoępaęfiu^ecKitu Mamepuaj) (75). Danilewski porównuje go do nieorganicznych 
substancji, stanowiących budulec związków organicznych. Termin ten nie jest stosowa
ny przez biologa do końca konsekwentnie, ponieważ odnosi on go jedynie do tych ple
mion, które, jak na przykład fińskie, nie osiągnęły historycznej indywidualności, będąc 
jedynie czynnikiem wzbogacającym rzeczywiste cywilizacje. W wersji zaproponowanej 
przez Danilewskiego mamy więc do czynienia z modelem, w którym typ kulturowo- 
historyczny jest budowany przez jakiś nieokreślony substrat główny oraz czynniki będą
ce zaledwie materiałem etnograficznym. Gdyby nie owa niejasność, konstrukcja stano
wiłaby rodzaj hylemorfizmu, odniesionego do zjawisk społecznych.
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Autor Rosji i Europy określa typy kulturowo-historyczne jako pozytywne czynniki 
budujące historię. Oprócz nich wymienia zjawisko, które porównuje do nagle pojawia
jących się i równie szybko znikających ciał niebieskich i nazywa negatywnymi czynni
kami ludzkości (ompuqameMiiue destme.iu HeAoaenecmaa). Do czynników tych zalicza 
plemiona Hunów, Turków i Mongołów, które pomogły odejść cywilizacjom walczącym 
ze śmiercią a następnie same odeszły w nicość (75). Łatwo zauważyć w tym miejscu, 
dlaczego Danilewski odmówił Mongołom miejsca wśród wielkich cywilizacji historycz
nych.

W związku z tym, że spośród wymienionych czynników budulcowych procesu histo
rycznego kluczowa rola przypada typowi kulturowo-historycznemu, autor Rosji i Euro
py rozwija to pojęcie, określając jego wewnętrzną strukturę w rozdziale siedemnastym 
swego opus magnum. Pragnął on dokonać takiego podziału, aby otrzymać kategorie 
(pa3padbi), spośród których żadna nie byłaby sprowadzalna do innej. Ostatecznie ich 
liczba ograniczona została do czterech:

1) Działalność religijna, obejmująca relacje człowieka do Boga, rozumienie przez człowieka swego 
losu jako moralnie niepodzielnego w stosunku do ogólnych losów ludzkości i wszechświata, tj. wyraża
jąc to bardziej ogólnie, narodowy światopogląd - niejako teoretyczna wiedza, mniej lub bardziej oparta 
na domysłach i dostępna zawsze nielicznym, lecz silna wiara, stanowiąca żywą podstawę całej moralnej 
działalności człowieka.

2) Działalność kulturalna, w wąskim znaczeniu tego słowa, obejmująca relacje człowieka do świata 
zewnętrznego: po pierwsze - teoretyczne, naukowe', po drugie - estetyczne, artystyczne (przy czym, 
oczywiście, do świata zewnętrznego zalicza się sam człowiek jako przedmiot badań, myślenia i arty
stycznego odtworzenia) i, po trzecie, techniczne, przemysłowe, tj. wydobycie i obróbka przedmiotów 
świata zewnętrznego, zarówno w odniesieniu do potrzeb człowieka i zgodnie z rozumieniem tych po
trzeb, jak i świata zewnętrznego, osiągniętego drogą teoretyczną.

3) Działalność polityczna, obejmująca stosunki wzajemne ludzi jako członków narodowej całości 
i stosunki tej całości jako jednostki wyższego rzędu do innych narodów, (...)

4) Działalność społeczno-gospodarcza, obejmująca nie bezpośrednie stosunki wzajemne ludzi jako 
osobowości, lecz pośrednie - w odniesieniu do warunków użycia przedmiotów świata zewnętrznego, 
a co za tym idzie, ich wydobycia i obróbki. (400)

W każdej cywilizacji prowadzona jest działalność w ramach czterech wyszczegól
nionych kategorii. Nie oznacza to jednak, że we wszystkich działalność taka stanowi 
cechę dystynktywną danego typu, ten bowiem może się opierać na zaledwie jednej albo 
też większej liczbie dziedzin. Istniały również takie cywilizacje, których nie określała 
działalność w ramach żadnej z wymienionych kategorii; Danilewski nazywa je pier
wotnymi (nepemitbte) lub autochtonicznymi (aymoxmoHHbtc) (401). Do cywilizacji 
tych teoretyk zalicza egipską chińską babilońską indyjską oraz irańską. Pojawiły się 
one jako samorodki w różnych punktach kuli ziemskiej, niczym wątłe promienie przed- 
państwowej działalności człowieka. Ich zadaniem było stworzenie warunków do życia 
w społeczeństwie zorganizowanym. Zdaniem rosyjskiego teoretyka, błędem byłoby 
przypisywanie im jakiejś religijnej specyfiki. Zainteresowania astronomiczne kapłanów 
mezopotamskich stanowiły aspekt kultu, podobnie jak ceremonie religijne, a podział 
kastowy w Indiach - pochodną wiary o pochodzeniu grup społecznych od różnych czę
ści Brahmy. Nazywanie hinduskiego lub egipskiego państwa teokratycznym byłoby 
przesadą: braminom nie przysługiwały żadne szczególne przywileje w zakresie sprawo
wania władzy. Religia zatem miesza się w cywilizacjach pierwotnych z życiem „nauko
wym” i „społecznym”. Podobna fuzja zachodzi na styku nauki i polityki: badania astro
nomiczne miały wszak służyć państwu.
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Wprowadzenie do teorii Danilewskiego pojęcia cywilizacji autochtonicznych spra
wia, że struktura modelowa typu kulturowo-historycznego staje się nie do końca jasna. 
Jeśli zakłada się, że charakterystycznymi wyznacznikami cywilizacji są działania 
w ramach ściśle określonych kategorii, to wymienione powyżej formacje kulturowe nie 
mogą być zaliczone w poczet typów kulturowo-historycznych. Powstaje bowiem pyta
nie, jakie kryterium stoi u podstaw ich wyszczególnienia. O ich odrębności można mó
wić na podstawie faktu, że pojawiały się w różnych czasach i miejscach, to jednak nie 
stanowi wystarczającego powodu do zaliczenia ich w poczet cywilizacji samoistnych.

Działalność w zakresie wymienionych kategorii po raz pierwszy okazała moc 
dystynktywną w przypadku cywilizacji hebrajskiej, którą charakteryzuje działalność 
w sferze religijnej. Judaizm nie poddawał się naciskom ze strony innych sfer życia, sam 
natomiast kładł na nich swą pieczęć. Żydzi, według Danilewskiego, niewiele zdziałali 
w innych dziedzinach. Osiągnięcia naukowe czerpali od sąsiadów, wśród sztuk pięk
nych rozwinęli jedynie poezję religijną; ich świątynia została przyozdobiona przez Feni
cjan. Organizacja polityczna państwa izraelskiego była tak mało skuteczna, że okazała 
się daleka od zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko w obliczu konfrontacji z mocar
stwami, takimi jak Babilonia czy Asyria, lecz nawet z małymi narodami Kanaanu. Sta
rożytny Izrael stanowił zatem przykład typu wyłącznie religijnego (402).

Cywilizacja helleńska, podobnie jak hebrajska, specyfikę swą zawdzięczała tylko 
jednej sferze działalności. Tym razem nie chodzi jednak o religię, lecz o aktywność 
w dziedzinie kulturalnej. Danilewski sądzi nawet, że w psychice starożytnych Greków 
brak było predyspozycji do jakiejś szczególnej religii, organizacji politycznej czy syste
mu społeczno-gospodarczego. Nie potrafili oni osiągnąć świadomości integralnego 
narodu, chociaż odczuwali odrębność barbarzyńców. Jedynie w obliczu niebezpie
czeństw jednoczyli siły, aby później powrócić do stanu rozdrobnienia. Zdumiewające 
jest także, jak niski poziom duchowy reprezentowała religia ludu, który zrodził tak wy
bitnych klasyków filozofii. Religii greckiej brak nawet świętych ksiąg; nie można wszak 
zaliczyć do nich Hezjodowej Teogonii, będącej raczej rejestrem ludowych podań. Wie
rzenia religijne stanowiły jedynie dobry materiał do rozwoju artystycznej fantazji. Reli
gia Greków to przykład kultu piękna; tchnie ona epikureizmem, narodowym światopo
glądem plemienia helleńskiego (403-404).

Inny rodzaj jednostronności stanowi cywilizacja rzymska. Jak piszę Danilewski, 
Rzymianie nie mieli sobie równych, jeśli chodzi o zmysł polityczny. Stopniowo zawład
nęli całym basenem Morza Śródziemnego. Pomimo umiłowania wolności zawsze potra
fili podporządkować indywidualną wolę dobru wspólnemu. Dyktatura była u nich nie 
przejawem słabości, lecz instrumentem, służącym ochronie państwa. Od republiki prze
szli do imperium, które zawdzięczało swą integralność nie władcom, ale woli narodu. 
Stosunki wzajemne pomiędzy obywatelami były regulowane przez najdoskonalsze ko
deksy prawne. W Rzymie jednak, podobnie jak w Grecji, gospodarka opierała się na 
niewolnictwie. Działalność kulturalna nie prowadziła do żadnych interesujących osią
gnięć, z wyjątkiem, być może, architektury, a religijne bóstwa zlały się z greckimi. Nie
trudno w tej sytuacji zrozumieć indyferentyzm, z jakim Rzymianie odnosili się do róż
nych form religijnych. W praktyce to państwo zostało ubóstwione i tylko te wyznania, 
które nie mogły podporządkować się politycznemu poglądowi na temat religii, dozna
wały prześladowań (405).
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Podobne poglądy nie były odosobnione w drugiej połowie XIX wieku; spotykamy je 
także u innych badaczy cywilizacji. Przykładem może być opinia Brooksa Adamsa, 
który stwierdza, że Grecy byli narodem, którego wyobraźnia i przywiązanie do sztuki 
prowadziły do znakomitych rezultatów. Sztuka była traktowana nadzwyczaj poważnie - 
świątynia, która wydawała się marmurowa, była taką w istocie. Niczego podobnego nie 
spotykamy u Rzymian, którzy z kolei doskonale rozumieli, jak prowadzi się interesy9. 
Te i podobne do nich uwagi nie wpisują się jednak w zwarty system kategorii działalno
ści, co więcej, nie służą też jako argument w sporze o jedność procesu historycznego.

9 B. Adams, The Law of Civilization, London 1898, s. 372-373.
10 Tłumaczenie terminu pochodzi od A. Walickiego, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia 

do marksizmu, Warszawa 1973, s. 432-433.

Cywilizacje postautochtoniczne: hebrajską, grecką i rzymską, charakteryzowała 
działalność w zakresie jednej kategorii, w każdym przypadku innej. Dlatego też można 
w stosunku do nich mówić o typach jednopierwiastkowych10 (odnoocnooHue) (405). 
Autor Rosji i Europy piszę, że w procesie dziejowym naturalną koleją rzeczy stało się 
dążenie do tego, by także czwartej sferze działalności, a mianowicie społeczno- 
-gospodarczej, nadać bardziej realny kształt. Z drugiej strony, nie mogłaby również 
dziwić tendencja do powstania bardziej wielostronnej, niż dotychczasowe, formacji 
kulturowej. Obydwa zadania stanęły przed nowym typem kulturowo-historycznym, 
nazwanym przez Danilewskiego europejskim lub romano-germańskim.

Okoliczności zasadniczo sprzyjały realizacji obydwu zadań. Narody europejskie 
okazały się bardzo uzdolnione w sferze politycznej i kulturalnej. Przyjęły także chrze
ścijaństwo, którego nauczanie kryło w sobie konieczność zniesienia niewolnictwa. Ak
tualizacja wielkich możliwości była jednak połowiczna, powstała bowiem formacja, 
cechująca się dwojakiego rodzaju despotyzmem: kościelnym i feudalnym. Doprowa
dziło to z czasem do trojakiej anarchii: religijnej - w postaci protestantyzmu, filozoficz
nej - w postaci materialistycznej negacji wszelkiej duchowości, oraz polityczno- 
-społecznej, objawiającej się w sprzeczności pomiędzy politycznym demokratyzmem 
a feudalizmem gospodarczym. Powyższe niedomagania, prowadzące do destrukcji, 
sprawiają, że trudno byłoby uznać społeczno-gospodarcze oraz religijne poczynania 
Europejczyków za pozytywny wkład do wspólnej skarbnicy ludzkości (406).

Pomimo tych krytycznych uwag, autor Rosji i Europy odnosi się do europejskiego 
typu kulturowo-historycznego z dużym uznaniem. Sądzi on, że w sferze politycznej 
osiągnięcia cywilizacji zachodniej są ogromne. Europejczycy potrafili pogodzić ze
wnętrzną siłę państwa z wewnętrzną wolnością. Jeśli nawet brak widocznych rezultatów 
tej wolności, wynika to raczej z nieuporządkowania dziedziny społeczno-gospodarczej. 
W sferze kultury (obejmującej również naukę) osiągnięcia typu romano-germańskiego 
są jeszcze bardziej znaczące. Z nauką europejską nie można porównywać osiągnięć 
jakichkolwiek innych cywilizacji. Chociaż w dziedzinie sztuki pierwszeństwo należy się 
Grekom, przedstawiciele typu romano-germańskiego poszerzyli jej zakres i wytyczyli 
nowe szlaki (407). Innymi słowy, cywilizacja europejska jest jedynym, jak do tej pory, 
typem dwupierwiastkowym.

Kategorie aktywności jako determinanty cywilizacji stanowią swoisty pomysł Dani
lewskiego, nadający jego teorii wewnętrzną logikę. Nieco podobna wizja pojawiła się 
wcześniej u Karla von Rottecka, który pisał o „czterech okolicznościach wyznaczają
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cych społeczność”: czynności (albo pracy), panowaniu, religii i obyczajach11. „Panowa
nie” odpowiadałoby kategorii działalności politycznej, „religia” posiada identyczny 
odpowiednik w Rosji i Europie, „czynność” to daleki ekwiwalent działalności społecz
no-gospodarczej, „obyczaje” natomiast w niewielkim tylko stopniu opowiadają działal
ności kulturalnej. Są one raczej zbiorem psychobehawioralnych cech narodu. Rosyjski 
teoretyk tworzy zatem nieco odmienny układ wyznaczników, uważając cechy plemienne 
za pierwotną zasadę, leżącą u podstaw bardziej wyspecjalizowanych kategorii. To, czy 
koncepcja von Rottecka stanowiła bezpośrednią inspirację układu kategorii działalności, 
pozostaje zatem sprawą wątpliwą11 12.

11 K. von Rottcck, Obraz, historii powszechnej od najdawniejszych do najnowszych czasów, Dzieło 
z niemieckiego przerobione przez Leona Rogalskiego, t. 1, Warszawa 1861, s. 22 i n.

12 Dzieło Rottecka Allgemeine Geschichte zostało wydane we Fryburgu w latach 1813-1818. Danilewski 
w rozdziale drugim Rosji i Europy (s. 36) powołuje się na niemieckiego historyka, jednak nie w kontekście 
kategorii określających społeczność. Pisze ponadto, że „nie mając pod ręką” jego dzieła, nie może go 
dosłownie cytować. Prawdopodobne jest zatem, że wiedza rosyjskiego przyrodnika na temat poglądów 
von Rottecka była dość powierzchowna.

13 r. rcpBuuyc, Ucmopusi deenmHadifamoio sera, t. 2, Cshkt fIeTep6ypr 1863, s. 321.

Kolejne pojęcia teorii Danilewskiego wynikają pośrednio lub wprost z tzw. pięciu 
praw rozwoju typów, umieszczonych na początku rozdziału piątego Rosji i Europy.

Prawo 1. Każde plemię lub ugrupowanie narodów, charakteryzujące się oddzielnym językiem lub 
( grupą języków na tyle bliskich, aby ich pokrewieństwo odczuwano bezpośrednio, bez głębokich docie

kań filologicznych, tworzy samoistny typ kulturowo-historyczny, jeśli w ogóle jest ono dzięki swym du
chowym predyspozycjom zdolne do rozwoju historycznego i wyszło już ze stanu niemowlęctwa.

Prawo 2. Aby cywilizacja, charakterystyczna dla samoistnego typu kulturowo-historycznego, mogła 
narodzić się i rozwinąć, konieczne jest, aby należące do niego narody cechowały się niezależnością po
lityczną.

Prawo 3. Zasady cywilizacji jednego typu kulturowo-historycznego nie mogą być przekazywane na
rodom typu innego. Każdy typ wypracowuje je dla siebie przy mniejszym lub większym wpływie cywili
zacji obcych, współczesnych mu lub go poprzedzających.

Prawo 4. Cywilizacja, właściwa dla każdego typu kulturowo-historycznego, jedynie wówczas osiąga 
pełnię, różnorodność i bogactwo, gdy różnorodne są tworzące go etnograficzne elementy; gdy nie będąc 
pochłonięte przez jedną polityczną całość, tworzą federację lub polityczny system państw.

Prawo 5. Droga rozwoju typów kulturowo-historycznych wydaje się najbardziej podobna do owo
cujących tylko raz wieloletnich roślin, których okres wzrostu bywa w nieokreślony sposób długotrwały, 
lecz okres kwitnięcia i owocowania stosunkowo krótki i raz na zawsze wyczerpujący życiowe siły (77- 
78).

Treść prawa pierwszego, wydająca się oczywista w świetle wcześniej zaprezentowa
nego zespołu pojęć systemu, wzbogaca go o założenie, że cywilizacja opięta się na 
rdzeniu plemiennym. Identyfikacja owego rdzenia polega na stwierdzeniu pokrewień
stwa języków, które powinno narzucać się samo, nie stanowiąc przedmiotu badań na
ukowych, lecz doświadczenia przeciętnego użytkownika języka. Z tak sformułowanego 
założenia wynika, że bliskość językowa posiada znaczenie prymarne w określeniu toż
samości narodu. W czasach Danilewskiego bliskość językowa stanowiła rzeczywiście 
argument bardziej politycznej niż naukowej natury. Przypomnijmy, że niedługo przed 
pojawieniem się Rosji i Europy ukazało się rosyjskie tłumaczenie pracy Georga Gervi- 
nusa, który, mając na myśli obszar języka niemieckiego, wyrażał opinię, że wszystkie 
ziemie mówiące tym samym językiem powinny zostać zjednoczone13. Wydaje się wielce 
prawdopodobne, że Danilewski zaczerpnął swe idee właśnie z opracowania niemieckie
go historyka.
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Powyższa zasada staje się mimowolnie wyrazem swoistego redukcjonizmu języko
wego, zbieżność kultur pociąga bowiem podobieństwo języków. Ukryte założenie, że 
wspólnota językowa wynika ze wspólnego pochodzenia plemiennego, stanowi logiczny 
element teorii. Nawet jeżeli plemię, zwykle pod wpływem poważnego nacisku ze
wnętrznego, przyjmuje język obcy jako własny, staje się częścią tej kultury, która sta
nowiła nośnik tego języka. Szkoci, Walijczycy oraz Irlandczycy byliby zatem reprezen
tantami kultury angielskiej, zaś Brazylijczycy portugalskiej; Gallowie stracili szansę 
stworzenia celtyckiej cywilizacji, przyjęli łacinę i w ten sposób stali się z czasem Fran
cuzami.

W drugim sformułowanym przez siebie prawie autor Rosji i Europy wskazuje, że nie 
było dotąd przykładu cywilizacji, która mogłaby się rozwinąć bez niepodległości poli
tycznej. Na kontynencie europejskim niemal wszystkie grupy językowe stworzyły sa
moistne cywilizacje. Wyjątek stanowi właśnie celtycka grupa plemion, których niepod
ległości pozbawili Rzymianie. W ten sposób nigdy nie doszło do powstania celtyckiego 
typu kulturowo-historycznego, chociaż etnograficzny materiał Celtów posiadał predys
pozycje do jego stworzenia. Możliwe jest jedynie, zdaniem Danilewskiego, że cywiliza
cja będzie trwać jeszcze kilka wieków po utracie politycznej niezawisłości. Przykładem 
może być typ grecki, który istniał jeszcze przez pewien czas pod panowaniem imperium 
rzymskiego. Dla narodu brak niepodległości jest tym samym, czym brak osobistej wol
ności dla jednostki, która w warunkach niewolnictwa nie potrafi w pełni rozwinąć swej 
osobowości (78).

Bardzo istotnym elementem teorii Danilewskiego jest prawo trzecie, głoszące, że 
istotne pryncypia funkcjonowania typu są zasadniczo nieprzenikalne dla typów innych. 
W celu potwierdzenia swej tezy teoretyk przytacza przykłady cywilizacji postautochto- 
nicznych, sądzi bowiem, że typy wcześniejsze nie są wystarczająco dobrze znane (cho
ciaż i tam trudno dopatrywać się daleko idących wzajemnych wpływów). Fakt, że Żydzi 
żadnemu narodowi nie przekazali zasad swej cywilizacji, wydaje się autorowi Rosji 
i Europy oczywisty. Niewątpliwie bardziej interesujący jest dla niego natomiast przypa
dek Grecji, nad którym zatrzymuje się nieco dłużej.

Cztery wieki przed narodzeniem Chrystusa Aleksander Wielki dokonuje swych 
wielkich podbojów. Ich zadaniem jest niesienie hellenistycznej cywilizacji na Wschód. 
Wkrótce jednak na ruinach imperium odtwarza się dzięki Partom i Scytom typ irański. 
W Syrii i Azji Mniejszej rządzą jeszcze przez jakiś czas władcy pochodzenia greckiego, 
panuje grecka moda. W Egipcie wszystko wydaje się na jak najlepszej drodze: powstaje 
biblioteka aleksandryjska, akademie, muzea. Twórcami owych instytucji kultury są 
jednak wyłącznie Grecy, którzy zamieszkali w koloniach. Egipcjanie czy narody 
Wschodu w najmniejszym stopniu nie przejęli greckiego stylu życia i nie mieli udziału 
w osiągnięciach helleńskich mieszkańców ich ziem. Z podobnym przypadkiem mamy 
do czynienia w Indiach, gdzie Brytyjczykom nie udało się zaszczepić Hindusom kultury 
anglosaskiej. Danilewski sądzi, że

(...) przekazanie cywilizacji jakiemukolwiek narodowi (...) oznacza skłonienie go do przyswojenia 
wszystkich elementów kulturowych (religijnych, bytowych, społecznych, politycznych, naukowych i ar
tystycznych), tak, by w pełni się nimi przejął i mógł kontynuować funkcjonowanie w duchu jego źródła 
z częściowym chociażby powodzeniem, aby przynajmniej w pewnym stopniu osiągnął poziom narodu 
przekazującego, stał się równocześnie jego rywalem i kontynuatorem jego kierunku (80).
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Nic podobnego, zdaniem teoretyka, nie nastąpiło na hellenistycznym Wschodzie, 
a próba przekazania kultury greckiej Rzymianom okazała się tylko pozornie udana. Ci 
ostatni bowiem stali się wielcy wyłącznie w tych dziedzinach, w których pozostali Rzy
mianami. Wielka architektura Rzymu to łuki i kopuły, niebędące przecież spuścizną 
Greków. Tylko tam, gdzie w poezji odzwierciedlono życie rzymskie, tj. w odach Hora
cego, elegii i satyrze, można mówić o rzeczywistych osiągnięciach literackich.

Istotne zasady typu kulturowo-historycznego nie zostaną nigdy przekazane obcym 
cywilizacjom, ale daleko idące kontakty z innymi typami kulturowo-historycznymi mogą 
prowadzić do radykalnych zmian. Są to przeważnie zmiany na gorsze; zetknięcie z od
mienną cywilizacją kończy się utratą własnej tożsamości i specyfiki. Tak stało się, na 
przykład, z plemieniem Gotów, którzy pod wrażeniem wspaniałości kultury rzymskiej 
nie byli w stanie rozwijać własnych zasad narodowych, a obcej przyswoić nie chcieli. 
Nasuwa się w tym miejscu wniosek, że optymalnym rozwiązaniem dla przedstawicieli 
określonego plemienia byłaby w zasadzie izolacja; cywilizacja hermetyczna, taka jak 
hebrajska, jest z reguły najbardziej bezpieczna i nie bez racji Mojżesz przestrzegał swój 
lud przed wchodzeniem w bliższe stosunki z przedstawicielami narodów obcych (82).

Proponowana przez Danilewskiego zasada nieprzekraczalności kultur może dotyczyć 
różnych kategorii kultury (w znaczeniu proponowanym przez socjologię kultury). Jeśli 
przyjmiemy, że tym, co różnicuje kultury naturalne, jest przede wszystkim sfera symbo
liczna, kryjąca się za parawanem kultury materialnej i niematerialnej, to logiczne będzie 
na obecnym etapie opisu przyjęcie modelu kultury jako struktury kodu. Józef Bańka 
stosuje wobec tak rozumianych formacji pojęcie kodonu kultury:

Kodon kultury (...) oznacza zespól kodów kultury właściwych danemu narodowi na danym obsza
rze geograficznym. Obejmuje (...) podstawowe (...) wartości duchowe, artystyczne, religijne danej kultu
ry, w których znajduje wyraz swoistość jakiegoś narodu. Tak rozumiany kodon kultury wyznacza ściśle 
sposób włączenia wartości pochodnych do danej kultury i odgranicza swoistość jednego narodu od inne
go, przez co określa jego tożsamość14.

14 J. Bańka, Filozofia cywilizacji, t. 1, Katowice 1986, s. 18.

W definicji kodonu istnieje ważne zastrzeżenie dotyczące otwarcia systemu na tzw. 
mutacje kulturowe. Mutacja prowadzi do trwałej zmiany kodonu. W przypadku muta
cji sensownej następuje zmiana na kodon sensowny, natomiast mutacja nonsensowna 
powoduje zmianę na kodon nonsensowny, tj. niewprowadzający nowej wartości. Istotne 
w definicji kodonu jest to, że do immanentnych reguł jego składni należą również reguły 
jego poszerzenia lub, bardziej generalnie rzecz ujmując, jego zmiany. Zmiany te nie są 
dowolne, lecz wyznaczone budową samego systemu. Dotykać one mogą w sposób 
szczególny jednego z podsystemów kodonu. Zachowując analogię do języka naturalne
go, wysunąć możemy przypuszczenie, że najbardziej podatny na mutacje będzie słow
nik, znacznie mniej składnia, a zdecydowanie najmniej zespół preleksykalnych opozycji 
dystynktywnych, będących budulcem znaczeń w obszarze słownika. Hipotetycznie mo
żemy mieć do czynienia z kodonami skrajnie zamkniętymi nawet na poziomie bazy 
leksykalnej, skrajnie otwartymi także na poziomie reguł transformacji syntaktycznych, 
jak i formami pośrednimi o różnym stopniu otwarcia. Tak czy owak, kodon rozwija się 
według własnych reguł, pozostaje sobą, ponieważ zmiana, potencjalna czy aktualna, jest 
jego integralnym aspektem.
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Rozwijając punkt trzeci swego systemu, Danilewski przyznaję, że chociaż istota 
określonego typu kulturowo-historycznego nie może przeniknąć do innej cywilizacji, 
owoce jednych kultur mogą stanowić inspirację dla drugich. W rezultacie mamy więc do 
czynienia ze zjawiskiem przejęcia pewnych elementów cywilizacji genetycznie obcej. 
Danilewski wymienia trzy procesy, których skutkiem jest umieszczenie elementu pew
nej kultury na łonie innej.

Najprostszym, jego zdaniem, sposobem owej ograniczonej ekspansji jest przeniesie
nie (nepecadxa nocpedcmooM yu3UAU3ayuu) (83). Pitirim Sorokin tłumaczy ów termin 
jako kolonizację (transplanting by colonization), co z semantycznego punktu widzenia 
wydaje się nieścisłe, lecz jest w zasadzie zgodne z intencją Danilewskiego15. Jako przy
kład rosyjski botanik podaję obecność kultury fenickiej w Kartaginie, greckiej w połu
dniowej Italii oraz angielskiej w Ameryce i Australii. Zdaniem autora Rosji i Europy, 
metodę kolonizacji usprawiedliwia pogląd o istnieniu jedynej cywilizacji ogólnoludz
kiej. Stosując się do jego założeń, można niczym chwasty tępić przejawy nieprzystoso
wania do ideału. Narody nieskłonne do jego realizacji powinny, czy to przez siłę armat, 
czy opium, zostać pozbawione politycznej niezależności.

15 P. Sorokin, Modern Historical and Social Theories, New York 1963, s. 63.

Jako drugi sposób rozprzestrzeniania się elementów określonych kultur wymienia 
Danilewski szczep (npuauaKa} (84). Jego istota polega na umieszczeniu obcego ciała 
w organizmie pierwotnej kultury. Do takich eksperymentów teoretyk rosyjski zalicza 
grecką Aleksandrię, stanowiącą część państwa egipskiego i rzymską kulturę na łonie 
celtyckiego rdzenia. Zdaniem myśliciela, błędne jest przeświadczenie o możliwości 
pomyślnego przekształcenia rodzimej kultury przez szczep. Stosując analogię do sztuki 
ogrodniczej, botanik przypomina, że szczep nie zmienia struktury dwóch roślin, stano
wiących przedmiot operacji. Podobnie w świecie narodów - każde ze środowisk pozo
stanie genetycznie tym samym, którym było, zaś korzyści z pewnością nie odniesie to, 
na które przeszczep został dokonany.

Ostatnim z wymienionych przez Danilewskiego procesów dyfuzji kultur jest użyź
nienie (nouoennoe ydobpeuue) (84-85). Dokonuje się ono poprzez wykorzystanie przez 
pewien naród osiągnięć innego, stanowiących inspirację własnych, indywidualnych 
dokonań. W ten właśnie sposób wpłynęła Fenicja na Greków, Grecja na Rzym, zaś obie 
te cywilizacje na kulturę germańsko-romańskiej Europy. Użyźnienie, w odróżnieniu od 
szczepu, nie jest szkodliwe dla żadnej ze stron i przynosi dobre owoce. Warunkiem jest 
jednak taki charakter stosunków między społecznościami, by każda z nich zachowała 
swoją indywidualność. Proces użyźnienia, a więc przekazu dokonań, pozostaje z mocy 
trzeciego prawa ograniczony do określonych sfer. Przedmiotem nieszkodliwych zapoży
czeń mogą być zatem wnioski i metody „nauk pozytywnych”, środki techniczne, udo
skonalenia w dziedzinie sztuki oraz przemysłu. Wszystko inne, a w szczególności to, co 
dotyczy poznania człowieka i społeczeństwa, nie podlega zapożyczeniom. W określo
nych wypadkach owe dystynktywne elementy typu bywają jedynie użyte przez inną 
cywilizację w celu dokonania porównania z własnymi założeniami.

Danilewski buduje system typów kulturowo-historycznych oparty na czterech wy
znacznikach; jako jeden z nich podaję działalność kulturalną, tj. artystyczno-naukową. 
Model taki wyklucza tradycyjne oddzielenie cywilizacji duchowej od technicznej. 
W typie kulturowo-historycznym wszystko powinno stanowić całość, a jednak w Rosji 
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i Europie czytamy o takich elementach działalności kulturalnej, które o istocie typu nie 
stanowią. Teoretyk zakłada więc, że posługując się udoskonalonymi narzędziami, jeste
śmy wciąż tymi samymi ludźmi. Istota cywilizacji nie zmieni się, gdy artyści nauczą się 
od obcych zasad perspektywy, a przyrodnicy - klasyfikacji roślin. Zasadniczą trudnością 
w stosowaniu teorii Danilewskiego staje się w tej sytuacji oddzielenie istotnych ele
mentów cywilizacji od przypadkowych, bez którego opis funkcjonowania jakiejkolwiek 
formacji kulturowej byłby utrudniony. W Rosji i Europie brak jednak jasnych kryteriów 
takiego rozróżnienia.

Koncepcja ściśle ograniczonego przenikania elementów kulturowych dotyczy zagad
nień, objętych przez Ralpha Lintona pojęciem dyfuzji. Linton, korzystając głównie 
z doświadczeń amerykańskich, twierdzi, że

Względnie szybki rozwój kultury ludzkiej jako całości zawdzięczamy zdolności społeczeństw do 
zapożyczania elementów od innych kultur i włączania ich w obręb własnej. Takie przenoszenie elemen
tów kulturowych z jednego społeczeństwa do innego nazywamy dyfuzją. Jest to proces, dzięki któremu 
ludzkość zdolna była zespolić zdolności wynalazcze. Dzięki dyfuzji wynalazek zrealizowany i zaakcep
towany społecznie w jednym miejscu może być przekazywany coraz szerszej grupie kultur, aż z upły
wem wieków upowszechni się praktycznie wśród całej ludzkości16.

16 R. Linton, Dyfuzja, tłum. Urszula Niklas [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów 
współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa 1975, s. 261.

17 Ibidem, s. 270.
18 Ibidem, s. 273.
19 Ibidem, s. 275.

Pogląd Lintona jest na pierwszy rzut oka skrajnie optymistyczny. Dyfuzja działa 
wszak dwutorowo: z jednej strony pobudza rozwój kultury jako całości, z drugiej - 
wzbogaca także treść poszczególnych kultur. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
również Danilewski, antyuniwersalista, nie widzi przeszkód w rozprzestrzenianiu się 
wynalazków technicznych. Amerykański socjolog wierzy w sukces hybryd kulturowych. 
Społeczeństwa stykające się na jednym obszarze tworzą kultury złożone; stopień wkładu 
każdej z kultur składowych jest przy tym zazwyczaj różny. Zdaniem Lintona, nigdy nie 
mamy do czynienia z przykładem modelowej akulturacji, tj. wchłonięcia pewnej kultury 
przez inną bez śladu17 18.

Konsekwentna penetracja problemu dyfuzji prowadzi badacza do stwierdzenia, że 
powodzenie i szybkość dyfuzji elementu kultury zależą od stopnia jego „wyrażalności”. 
Istnieją w kulturze postawy i wartości, które są umiejscowione „poniżej poziomu świa
domości indywidualnej”. Przekazanie ich obcej społeczności jest praktycznie niemożli- 
we. Oznacza to, że pewna część kultury nigdy nie poddaje się dyfuzji . Źródło nieprze- 
nikalności tkwi, zdaniem Lintona, w niewerbalnym charakterze tych elementów, które 
w tradycyjnej klasyfikacji nazwalibyśmy kulturą symboliczną. Pozostaje jednak proble
mem otwartym, czy niemożliwość werbalizacji jest ostatecznym argumentem przeciwko 
dyfuzji totalnej i neograniczonej, czy też niewyrażalność wynika ze znacznie bardziej 
podstawowych przyczyn natury psychologicznej lub aksjologicznej. Amerykański so
cjolog dodaje jeszcze inne ważne zastrzeżenie: dyfuzja możliwa jest jedynie wówczas, 
gdy element kulturowy, który ma się stać przedmiotem transferu, spełnia warunki uży
teczności oraz zgodności z konfiguracją kulturową adresata19. Pogląd taki odpowiada 
przekonaniu, że kodon kultury zawiera immanentne reguły jego poszerzania.
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U Lintona kultura jest z natury przenikalna. Od tej zasady istnieją jednak pewne wy
jątki. W Rosji i Europie zasadą panującą jest nieprzenikalność, wyjątkiem zaś dozwolo
na powszechność udogodnień technicznych. Zwróćmy uwagę, że w teorii Danilewskie
go, chociaż akcenty zostały postawione inaczej niż u amerykańskiego badacza dyfuzji, 
rezultat rozważań jest podobny: przenikaniu poddaje się tylko część aspektów kultury. 
Co więcej, w obu koncepcjach panuje w zasadzie zgodność co do tego, które konkretnie 
mogą stanowić przedmiot dyfuzji, a które pozostaną na zawsze domeną jednej społecz
ności. Podobieństwo wniosków dwu teorii bardzo odległych w czasie i przestrzeni, 
a ponadto wychodzących z przeciwstawnych założeń pierwotnych, stanowi, jak się wy
daje, interesujący przykład wpływu rzeczywistości empirycznej, leżącej u podstaw roz
ważań teoretycznych.

Istota czwartego prawa rozwoju, według doktryny Danilewskiego, zawiera się 
w stwierdzeniu, że dla rozwoju kultury korzystna jest różnorodność materiału etnogra
ficznego wchodzącego w skład typu. Taki rodzaj atrybucji prowadzi w praktyce do 
negacji idei imperium jako jednolitego organizmu narodowego. Wielka kultura to kultu
ra pewnej liczby niepodległych nacji. Z jednej strony pożądane jest więc zróżnicowanie, 
z drugiej jednak zbytnie rozdrobnienie prowadzić może do utraty niezależności, co stało 
się na przykład udziałem Greków, zmuszonych do realizacji swego kulturowego powo
łania pod obcym panowaniem. Znacznie lepiej, zdaniem myśliciela, poradziła sobie 
z tym problemem Europa Zachodnia, która stworzyła szereg silnych państw narodo
wych. Odstępstwa od zdrowej zasady godzenia różnorodności ze stabilnością państwa 
zawsze prowadziły do zaniku twórczości, czego przykładem miało być rozdrobnienie 
Włoch i Niemiec (85-86). Biorąc pod uwagę bogactwo kultury włoskiej okresu renesan
su i baroku, stwierdzenie to wydaje się przynajmniej częściowo przesadzone.

W dalszych rozważaniach Danilewski zadaje uzasadnione pytanie o granicę między 
wymaganiami niezależności narodowej i zasady bogactwa form. Zdaniem myśliciela, 
kryterium, wedle którego tworzyć należy państwa, jest w gruncie rzeczy naturalne: to 
różne stopnie podobieństwa języków decydują o połączeniu mniejszych społeczności 
w państwo bądź też w luźniejszą federację narodów. W przypadku gdy porozumienie 
nie napotyka trudności, właściwe jest stworzenie narodowego państwa, kiedy jednak 
rzecz ma się inaczej, narody mówiące językami należącymi do tej samej grupy powinny 
stworzyć federację mniej lub bardziej związanych z sobą państw. Naturalność kryterium 
przedstawionego przez autora Rosji i Europy polega zatem na intersubiektywnym do
świadczeniu porozumienia. Stopień zwartości struktury politycznej typu powinien być 
proporcjonalny do stopnia owego porozumienia.

W obrębie jednej grupy językowej możemy sobie wyobrazić pewne continuum orga
nizmów państwowych, natomiast pomiędzy odmiennymi grupami - jedynie występujące 
od czasu do czasu czysto pragmatyczne traktaty. Odnosząc się do pierwszego przypad
ku, Danilewski podaję przykład dialektów niemieckich. Uważa, że pomimo wzajemnych 
różnic są one na tyle bliskie, że Niemcy powinny stanowić jednolity organizm państwo
wy. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dialektów ruskich. Pomimo 
różnic pomiędzy językiem białoruskim, ukraińskim oraz rosyjskim, istnieć powinno 
jedno państwo rosyjskie. Gdy języki należące do jednej grupy nie są postrzegane jako 
dialekty, właściwymi formacjami politycznymi powinny być federacje o różnym stopniu 
spójności. Model jeszcze luźniejszych związków międzynarodowych stanowi wspólny 
system polityczny, który można było zaobserwować w Europie drugiej połowy XIX 
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wieku. Wewnątrz takiego systemu stosunki pomiędzy państwami wyznaczają powta
rzające się traktaty, tworzące z czasem rodzaj prawa międzynarodowego (86-87).

Piąta zasada rozwoju stanowi, obok zasady monadyczności typów, drugi filar teorii. 
Dzięki niemu nabiera ona charakteru dynamicznego i wzbogacona zostaje o aspekt dia- 
chroniczny cywilizacji. Rozwój każdego z typów został przedstawiony na zasadzie ana
logii do życia rośliny, w którym krótki okres kwitnienia i przynoszenia owoców zostaje 
poprzedzony długotrwałym okresem wzrostu. Koncepcja ta jest w gruncie rzeczy pesy
mistyczna: złoty wiek szybko się kończy, siły żywotne typu kulturowo-historycznego 
wyczerpują się, a rewitalizacja kultur staje się przedsięwzięciem beznadziejnym.

Danilewski piszę o trzech stadiach ewolucji typu: okresie etnograficznym 
(omnoepacfimecKuu nepuod) (90 i n.), w którym zawiązują się i rozwijają stosunki ple
mienne, stadium państwa (eocydapcmaeunoe cocmostnue) (93-94) oraz okresie cywili
zacji (nepuod ijueuMi3auuu) (89 i n.). Zgodnie z brzmieniem prawa piątego, stadia 
rozwoju poważnie różnią się między sobą długością. Okres cywilizacji trwa zwykle nie 
więcej niż kilkaset lat. W przypadku starożytnego Rzymu Danilewski piszę o czterystu 
latach, zaś Grecji - o sześciuset. Podobnie jest w rozwoju historycznym Izraela, gdzie 
stadium cywilizacji przypada na trwający blisko sześćset lat okres od czasów Samuela 
do Ezdrasza.

Stadium etnograficzne, stanowiące przygotowanie do faz późniejszych, jest zwykle 
długotrwałe: może trwać przez całe tysiąclecia. Jest to czas gromadzenia sił na przyszłą 
świadomą działalność. Następuje wówczas kształtowanie się psychicznej specyfiki ple
mienia, kategorii rozumowania i wartości. Owa specyfika zostaje odzwierciedlona 
w mitach, podaniach epickich, warunkach życia codziennego, przede wszystkim zaś 
w strukturze języka. Danilewski zwraca uwagę na fakt bardzo odmiennego kształtowa
nia się kategorii czasu w różnych językach. Sądzi również, że poprzez czasowniki posił
kowe język odbija skłonność narodu do posługiwania się myśleniem albo w kategorii 
być, albo mieć (91). W ten sposób proponuje, by filologia porównawcza stała się bazą 
dla porównawczej psychologii plemion.

Poprzez przekonanie, że struktura języka odbija kategorie myślenia narodu, Dani
lewski wpisuje się w szeregi zwolenników relatywizmu lingwistycznego. Podobne po
glądy wyrażał już w roku 1766 Johann Gottfried Herder, który pisał, że język jesl 
„czymś więcej niż narzędziem; (...) dzięki językowi uczymy się ściśle myśleć, a dla 
ścisłych i żywych myśli szukamy wyrazistych i żywych słów: nasze piastunki, które 
zaprawiają nasz język do mówienia, są naszymi pierwszymi nauczycielami logiki”20. 
Zdaniem Herdera, duch języka jest także duchem tworów kulturowych narodu. Odmien
ność języków stanowi naturalny odpowiednik odmienności literatur czy wręcz całegc 
dorobku kulturowego wszelkich nacji.

20 J.G. Herder, Fragmenty dotyczące nowszej literatury niemieckiej, tłum. Stefania Skwarczyńska [w:] 
Teoria badań literackich za granicą, Kraków 1965, t. 1, s. 64.

Relatywizm językowy znalazł jeszcze pełniejszy wyraz u Wilhelma von Humboldta, 
na którego Danilewski wielokrotnie się powoływał, chociaż nie w kontekście relacji 
języka do charakterystyki kultur narodowych. Niemiecki poliglota i twórca uniwersytetu 
w Berlinie w wielu swoich tekstach wyraża przekonanie, że istnieje ścisły związek po
między kategoriami myślenia społeczności a językiem jej członków. Zdaniem Hum
boldta, język jest emanacją ducha narodów. Pisze wręcz, że języki narodów to ich du-
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21 sze; jeśli jedno jest dane, drugie można ze specyfiki pierwszego wyprowadzić . Pozo
stając pod wpływem kantowskiego poglądu, że kategorie zmysłowości i rozumu warun
kują postać percypowanego przedmiotu, Humboldt twierdzi, że języki stanowią narządy 
specyficznego sposobu myślenia i odczuwania różnych nacji (Organe der eigenthiimli- 

22chen Denk - und Empfindungsarten der Nationen) .
Koncepcja niemieckiego teoretyka jest bardzo radykalna, jeśli chodzi o relację języka 

do kultury, można wręcz powiedzieć, że dochodzi w tym przypadku do pewnego reduk
cjonizmu językowego, z którym nie mamy do czynienia u Danilewskiego:

Większość towarzyszących życiu danego narodu okoliczności (...) daje się od niego oddzielić. (...). 
Tylko jedna z nich jest na wskroś innej natury, jest życiem, samą duszą narodu, wędruje wszędzie krok 
w krok wraz z nim oraz, bez względu na to, czy uważa się ją za działającą czy za spowodowaną, spro
wadza badanie do jednego niezmiennego kręgu - język.

Bez niego (...) daremne byłyby wszelkie próby zgłębienia specyfiki narodu, jako że cały charakter 
odbija się tylko w języku, a jednocześnie w nim, jako ogólnym wehikule porozumiewania się narodu, gi
ną poszczególne indywidualności na rzecz pojawienia się tego, co ogólne.

Faktycznie indywidualny charakter przekształca się w narodowy dzięki dwom środkom: pochodze
niu i językowi. Lecz samo pochodzenie wydaje się nieskuteczne do momentu, dopóki dzięki językowi 
nie powstanie naród21 22 23.

21 W. von Humboldt, Uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auj 
die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, Berlin 1880, s. 52.

22 W. von Humboldt, Uber den Einfluss des verschiedenes charakters der Sprachen auf Literatur una 
Geistbildung [w:] W. von Humboldt, Werke in fiinf Biinden, Bd. 3, Darmstatt 1988, s. 26.

23 W. von Humboldt, O istocie języka, tłum. Bolesław Andrzejewski [w:] B. Andrzejewski, Wilhelm von 
Humboldt, Warszawa 1989, s. 228.

24 B. Andrzejewski, Wilhelm von Humboldt, Warszawa 1989, s. 176-178.
25 E. Sapir, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978, s. 38.
26 B.L. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, tłum. Teresa Hołówka, Warszawa 1981, s. 206-207.

Autor Rosji i Europy, chociaż bardzo podkreśla rolę języka w identyfikacji i charak
terystyce typów kulturowo-historycznych, zapewne nie zgodziłby się z tak daleko posu
niętym stwierdzeniem. Dla Danilewskiego język odbija ducha narodu, ale go nie wyzna
cza. Pochodzenie plemienne wydaje się zatem ważniejsze. Pamiętać jednak należy, że 
rosyjski teoretyk uważa pochodzącą z odmiennego materiału etnograficznego grupę, 
wchłoniętą przez posługującą się innym językiem cywilizację, za integralną część tej 
cywilizacji. W ten sposób galijscy Celtowie stali się reprezentantami typu romano- 
-germańskiego. W tym punkcie teoria Danilewskiego staje się bliska poglądom, które 
Bolesław Andrzejewski słusznie nazywa „humboldtyzmem XX wieku”: generatywi- 
zmowi Noama Chomskiego, „hipotezie Sapira-Whorfa” czy symbolizmowi językowemu 
Emsta Cassirera24.

Na szczególną uwagę zasługuje tu druga z wymienionych koncepcji. Eduard Sapir, 
podążając tropem Humboldta, skłaniał się do stwierdzenia, że formy języka wytyczają 
jego użytkownikom drogi obserwacji oraz interpretacji faktów25 26. Zainspirowany wykła
dami Sapira, kontynuator jego myśli, Benjamin Lee Whorf doprowadził relatywizm 
lingwistyczny do skrajności. W jego koncepcji ludzkie zachowanie jest zdeterminowane 
kategoriami użytkowanego języka. Szczególną uwagę zwraca badacz na kategorię cza
su, tak precyzyjnie ukształtowaną w językach Zachodu. Zobiektywizowany, liniowy 
czas Europejczyka i Amerykanina, podzielony na segmenty, prowadzi do takich pro
duktów cywilizacji, jak: dzienniki, księgowość, datowanie, regularne zarobki etc."6 Po
dobnie Danilewski twierdzi, że niektóre języki posiadają niezwykle rozbudowaną kate
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gorię czasu, inne natomiast, jak na przykład słowiańskie, skupiają się raczej na atrybucji 
czynności. Można przypuszczać, że teoretyk, pisząc o tych pierwszych, miał na myśli 
przede wszystkim języki europejskie, co byłoby zgodne z poglądem Whorfa.

Amerykański językoznawca opiera swój skrajny relatywizm na badaniach przepro
wadzonych nad językami indiańskimi, w tym przede wszytkim nad językiem Hopi, który 
w znacznym stopniu różni się od systemów języków europejskich. W ten sposób po
wstaje szczególna koncepcja ścisłej zależności wzajemnej języka i norm kulturowych:

Jak doszło historycznie do powstania tego splotu języka, kultury i zachowania? Co było pierwsze: 
wzorce języka czy normy kulturowe? Ogólnie rzecz biorąc, rozwijały się one równocześnie, stale wza
jem na siebie wpływając. Ale w tej spółce natura języka stanowi czynnik, który ogranicza plastyczność 
i usztywnia tory rozwoju w sposób bardziej autokratyczny. Dzieje się tak dlatego, że język jest syste
mem, a nic zbiorem norm. Szerokie ramy systemu zmieniają się niesłychanie powoli, podczas gdy wiele 
kulturowych innowacji przyjmuje się względnie szybko. Język reprezentuje umysł tłumu; odkrycia i in
nowacje wpływają nań wprawdzie, ale w niewielkim stopniu i z wolna, podczas gdy odkrywcy i racjo
nalizatorzy znajdują oddźwięk natychmiast27.

27 Ibidem, s. 210-211.

Mikołaj Danilewski, pisząc o różnicach w budowie języków, nie dysponował tak 
zróżnicowanym materiałem badawczym, stąd też jego wnioski wydają się przesadzone. 
Okazuje się jednak, że po kilku dziesięcioleciach można w innym punkcie globu dojść 
do analogicznych konkluzji. Sprowadzają się one generalnie do stwierdzenia, że język 
stanowi zarówno odbicie, jak i determinantę norm kulturowych, wynikających z ple
miennie ukształtowanego sposobu myślenia i percepcji rzeczywistości. Owa plemienna 
specyfika jest kształtowana w okresie etnograficznym, który, zgodnie z brzmieniem 
piątego prawa rozwoju, stanowi długi wstęp do faz następnych.

Myśliciel zwraca uwagę, że przejściu do innej fazy towarzyszy zawsze pewien im
puls lub nawet szereg impulsów niesionych przez wydarzenia zewnętrzne.
Bodźce te pobudzają i podtrzymują działalność narodu w określonym kierunku. Jako 
przykład Danilewski podaję najazd Heraklidów, który pomógł utworzyć greckie pań
stwa, i wojny perskie, stanowiące bodziec do ożywienia ducha narodu i przejścia z kolei 
do stadium cywilizacji. W przypadku typu rzymskiego stadium państwowe nastąpiło 
podczas wojen państw staroitalskich, a okres cywilizacji po wojnach punickich. Ze
tknięcie z imperium rzymskim wyprowadza plemiona germańskie ze stadium etnogra
ficznego, a późniejsze zaznajomienie z kulturą antyku, niesioną przez emigrantów bi
zantyjskich, pozwala im osiągnąć stadium cywilizacyjne. Typ hebrajski zawdzięcza 
organizację państwową wojnom z narodami Kanaanu, a przejście do okresu cywilizacji 
prorockiej - podziałowi królestwa i konfrontacji z dominującymi kulturami Babilonii 
i Asyrii (94).

Danilewski zauważa, że wydarzenia historyczne przebiegają w sposób nieharmonij- 
ny, nie można zatem oczekiwać, iż schemat rozwoju typu zostanie modelowo zrealizo
wany. Jak czytamy w rozdziale piątym Rosji i Europy (94), często zjawiska wchodzą 
w skomplikowane konfiguracje, fenomeny cechujące się określonym następstwem nie 
następują po sobie w sposób ciągły, lecz dzielą je spore odstępy czasowe. Innym znów 
razem należące do wcześniejszego stadium procesy historyczne kontynuowane są jesz
cze w następnym. Bywa i tak, że określony typ nie jest w stanie przejść wszystkich sta
diów rozwoju, głównie za sprawą interwencji z zewnątrz. Przypadek taki, w opinii Da
nilewskiego, zaistniał w starożytnym Iranie, któremu inkorporacja przez cywilizację 
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asyryjską skutecznie uniemożliwiła osiągnięcie stadium cywilizacji. Jego istota określo
na została w Rosji i Europie następująco:

Przez okres cywilizacji rozumiem czas, w którym tworzące typ narody, wyszedłszy z nieświadomej, 
czysto etnograficznej formy bytowania (co w zasadzie powinno odpowiadać tak zwanej historii starożyt
nej), utworzywszy, wzmocniwszy i odgrodziwszy swe zewnętrzne istnienie jako samoistnych jednostek 
politycznych (co w zasadzie stanowi treść wszelkiej historii średniowiecznej), przejawiają głównie swą 
działalność duchową w tych wszystkich kierunkach, dla których istnieją predyspozycje w ich duchowej 
naturze, nie tylko w stosunku do nauki i sztuki, lecz również w praktycznym urzeczywistnieniu swych 
ideałów prawdy, wolności, społecznego ładu i osobistego dobrobytu (89).

Okres cywilizacji jest zatem czasem przynoszenia owoców. Wówczas zużyty zostaje 
potencjał nagromadzony w stadium etnograficznym. Owo zużywanie potencjału posiada 
charakter pozytywny. Stanowi wszak cel wielowiekowych przygotowań. Jakąkolwiek 
wspaniałość osiągnęłaby jednak cywilizacja, nie może trwać na wieki. Prędzej czy póź
niej zacznąsię przejawiać granice rozwoju. Okaże się, że w danym kierunku nie można 
już posunąć się dalej, a jeżeli nawet, to tylko w bardzo ograniczonym zakresie, wprowa
dzając jednostkowe i mało istotne udoskonalenia. Tym bardziej niemożliwy jest nie
ograniczony rozwój we wszystkich kierunkach (91).

Brak jest w tekstach Danilewskiego jasnego sprecyzowania charakteru wspomnia
nych ograniczeń. Wiadomo o nich, że mają charakter ostateczny. Istnieje zatem podej
rzenie, że polegają na skończoności systemu danej cywilizacji. System, bez względu na 
to, czy da się go sformułować w sposób adekwatny, posiada określoną liczbę i zakodo
wany stopień kombinacji. Analogicznie rozumiany jest język w koncepcji Whorfa. 
W praktyce prowadzi to do zjawisk końca cywilizacji, który tłumaczony jest za pomocą 
rozmaitych przybliżeń, ale rzadko przez eksplikację wyczerpanych możliwości kodonu. 
Danilewski przyjmuje konieczność końca jako obserwator historii i dlatego ogranicza 
się do konstatacji upadku cywilizacji jako prawidłowości, nadając mu jednak charakter 
powszechnie obowiązującego prawa. W systematyczny sposób opisuje przy tym objawy 
nadchodzącej śmierci.

Okres obumierania cechuje wygaśnięcie wszystkich sił twórczych. Narody tworzące 
typ mogą wówczas reagować w dwojaki sposób: albo spoczywają na laurach w przeko
naniu, że wzory przeszłości zawsze pozostaną ideałem, albo spostrzegają szereg anty
nomii, nierozwiązywalnych w ramach kategorii stworzonych przez daną kulturę. Anty
nomie te dowodzą jednostronności pierwotnego ideału lub też faktu, że niesprzyjające 
okoliczności zewnętrzne doprowadziły do aberracji w rozwoju. Sytuację zapatrzenia 
w stare wzorce nazywa Danilewski apatią samozadowolenia i podaję jako przykład 
dziewiętnastowieczne Chiny. Państwo to było w tym czasie powszechnie przyjętym 
synonimem zastoju, tak więc autor Rosji i Europy stawia niejako tylko kropkę nad „i”, 
tłumacząc systemowo jego przyczyny. Drugi z opisanych stanów, charakteryzujący się 
poczuciem rozczarowania, nazywa myśliciel apatią rozpaczy i sądzi, że przeżywał go 
upadający Rzym. Zdaniem Danilewskiego, apatia rozpaczy nie może trwać długo 
i prędzej czy później musi przejść w stan samozadowolenia, czego dowodzić miał przy
kład Bizancjum. Taka kolej rzeczy jest jednak możliwa jedynie wówczas, gdy warunki 
zewnętrzne pozwalają na spokojne dogorywanie cywilizacji (90).

W rozdziale szesnastym, swej głównej pracy Danilewski podaję jeszcze jedno pra
wo, stanowiące rodzaj uzupełnienia piątego z poprzednio wymienionych. Nazywa je 
„prawem zachowania zapasu sił historycznych” (3okoh coxpaiieiiua 3anaca ucmo- 
puuecKux cua). Działa ono w sytuacji, gdy nie wszystkie ludy, stanowiące plemię, podą



Język kulturologii Danilewskiego 45

żają jednolitą drogą rozwoju. W ten sposób niektóre części plemienia mogą dzięki 
sprzyjającym okolicznościom stosunkowo wcześnie doprowadzić typ do najwyższego 
stadium rozwoju. W tym czasie pozostała część materiału etnograficznego znajduje się 
w stanie uśpienia, stanowiąc jednak istotną rezerwę. Po osłabnięciu sił pierwotnie ak
tywnej części plemienia typ kulturowo-historyczny może ulec rewitalizacji dzięki części 
pasywnej, pozostającej w ciągu rozwoju typu w stadium etnograficznym.

Przykładem funkcjonowania prawa zapasu sił historycznych może być, zdaniem teo
retyka, dwukrotne odrodzenie typu irańskiego. Pierwszy raz dokonało się ono dzięki 
plemionom perskim, które po zdobyciu upadającego królestwa Medów zbudowały wiel
ką monarchię; drugim aktem rewitalizacji było odbicie przez Partów wschodniej części 
imperium, pozostałej po podbojach Macedończyków i odrodzenie kultury irańskiej pod 
panowaniem Sasanidów. Również typowi greckiemu dane było przeżyć odrodzenie, 
które dokonało się dzięki niewielkiej reszcie plemienia, zamieszkującej górskie obszary 
Hellady. Gdy targane wewnętrznymi sprzecznościami państwa greckie znajdowały się 
na skraju upadku, czyn Filipa Macedońskiego pozwolił na kolejny rozkwit (371-372).

Z analizy stworzonej przez Mikołaja Danilewskiego teorii cywilizacji wynika, że po
sługiwał się on określonym zespołem pojęć o stosunkowo jasno sprecyzowanym zna
czeniu:

1. Materiał etnograficzny - zbiorowość plemienna służąca jako podstawa do stwo
rzenia formacji cywilizacyjnej.

2. Negatywny czynnik ludzkości - zbiorowość plemienna służąca destrukcji wyga
sających formacji cywilizacyjnych.

3. Typ kulturowo-historyczny = cywilizacja samoistna - historycznie ukształto
wany całokształt relacji religijnych, politycznych, kulturalnych i społeczno- 
-gospodarczych, charakteryzujących społeczność wywodzącą się głównie z jednego 
rdzenia etnograficznego.

4. Typ odosobniony - typ, którego dorobek pozostaje w izolacji i nie zostaje prze
kazany innym typom.

5. Typ dziedziczny - typ, którego dorobek zostaje przekazany w pewnej części in
nym typom.

6. Cywilizacja pierwotna (autochtoniczna) - cywilizacja nieoparta na żadnej 
z kategorii działalności ludzkiej.

7. Cywilizacja «-pierwiastkowa - cywilizacja oparta na n kategoriach działalności 
ludzkiej, przy wartości n od jeden do cztery.

8. Kategoria działalności - jeden z czterech typów aktywności ludzkiej, charaktery
zujący cywilizację: religijny, kulturalny, polityczny oraz społeczno-gospodarczy.

9. Wspólna skarbnica ludzkości - dorobek umiejętności praktycznych, dostępny 
dla wielu różnych od siebie cywilizacji.

10. Kolonizacja = przeniesienie - pozorny transfer elementów jednej cywilizacji na 
grunt drugiej poprzez opanowanie obcego terenu i zaprowadzanie nowego porządku, 
prowadzącego do destrukcji cywilizacji, na którą transfer zostaje dokonany.

11. Szczep - pozorny transfer elementów jednej cywilizacji na grunt innej poprzez 
wprowadzenie grupy ludzi na obcy teren i włączenie ich do organizmu odmiennej kultu
ry, prowadzące ostatecznie do pasożytowania.

12. Użyźnienie - ograniczony transfer dorobku starszej cywilizacji na grunt młod
szej, pozwalający na jej szybszy i pełniejszy rozwój.
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13. Stadium etnograficzne - pierwszy, długotrwały okres w rozwoju typu kulturo
wo-historycznego, stanowiący przygotowanie dla stadiów późniejszych, cechujący się 
formowaniem specyfiki plemiennej, odzwierciedlonej w strukturze języka.

14. Stadium państwowe - okres rozwoju typu następujący po wyjściu ze stadium 
etnograficznego i charakteryzujący się budowaniem zorganizowanej niezawisłości poli
tycznej.

15. Stadium cywilizacyjne - okres pełnego rozkwitu wszystkich możliwości typu 
kulturowo-historycznego.

16. Impuls - gwałtowny bodziec, stanowiący warunek przejścia typu do następnego 
stadium rozwoju.

17. Apatia samozadowolenia - stan typu kulturowo-historycznego w fazie schył
kowej, cechujący się pasywnością i brakiem krytycyzmu.

18. Apatia rozpaczy - stan typu kulturowo-historycznego w fazie schyłkowej, cha
rakteryzujący się biernością i bezradnością.

Aparat używanych przez Danilewskiego pojęć funkcjonuje w ramach praw, które 
można uważać za aksjomaty teorii:

1. Prawo tworzenia typu przez wspólnotę językową.
2. Niezależność polityczna tej wspólnoty jako warunek konieczny zbudowania cy

wilizacji historycznej.
3. Prawo nieprzekraczalności typu, tj. niemożliwości przekazania konstytutywnych 

elementów własnego typu cywilizacji obcej.
4. Prawo zależności bogactwa cywilizacji od różnorodności tworzącego ją materiału 

etnograficznego.
5. Prawo stadiów rozwoju kultur, głoszące, że każda cywilizacja przechodzi przez 

długotrwały okres etnograficzny, aby po stworzeniu państwa i stosunkowo krótkim 
stadium rozkwitu przejść do fazy schyłkowej, objawiającej się stanami apatii samoza
dowolenia lub apatii rozpaczy. Ta ostatnia cechuje się krótkotrwalością i jeśli nie nastę
puje po niej gwałtowna zmiana, prowadząca do ponownego oczyszczenia gruntu pod 
nowe stadium etnograficzne, upadek przyjmuje pierwszą formę apatii.

6. Prawo zachowania zapasu sił historycznych, według którego część materiału etno
graficznego, która przez dłuższy czas nie brała udziału w rozwoju cywilizacji, może 
stanowić podstawę odrodzenia typu w okresie, gdy część dotychczas aktywna, przeżyw
szy stadium szczytowe, nie jest zdolna do dalszych działań progresywnych.

Przegląd zawartych w teorii Danilewskiego pojęć i praw prowadzi do wniosku, że 
część z nich ma charakter statyczny i służy opisowi stałych stanów jednej lub wielu 
cywilizacji. Dotyczy to pojęć takich, jak: materiał etnograficzny, negatywny czynnik 
ludzkości, typ kulturowo-historyczny, typ odosobniony, typ dziedziczny, wspólna skarb
nica ludzkości, oraz praw: pierwszego, drugiego i czwartego. Inne pojęcia: kolonizacja, 
szczep, użyźnienie, oraz prawo trzecie służą eksplikacji synchronicznej dynamiki for
macji cywilizacyjnych. Pozostała grupa pojęć związana z poszczególnymi stadiami 
rozwoju typów kulturowo-historycznych oraz dotyczące ich prawo piąte ukazują dia- 
chroniczny wymiar cywilizacji. Jego istota oparta została na newtonowskiej koncepcji 
stałego czasu historycznego. Oprócz tego Danilewski piszę także o czasie względnym, 
którego różne postacie stanowią jedynie charakterystyki poszczególnych typów, a więc 
aspekty podrzędne pierwszej grupy pojęć i praw.
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Możliwe jest również inne uporządkowanie pojęć i praw stosowanych w Rosji i Eu
ropie, a mianowicie ukazanie ich jako systemu o dużym stopniu koherencji. Oto uprosz
czony schemat relacji tego systemu:

1. Suma elementów materiału etnograficznego, takich, że każdy element posiada 
właściwość języka pozostającego w relacji generalnej zrozumiałości dla każdego innego 
elementu, pociąga za sobą stworzenie typu kulturowo-historycznego, pod warunkiem 
koniecznym politycznej niezawisłości każdego z elementów.

2. Nie istnieje właściwość dystynktywna typu kulturowo-historycznego, która jest 
jednocześnie właściwością dystynktywną innego typu. Właściwość dystynktywną typu 
stanowi wielkość zmienna, będąca cechąjednej z kategorii: religijnej, kulturalnej, poli
tycznej, społeczno-gospodarczej.

3. Ilość właściwości elementarnych typu stanowi wielkość pochodną od ilości wła
ściwości elementarnych materiału etnograficznego przy założeniu, że materiał etnogra
ficzny posiada cechę federacyjności.

4. Każdy typ posiada cechę rozciągłości czasowej, która stanowi sumę czterech cech 
stadowych: czasu stadium etnograficznego, czasu stanu państwowego, okresu cywiliza
cji oraz czasu stadium schyłkowego. Czas okresu cywilizacji jest w przypadku każdego 
typu wielkością mniejszą od czasu stadium etnograficznego tego typu. Czas stadium 
schyłkowego jest równy czasowi stanu apatii samozadowolenia lub stanowi sumę czasu 
stanu apatii rozpaczy i czasu apatii stanu samozadowolenia.

Ostatecznie typ kulturowo-historyczny można uznać za wielkość pochodną dwu 
czynników:

a) nominalnego - określającego pośrednio liczbę cech elementarnych materiału et
nograficznego, charakteryzującego się jednolitym językiem lub grupą języków pokrew
nych oraz cechą federacyjności,

b) atrybutywnego - rozciągłość czasową, stanowiącą sumę czterech stadiów.
Powyższa próba ukazania teorii Danilewskiego jako systemu logicznego ujawnia 

niedoskonałość tego rodzaju opisu. Przy zastrzeżeniu określonych cech dystynktywnych 
dla jednego typu trudno rozstrzygnąć, czy uznać za cechę dystynktywną działalność 
izolowaną w obrębie jednej kategorii, czy też w kontekście działalności, przyporządko
wywanych innym kategoriom. Pierwsze podejście czyni rozumowanie bardziej przejrzy
stym, ale może prowadzić do trudności interpretacyjnych. Jeśli dwa typy różnią się 
działalnością w dziedzinie religijnej, ale jeden z nich przejmuje system społeczno- 
-gospodarczy drugiego, to jak uznać prawo o nieprzekazywalności cech dystynktyw
nych? Pozostają w takim wypadku dwa wyjścia: albo uznać system społeczno- 
-gospodarczy za niedystynktywny, co burzy system kategorii, albo przyjąć, że dopiero 
w połączeniu z resztą działalności system ten nabiera cech różnicujących. Drugie roz
wiązanie, chociaż chroni opis teorii przed oczywistą nieadekwatnością, powoduje po
ważny wzrost jego złożoności.

Opis logiczny z natury rzeczy nie bierze pod uwagę niektórych aspektów czysto ja
kościowych, takich jak „pełnia i bogactwo rozwoju”, wprowadza też niejasną kategorię 
cech elementarnych, a ponadto nie ujmuje dynamiki aberracji międzycywilizacyjnych, 
takich jak kolonizacja. Podłożem tej niedoskonałości może być odmienna od analitycz
nej podstawa metodologiczna teorii. Dlatego też kluczowym zadaniem staje się w tym 
punkcie zbadanie zasady metodycznej, porządkującej twierdzenia zawarte w Rosji 
i Europie.
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Informacje o metodycznych podstawach koncepcji typów kulturowo-historycznycf 
czerpiemy z rozdziału czwartego Rosji i Europy, jak również z najobszerniejszej, cho
ciaż niedokończonej pracy Danilewskiego, stanowiącej krytykę ewolucjonizmu Dar 
wina1. Rosyjski teoretyk jest przedstawiany najczęściej jako empiryk, obserwator światz 
przyrody i narodów. W takim świetle przedstawiają go A. Arinin i W. Michiejew1 2 czj 
N. Mordowskoj, zaznaczający, że Danilewski, w odróżnieniu od swych poprzedników, 
zaczyna od faktów historii i polityki3. Takie stanowisko jest w dużej mierze uzasadnio
ne, gdyż myśliciel istotnie posługuje się bogatym materiałem faktograficznym, stano
wiącym właściwy wstęp do systemowych rozważań Rosji i Europy.

1 H. LtaiiHHCHCKnii, J]apeuHU3M. KpumuvecKoe ucc.tedoeaHue, T. 1 i 2, Chhkt IleTep6ypr 1889.
A.H. ApnHMii, B.M. MnxeeB, CaMOtiumnue udeu HJI. flaHU.teecKiwo, MocKBa 1996. s. 44.

3 H.B. MopnoBCKoil, K Kpumuxe (fiuMcoifiuu ucnwpuu HJI. flaHU.teecK.on> [w:] (PuMcoifjcKue npoó- 
mmu ofiufecnuwHiioeo pa3»umua, Mockbu 1971, s. 283.

4 A.H. ApiiHMH, B.M. MMxeeB. op.cit., s. 66.
5 T. TaMeB, PyccKan dyma, riopmpemu pyccKUXMUC.tunw.wu, MocKBa 1991, s. 38.
6 A.A. 3axapoB, MdeuHO-meopemuuecKue ucmoKU „Poccuu u Eeponu" Hfl. flanujieecKoio, Maszyno 

pis, Tomck 1994, 14HP1OH PAH. flen. 49289, s. 2^ł.
7 K.B. CymaHOB, B.taduMup Co.wmwe o couuo-uhou ifiu.wco(f>uu HJI. JJaHucieiiCKoio, Cbhkt neiep- 

6ypr 1995, maszynopis, I4HHOH PAH, flen. 50757, s. 1-4.
6 H. HannncBCKMii, flapeuuu3M. KpumuuecKoe ucc.tedoaanue, t. 1, >i. 1, Cbhkt nerepSypr 1889, 

s. 19.

Wielu badaczy uważa Danilewskiego za pozytywistę, przenikniętego metodologie 
nauk przyrodniczych. Pogląd taki reprezentują Arinin i Michiejew4, Gieorgij Gaczow5 
A. Zacharów6 czy Konstanty Sułtanów7. Z pozytywizmem, oprócz oparcia teorii nt 
danych empirycznych, łączą autora Darwirtizmu także inne jej cechy. Po pierwsze, Da
nilewski bardzo wyraźnie odcina się od idealizmu, nazywając heglizm „mglistą filozo
fią”, na której nie można oprzeć żadnego systematu naukowego8. Po drugie, pragnie or 
nadać swym rozważaniom ^charakter systemu przyrodniczego? Nie można, jego zdaniem 
nazwać nauką tego, co opiera się na abstrakcyjnych rozważaniach, niebazujących nt 
realnym stanie rzeczy (64). Ów przyrodniczy redukcjonizm metodologiczny, podkreśla
ny szczególnie przez Zacharowa, wyraźnie klasyfikuje myślenie Danilewskiego jakc 
zjawisko sprzed przełomu dokonanego przez Wilhelma Diltheya.

W myśleniu takim aspekt aposterioryczny nie jest jednak absolutnie dominujący, jak 
mogłoby się początkowo wydawać. Jak zauważa P. Szkurinow, u Danilewskiego pozy 
tywizm przeplata się z obiektywnym idealizmem, a jego opisy pozostają w duchu Kan 



50 Joachim Diec

towskiego aprioryzmu9. Assen Ignatov z kolei, próbując ukazać istotę historiozoficzne
go aspektu spuścizny Danilewskiego, piszę, że myśliciel, tworząc powszechnie obowią
zujące prawa rozwoju, buduje koncepcję równie nomotetyczną, jak Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, Auguste Comte czy Karol Marks10 11. W wielu miejscach Rosji i Europy 
czytamy o „systemie” nauki. Danilewski przeciwstawia „systemowi sztucznemu” 
(ucKyccmeennasi cucmeMd) „system naturalny” (ecmecmeeuitan cucmeMa), który, jego 
zdaniem, jest dopiero prawdziwą nauką (120). System sztuczny stanowi próbę uporząd
kowania materiału empirycznego. Porządek ten jednak służy tylko samemu sobie, albo
wiem nie odbija rzeczywistości.

9 n.C. LLłKypnHOH, n<>3umuHU3M n Poccuu XIX nexa, MocKBa 1980, s. 110.
10 A. Ignatov, Das russische geschiclitsphilosophische Denken: Grundnwtive und akluelle Resonanz, 

Koln 1996, s. 19.
11 G. Muller, Panslavismus und Kulturmorphologie. Zum Werke Danitevskijs, „Sacculum”, Miinchcn 

1963, Heft 3/4, s. 378.
12 Ibidem, s. 378.

Z klasyfikacji tej, jak również z bezpośrednich deklaracji Danilewskiego (110) wy
nika, że zakładał on, zgodnie z zasadami klasycznej metafizyki, istnienie niezmiennego 
i jedynego stan rzeczy, tak więc nauka powinna była, jego zdaniem, opierać swą kon
strukcję na sferze noumenalnej. Przed dotarciem do owego bezwzględnego stanu można 
mówić jedynie o pożytecznych z historycznego punktu widzenia, lecz nieprawdziwych 
konstrukcjach myślowych. Doskonałość nauki, jej umiejętność poznania swego przed
miotu badań odbija się zatem w systemie. Służy on właściwej klasyfikacji ogromnej 
ilości faktów, ale nie w celu ich łatwiejszego zapamiętania, lecz ukazania ich rzeczywi
stego pokrewieństwa oraz wzajemnych powiązań. Wymagania Danilewskiego wobec 
systemu nauki nie stanowią zatem przejawu konsekwentnego nominalizmu, jak sugeruje 
to Gett Miiller11, lecz raczej postulat, by kategorie klasyfikacji wiernie odzwierciedlały 
rzeczywistość.

Danilewski był z wykształcenia biologiem; jego naukową ideę przewodnią stanowiło 
znalezienie klucza do właściwej, zgodnej z porządkiem noumenalnym, klasyfikacji 
zjawisk przyrody i historii. Owa klasyfikacja opierać się miała na następujących wyma
ganiach:

1) Zasada podziału powinna obejmować całą sferę lego, co jest dzielone, wchodząc do niej jako 
najistotniejsza cecha.

2) Wszystkie przedmioty czy zjawiska jednej grupy powinny cechować się większym stopniem 
wzajemnego podobieństwa niż w stosunku do zjawisk lub przedmiotów przypisanych innej grupie.

3) Grupy powinny być jednorodne, tzn. stopień pokrewieństwa, łączącego ich elementy, powinien 
być jednakowy w jednoimiennych grupach (66).

Powyższe reguły tworzenia klasyfikacji przypominają prostą zasadę podziału logicz
nego, w którym wymagane jest, po pierwsze, aby każdy element znalazł swoje miejsce 
w jakimś zbiorze, po drugie zaś, by nie było możliwości zakwalifikowania żadnego 
elementu do więcej niż jednego zbioru. Zasady podane przez Danilewskiego nie cha
rakteryzują się tak daleko posuniętą prostotą, niemniej stanowią zabieg natury analitycz
nej. Jak zauważa Muller, dla botanika historia, aby zostać podniesiona do rangi nauki, 
musiałaby się stać systemem12. Zasadniczym problemem podziału historii, przyznaję 
sam Danilewski, jest sprostanie pierwszemu z wymagań adekwatnej klasyfikacji, tj. 
znalezienie tertium comparationis zjawisk historycznych. Podział na typy kulturowo- 
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historyczne stanowi odpowiedź na kryteria, które, jak sądził autor Rosji i Europy, są 
wystarczające do spełnienia trzech kardynalnych wymagań.

Poszukując zasady podziału zjawisk historycznych, Danilewski odniósł się do dys
cypliny, jaka była mu najbardziej znana i w której odnajdował żywe źródło inspiracji. 
Studia na wydziale przyrodniczym, a przede wszystkim kontakt z Karlem Ernstem von 
Baerem, wyrobiły u niego bardzo sprecyzowane poglądy na tematy szeroko dyskutowa
ne w drugiej połowie XIX wieku, w tym problem systematyki gatunków. Na Danilew
skiego zasadniczo wpłynęły koncepcje kilku wybitnych biologów, których dorobek 
przyczynił się do rozwiązania tego zagadnienia. Do najważniejszych należeli Karol 
Linneusz, nestor nauki o systematyce organizmów, oraz Bernard de Jussieu wraz ze 
swym bratem Antoinem i wiernym uczniem Michelem Adansonem. Zasługą obu Jussieu 
było wyjście poza dowolność w klasyfikacji roślin i śledzenie ich ogólnych podo
bieństw. Dzieło Jussieu kontynuował Adanson, zawdzięczający swój dorobek miesią
com pracy w Senegalu u boku mistrza13, który, zdaniem Danilewskiego, dokonał praw
dziwego przewrotu w przyrodoznawstwie (63). W ten sposób, jak zauważa Zacharów, 
autor Rosji i Europy dziedziczy metodę homologii, tworzącej jednotypowe strukturalne 
jednostki, bez względu na pozorne różnice funkcji, form i wyglądu14.

13 O roli B. dc Jussieu i M. Adansona: G. Cuvier, Historia nauk przyrodniczych, Wilno 1855, s. 147, 
175.

14 A.A. 3axapon, op.cit., s. 7.

Zasadniczym pytaniem, na które wielu biologów tamtego czasu nie mogło znaleźć 
jednoznacznej odpowiedzi, był stosunek do zagadnienia ewolucji. Danilewski, jako 
uczeń Baera, skłaniał się zdecydowanie ku poglądom Georgesa Cuviera, francuskiego 
zoologa i paleontologa. Cuvierowi udało się stworzyć klasyfikację zwierząt, opierającą 
się na czterech „planach budowy”. Osiągnięcie to pozostawało w duchu prac botaników, 
o których mowa była wcześniej: realizowało zasadę trafnego kryterium porównawczego, 
uwzględniającego ogólne cechy budowy i funkcjonowania organizmów. Praca nad kla
syfikacją zwierząt doprowadziła go do przekonania o stałości gatunków. Interesujące 
jest przy tym, że Cuvier nie zaprzeczał ewolucji, ale ograniczał ją do procesów we
wnątrzgałkowych. Pogląd ten stał w sprzeczności z późniejszą teorią Karola Darwina, 
który twierdził, że gatunki ulegają przemianom w procesie walki o byt. Rezultatem tych 
przemian jest kształtowanie się gatunków nowych, bardziej przystosowanych do wyma
gań środowiska. Teoria ewolucji Darwina tłumaczyła w ten sposób zasadnicze zmiany 
w kształcie życia na Ziemi. W koncepcji Cuviera zmiany te, o których, jako paleontolog, 
nie mógł wątpić, uzasadniała teoria katastrof.

Danilewski, krytycznie ustosunkowany do darwinizmu, bronił zdecydowanie poglą
dów swoich mistrzów:

Słynne wyrażenie Linneusza: Species tot numeramus, quot diversae formae in principio sunt cre
atae, można przyjąć za królkic, aforystyczne (...) potwierdzenie stałości gatunków, wyjaśnione poprzez 
porównanie: gatunki są formami do tego stopnia stałymi, jakimi powinny być w przypadku, gdyby każdy 
z nich był stworzony oddzielnie. Taki jest sens, który można przypisać określeniu Linneusza; jednakże, 
chociaż stałość jest jednym z atrybutów bezpośredniego stworzenia w przeciwieństwie do pochodzenia 
od czegoś innego, można ją sobie wyobrazić również bez ściśle rozumianego stworzenia. Stałość jest 
zatem tym elementem, który obowiązkowo zawiera pojęcie gatunku, nie zaś osobny akt twórczy. (...) 
Gatunek umiera, ale się nie zmienia, można by powiedzieć, parafrazując słynną wypowiedź Cambron- 
ne’a pod Watcrloo: La gardę meurt, mais ne se rendpas. W określeniu Cuviera, uważanego za drugiego 
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głównego obrońcę albo wręcz razem z Linneuszem twórcę dogmatu o niezmienności gatunków, nie 
spotykamy już wcale pojęcia stworzenia.

„Gatunek, jak mówi, należy określić poprzez zbiorowość jednostek, pochodzących od siebie na
wzajem lub od wspólnych rodziców i od tych, którzy na tyle od nich pochodzą, na ile są podobni do sie
bie nawzajem”15.

15 H. HaimneBCKMii. ^JapnuHU3M. KpumuwcKoe ucc-iebodanue. t. 1, cz. 1, CaiiKT ricTcpóypr 1889, 
s. 234-235.

16 P. Gray, Cuvier [w:] The Encyclopedia of Biologica! Sciences, Ed. by Peter Gray, New York 1961, 
s. 285.

17 G. Godula, Encyklopedia biologiczna, Kraków 1999, t. 1, s. 239.

Twierdzenie o stałości gatunków nie było jedynym cuvierowskim źródłem inspiracji 
Danilewskiego. Jak zauważa Peter Gray, prawdziwie rewolucyjnym osiągnięciem fran
cuskiego zoologa była teoria korelacji, w której wykazywał, że części organizmu zwie
rzęcego są nie tylko przystosowane do środowiska, ale również do siebie nawzajem, tak 
że żadna z nich nie mogłaby funkcjonować w organizmie reprezentującym omienny 
gatunek16. Twierdzenia te odegrały istotną rolę przy formułowaniu koncepcji typów 
kulturo wo-historycznych.

Po pierwsze, stanowiły one podłoże przekonania o stałości cywilizacji i niemożliwo
ści przechodzenia jednego typu w inny. Żadna cywilizacja samoistna nie była zatem 
jakimś stadium historii powszechnej, czyli wstępem dla innej, lecz stanowiła byt odręb
ny.

Po drugie, w obrębie typu wszystko było wzajemnie skorelowane, organicznie na
wzajem sobie odpowiadające. Stąd dyfuzja musiała mieć charakter pozorny; żaden istot
ny element jednej cywilizacji nie mógł stać się częścią innej, ani tym bardziej jakiegoś 
istotnego członu zastępować.

Po trzecie, widać też, że Danilewski skorzystał z idei ewolucji wewnątrzgatunkowej, 
wyeksplikowanej w ostatnim prawie rozwoju. Nawet jego koncepcja impulsu jako wa
runku przejścia do kolejnego stadium rozwoju przypomina cuvierowską teorię katastrof. 
Koncepcja rosyjskiego botanika wydaje się jednak bardziej fatalistyczna. Podkreśla on, 
że w przyrodzie śmierć całych gatunków stanowi stałą prawidłowość tak samo, jak 
śmierć poszczególnych osobników.

Chociaż model relacji wewnątrz- i międzycywilizacyjnych w teorii Danilewskiego 
wywodzi się z systematyki zoologicznej Cuviera, nie należy zapominać, że bezpośred
nim mistrzem autora Rosji i Europy był Karl Ernst von Baer. Ten pochodzący z Estonii 
embriolog, jak zauważa Grażyna Godula, był zwolennikiem statycznej struktury przyro
dy i skłaniał się ku poglądom Cuviera17. Co może wydawać się paradoksalne, dokonał 
przy tym odkryć, które w znacznym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia teorii 
ewolucji. Najbardziej istotnym z nich było słynne „prawo Baera”, głoszące, że organi
zmy zwierzęce powtarzają w swym rozwoju embrionalnym (ontogenezie) fazy rozwoju 
jego linii gatunkowej (filogenezy). W hipotezach naukowych Baera pojawia się jednak 
coś jeszcze innego, niezwykle istotnego dla kształtu teorii Danilewskiego, a mianowicie 
przekonanie, że rozwój świata przyrody jest w pewnym sensie ukierunkowany. Relację 
pomiędzy poglądami Danilewskiego w tej kwestii a koncepcją Baera w ciekawy sposób 
obrazuje Iwan Gołosienko:

Zamiast „fenomenologicznych” modeli kultury, utrwalających gotowe rezultaty procesu kulturowe
go, Danilewski broni „atrybutywnego” modelu kultury, którego substancjalna istota - ludzka aktywność, 
a właściwie „ukierunkowanie” aktywności, występuje w określonej przestrzeni historycznej oraz czasie 
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w różnego rodzaju formach i właściwościach. Termin „ukierunkowanie” zapożyczył Danilewski od Bae
ra, u którego traktowany był on jako immanentna idealna siła, pod której wpływem wewnętrzne zasady 
strukturalne stopniowo odsłaniają się w różnorodności typów organizmów. Baer odróżniał tę zasadę od 
subiektywnej celowości w działalności człowieka18.

IB W. TojioceiiKO, Couua.iHiaji (fiuMcojiusi nei>c.iaesiiio</>u.ibcmHa [w:] CoifuoMiuHecKast mucm e Po- 
ccuu. Hcnmiipaji 1978. s. 227-254.

19 H. HaniineHCKMii, op.cil., s. 7-8.
20 Ibidem, s. 17. K..E. von Baer wyłożył swe poglądy na temat celowości w przyrodzie w dziele Studien 

aus dem Gebiete der Nalurwissenschaften, Bd. 2, Sanki Petersburg 1876.
■'„Prawo Baera” w biologii, jak wspomniano wcześniej, głosi powtarzanie faz filogenezy (rozwoju linii 

gatunkowej) w onlogenezie (rozwoju indywidualnym) osobnika. Terminem „prawo Baera” w drugim 
znaczeniu posługiwał się niewłaściwie Mikołaj Michajłowski.

22 K. CyriTanon, (PunocojicKo-coyuo.ioeuwKaii cucmeMa HJI. HanuMecKoeo. Jleunnrpan 1989. Ma
szynopis, WH14OH PAH, Hen. 38760, s. 6.

23 H. flamincncKKii. op.cit., s. 11-12.
■4 R. MacMaster, Danilevsky. A Russian Totalitarian Philosopher, Cambridge, Mass. 1967, s. 286.

Powyższa uwaga dotyka samego rdzenia problematyki związków pomiędzy syste
mem zaprezentowanym w Rosji i Europie oraz tłem ontologicznym zoologii Baera. 
Wiara w ukierunkowanie rozwoju przyrody, objawiające się w różnorodności gatunków, 
była przykładem swoistego prowidencjalizmu. U Danilewskiego obserwujemy podobne 
tendencje. Na kartach Darwinizmu poddaje on zdecydowanej krytyce zasadę przypad
kowości, stanowiącej, jego zdaniem, jedno z podstawowych pryncypiów ewolucjonizmu 
brytyjskiego biologa19 20 * 22, i otwarcie deklaruje swe poparcie dla baerowskiej idei „celowo- 
ści” (Zielstrebigkeit)~ .

Istota tej idei, zwanej niekiedy mylnie „prawem Baera”" , zawiera się w przekonaniu, 
że postęp w przyrodzie polega na przechodzeniu od jednorodności ku zróżnicowaniu 
form. Konstanty Sułtanów słusznie twierdzi, że biologiczny redukcjonizm Danilewskie
go rnusiał tchnąć prowidencjalizmem, skoro w biologii tamtego czasu królowały pojęcia 
takie, jak „entelechia”, „siła życiowa” czy „zasada ukierunkowania” . Powstaje przy 
tym pytanie, czy kolejność rozumowania nie powinna być raczej odwrotna, czy to nie 
skłonność do prowidencjalizmu skłania biologów do wprowadzania niejasnych pojęć. 
Myślenie przez pryzmat przekonania o planie Opatrzności, konsekwentnie realizującym 
się w każdym momencie historii naturalnej, może być wynikiem obserwacji porządku 
panującego w przyrodzie. Porządek ten może jednak prowadzić do co najmniej dwóch 
innych interpretacji: deistycznej i materialistycznej. Tę ostatnią Danilewski zdecydowa
nie odrzucał, co było konsekwencją otwartej deklaracji chrześcijaństwa, stosunek myśli
ciela do deizmu może być natomiast przedmiotem dyskusji.

W pierwszym tomie Darwinizmu rosyjski teoretyk przytacza fragmenty O pochodze
niu gatunków (The Origin of Species), świadczące o deistycznym światopoglądzie auto
ra dzieła. Twierdzi jednak, że dla kontynuatorów Darwina ów deizm nie musi być natu
ralną konsekwencjąjego poglądów naukowych i że mogą oni, kontynuując linię brytyj
skiego biologa, podążać drogą materializmu23. R. MacMaster sądzi wszakże, iż koncep
cja samego Danilewskiego jest w gruncie rzeczy deistyczna: Bóg zainicjował prawa 
historii, które obecnie można odkrywać jako odwiecznie obowiązujące24. Pogląd Mac- 
Mastera, w pewnej tylko mierze słuszny, wydaje się zbyt radykalny. Koncepcja Dani
lewskiego jest istotnie systemem opartym na prawach, które obowiązują każdą cywiliza
cję. Trzeba jednak pamiętać, że przy analizie religijnej kategorii aktywności ludzkiej 
konieczne jest uwzględnienie Objawienia, które w określonym momencie historii 
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wprowadza wartość, otwierającą przed grupami etnicznymi niespotykane wcześniej 
możliwości twórcze.

Tym, co interesuje Danilewskiego w darwinizmie, jest nie tyle jawny czy ukryty 
materializm, ile same założenia teorii, prowadzące do określonych wniosków na temat 
celowości w przyrodzie oraz pochodzenia gatunków. Co do pierwszego zagadnienia, 
teoretyk wypowiadał się w sposób jednoznaczny. Podobnie jest w przypadku jego zain
teresowania pochodzeniem i pokrewieństwem gatunków. Tym, co Danilewski miał do 
zarzucenia Darwinowi przede wszystkim, jest stworzenie koncepcji, w której różnica 
pomiędzy człowiekiem a jego zwierzęcymi przodkami jest tylko ilościowa . 
W rzeczywistości, piszę rosyjski biolog, między człowiekiem a innymi organizmami 
panuje przepaść nie do pokonania25 26.

25 H. naHnneHCKnii, op.cit, s. 9.
26 Ibidem, s. 32-33.

Nasuwa się w tym miejscu pytanie o istotę tej różnicy. Może być ona wyjaśniana, po 
pierwsze, na zasadzie kreacjonistycznego elitaryzmu, wedle którego człowiek jako istota 
stworzona na podobieństwo Boga posiada wyjątkowe miejsce w świecie: jest, co praw
da, częścią przyrody, ale w rzeczywistości należy do porządku duchowego. Przyroda 
jest mu zatem podporządkowana jako obiekt działań. Można także dostrzegać odmien
ność człowieka w tym, że każdy gatunek, jako zjawisko niepoddające się istotnym 
zmianom, cechuje się specyfiką absolutną, nieznoszącą wzajemnych przejść na zasadzie 
continuum form. W takim rozumieniu owej „przepaści nie do pokonania” człowiek nie 
stanowi wyjątku pośród gatunków. Jest jedynie gatunkiem najbardziej doskonałym. 
Wydaje się, że to właśnie druga z wymienionych interpretacji odpowiada systemowi, 
który odczytujemy z kart Darwinizmu.

Danilewski nie bez powodu tak często podkreśla rolę Jussieu i Cuviera, którzy sta
nowią kamienie milowe w rozwoju nauki o różnicach w budowie i funkcjonowaniu 
organizmów reprezentujących odmienne gatunki. Jego pasją jest porównywanie. Aby 
było ono możliwe, konieczne są zarówno różnice, jak i podobieństwa, albowiem nie 
można porównywać tego, co nie posiada żadnych aspektów wspólnych. W przypadku 
cywilizacji o takich podobieństwach, stanowiących tertium comparationis, można jed
nak mówić. Każdy typ kulturowo-historyczny (z wyjątkiem autochtonicznego) cechuje 
wszak jakaś działalność w ramach jednej z czterech kategorii; wszystkie typy poddane 
są także tym samym prawom rozwoju. Cywilizacje, podobnie jak organizmy żywe, ce
chują zasadnicze różnice morfologiczno-funkcjonalne, które sprawiają, że mamy do 
czynienia z odmiennymi „planami budowy”. Na bazie takich założeń teoretycznych 
można już przystąpić do badań nad konkretnymi cywilizacjami, dokonać ich opisu 
z punktu widzenia różnicujących je właściwości.

Pozostaje jednak bardzo istotna wątpliwość odnosząca się również do sfery porów
nań i odniesień: do jakiego stopnia uzasadnione jest korzystanie w opisie funkcjonowa
nia cywilizacji z modeli badawczych pochodzących z innej dziedziny dociekań? Mikołaj 
Michajłowski porównuje przewód myślowy Danilewskiego do rozumowania Herberta 
Spencera, którego uważał za swego przeciwnika ideowego. Twierdzi on, że autor Rosji 
i Europy bardzo często posługuje się argumentami pochodzącymi z różnych dyscyplin 
wiedzy, lecz mimo to jego pisma cechuje jasność wykładu. Punkt ciężkości argumenta- 
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cii, zdaniem Michajłowskiego, zawsze spoczywa na porównaniach, metaforach i analo- 
giach, co stanowi zarówno mocną, jak i słabą stronę pism Danilewskiego" .

Odniesienie do biologii nadaje im oblicze naukowe w rozumieniu pozytywistycz
nym. Powstaje zatem, z jednej strony, wrażenie analitycznej ścisłości, z drugiej zaś 
przekonanie, że wszystkie twierdzenia opierają się na faktach, i to rzetelnie uporządko
wanych. Przeciwko metodzie biologicznej można wysunąć argumenty autorów przeło
mu antypozytywistycznego, który nadał naukom o człowieku i zbiorowościach ludzkich 
odmienny niż w przypadku dyscyplin przyrodniczych charakter, żądając dla tych pierw
szych specyficznych, hermeneutycznych procedur badawczych. E. Sokołow zwraca 
uwagę, że teoria typów nie jest całkowicie homogeniczna z biologią, gdyż kultury nale
żą przecież także do świata duchowego27 28. Koncepcja Danilewskiego rzeczywiście nie 
ogranicza się tylko do schematu biologicznego. Trzeba jednak pamiętać, że zawdzięcza 
mu swą spoistość; stanowi on jej metodologiczne uzasadnienie.

27 H. MnxaiinoBCKMii, CoHuiteiiusi, CaiiKT IleTepSypr 1888, r. 3, s. 371.
28 3.B. Cokojiob, npo6.ie.ua H3auM><)eucnieusi Ky.umyp e tneopuu Ky.iunypHO-uanopuHecKUX munoe 

[w:] BiauMOH.iu.niiue cfiopM Ky.tbmypbi u dyxo«Hou ,hcu3hu oóufecmea. Jleumirpan 1986. s. 8-22.
29 W. fonoceiiKO, op.cit., s. 232.

Rozumowanie Danilewskego odbywa się zatem konsekwentnie per analogiam. Ro
dzi to określone skutki, które trafnie przedstawia Gołosienko:

Zastosowanie metod i pojęć jednej nauki może w szeregu przypadków okazać się pożyteczne w ba
daniu przedmiotów innej, ale zakres ich użycia powinien zostać szczegółowo omówiony. W danym 
przypadku mowa jest o metodzie poznania sformalizowanego, abstrahującego od substancjalnego sub
stratu zbieżnych struktur, związków, rytmów, powtórzeń określonych zjawisk. Absolutyzacja tych ujęć 
podważa jednak możliwość csencjalnego badania, wyjaśniającego specyfikę jakościową systemu spo
łecznego, i uprawomacnia bezpodstawny chwyt absolutnej analogii29.

Nie ulega wątpliwości, że Danilewski, posługując się terminami i prawidłowościami 
pochodzącymi z nauk biologicznych, nie dokonał podstawowego zabiegu, który taką 
metodę uczyniłby wiarygodną, a mianowicie nie określił zakresu zbieżności sfer, 
w których obrębie się poruszał. Przez to naraził się na słuszny zarzut absolutyzacji ana
logii. W przypadku analogii absolutnej zakłada się izomorftczność dwu systemów, co 
wydaje się wątpliwe przy zestawieniu nauki o cywilizacji z bo.taniką czy zoologią. 
Układ zależności jednego systemu musiałby wówczas zostać przeniesiony do innego. 
Zabieg taki nie byłby całkowicie wykluczony, gdyby przedmiot badań miał charakter 
czysto aprioryczny. W przypadku biologii i kulturologii mamy jednak do czynienia 
z faktami, wobec których ujęcia metodyczne mają charakter wtórny i porządkujący. To 
materiał empiryczny narzuca ostateczny kształt procedurze badawczej. Zasada analogii 
absolutnej opiera się zatem na założeniu, że formacje cywilizacyjne będą przejawiać 
takie same zależności, jak świat przyrody. Danilewski godzi się z takim założeniem, 
a jednocześnie postuluje przezwyciężenie „sztucznych systemów” nauk empirycznych 
poprzez wniknięcie w rzeczywistą strukturę badanego przedmiotu.

W konsekwencji odkryte przez niego prawa rozwoju historycznego sformułowane 
zostały na podstawie szeregu istotnych, chociaż niedeklarowanych przez Danilewskiego, 
założeń dotyczących analogii do świata przyrody:

1. Prawo stanowienia typu przez plemiona posługujące się językami należącymi do 
jednej grupy zakłada, że plemiona pozostają w takiej zależności wobec typu, jak pod- 
gatunki czy rasy wobec gatunku.

npo6.ie.ua
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2. Prawo uwarunkowania cywilizacji od niepodległości politycznej zakłada, że grupy 
etnograficzne pozostają w takiej relacji do politycznej niezawisłości, jak gatunki do 
warunków zewnętrznych, np. braku śmiertelnego zagrożenia ze strony naturalnych wro
gów.

3. Prawo nieprzenikalności typu zakłada, że cywilizacje pozostają wobec siebie 
w relacji strukturalnej odpowiadającej relacji kodów genetycznych w biologii. W ten 
sposób cywilizacje strukturalnie sobie obce, podobnie jak osobniki różnych gatunków, 
nie mogą wydać potomstwa.

4. Prawo dotyczące zależności bogactwa typu od zróżnicowania materiału etnogra
ficznego zakłada, że bogactwo typu zależy od plemion składowych tak samo, jak bo
gactwo gatunku od wchodzących w jego skład podgatunków czy ras.

5. Prawo mówiące o nieuchronności cyklu rozwojowego zakłada, że przemiany typu 
na przestrzeni czasu, tj. przechodzenia od form nierozwiniętych do kwitnienia i w końcu 
do upadku, odpowiadają przechodzeniu gatunków od stadiów początkowych do ich 
ostatecznego wymarcia. Zwróćmy uwagę, że tak samo, jak w teorii katastrof Cuviera, 
powstanie typu kulturowo-historycznego i jego przechodzenie do wyższych stadiów 
rozwoju wymaga zaistnienia gwałtownego, pochodzącego z zewnątrz, wstrząsu.

Przedstawiona przy prawie piątym analogia, chociaż wydaje się oczywistą konse
kwencją wcześniej ukazanych zależności, nie jest, niestety, zgodna z intencją rosyjskie
go teoretyka. W wersji zaproponowanej przez Danilewskiego cykl rozwojowy cywiliza
cji odniesiony zostaje nie do życia gatunku, lecz pojedynczej rośliny. Oznacza to, że 
w jednym przypadku teoretyk traktuje typ kulturowo-historyczny jako odpowiednik 
gatunku, w innym natomiast jako odpowiednik pojedynczego osobnika, co burzy konse
kwencję analogii. Osobnik nie zawsze potrzebuje wstrząsu dla naturalnego rozwoju. 
Przejście do stadium kwitnienia czy wydawania owoców jest w większości przypadków 
procesem łagodnym i naturalnym. Jeżeli zdarzy się, że transformacja osobnika, jak 
w przypadku motyli, doprowadza do zasadniczych zmian anatomiczno-fizjologicznych, 
następuje ona w sposób automatyczny i nie wymaga nadzwyczajnej ingerencji.

Jeśli nawet przyjmie się zastosowane w prawie piątym chwilowe odstępstwo, pojawi 
się inna trudność. Zasada śmiertelności wszystkich organizmów nie ulega wątpliwości; 
nigdy nie została sfalsyfikowana, a z indukcyjnego punktu widzenia - potwierdziły ją 
miliardy przypadków. Nie ma jednak podstaw do stwierdzenia, że cywilizacja musi 
prędzej czy później odejść z areny dziejów. Przekonanie Danilewskiego o schyłku pra
starej cywilizacji chińskiej czy hinduskiej nie znajduje satysfakcjonującego potwierdze
nia empirycznego.

Wydaje się, że trudności w stosowaniu analogii organicznej przez autora Rosji i Eu
ropy pojawiają się przede wszystkim na styku zbiorowości i jednostki. Tutaj właśnie 
ujawnia się istotna nieadekwatność relacji biologicznych w stosunku do formacji cywili
zacyjnych. W sferze organicznej osobniki należące do jednego gatunku nie mogą nale
żeć jednocześnie do innego. W rzeczywistości społecznej analogiczne ograniczenie nie 
ma charakteru absolutnego. Często mamy do czynienia z osobami, nienależącymi do 
żadnej z określonych cywilizacji, albo też, głównie z racji pochodzenia, mogącymi zgło
sić akces do więcej niż jednej.

Pomimo tych niedociągnięć, analogia biologiczna wydaje się bardziej spójna z sys
temem kulturologicznym, zaproponowanym przez Danilewskiego, niż ujęcie analitycz
ne. Jest z pewnością bardziej odpowiednia dla opisu danych jakościowych. Przekony
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wającym dowodem jej większej adekwatności może być fakt, że unika ona trudności 
przedstawionej na końcu rozdziału poprzedniego. W systemie logicznym nie wiadomo, 
jak traktować cechę dystynktywną typu, jeśli przyjmie się, że cechą taką jest działalność 
w ramach jednej z czterech kategorii aktywności. Jeśli jakiś typ przejmuje, na przykład, 
system społeczno-gospodarczy innego, to przeczyłoby to prawu głoszącemu, że cechy 
dystynktywne typu nie mogą zostać przekazane innemu. Stąd, w celu uratowania kohe
rencji systemu, konieczne byłoby uznanie, że cecha dystynktywną nabiera cech wyróż
niających dopiero w kontekście innych cech dystynktywnych, a więc działalności 
w obrębie pozostałych kategorii. Zabieg taki czyni system logiczny zawiłym i nieja
snym, należałoby bowiem odkryć sieć wszelkich możliwych powiązań pomiędzy hipo
tetycznymi cechami.

Przy zastosowaniu analogii biologicznej zarysowanie takiej sieci nie jest konieczne, 
albowiem biologia dokonuje podziałów i odnajduje systemy powiązań a posteriori. 
W ten sposób sam system kategorii i zasada nieprzenikalności typu stanowią jedynie 
wynik uporządkowania wyników obserwacji. Trudności nie powstają także w chwili, 
gdy trzeba decydować o rozumieniu cechy dystynktywnej. Cuvierowska zasada korelacji 
jednoznacznie rozstrzyga tę wątpliwość na korzyść ukazania kontekstu, w którym cecha 
ta występuje. Skoro w organizmie każda część anatomiczna może działać wyłącznie 
w powiązaniu z całokształtem innych, to - będąc wiernym analogii - w cywilizacji każ
da działalność może zostać trafnie sprecyzowana tylko w kontekście innych. Skoro zaś 
nie ma potrzeby nakreślenia systemu możliwych współzależności pomiędzy cechami, tj. 
działalnościami w dziedzinie kategorii, specyfika każdego typu kulturowo- 
-historycznego ujawnia się dopiero po analizie poznanych doświadczalnie zestawów 
cech. Systemy klasyfikacji organizmów, w odróżnieniu od logicznych, rosną i zmieniają 
się w miarę gromadzenia materiału empirycznego. Stąd też wydają się bardziej przydat
nym modelem do zastosowania przy badaniach nad cywilizacją niż systemy analityczne.

Trudno powiedzieć, czy Danilewski zdawał sobie do końca sprawę z powyższych 
uwarunkowań. Jego wybór tłumaczy przede wszystkim odebrane na uniwersytecie wy
kształcenie i wieloletnia praktyka badawcza. Przeniesienie struktur biologicznych do 
nauki o cywilizacjach może stanowić także następstwo pozytywistycznego redukcjoni
zmu przyrodoznawczego. Podsumowując zatem właściwości biologicznej metody Da
nilewskiego, wyabstrahować można w niej kilka podstawowych wyznaczników.

1. Przekonanie o istotowej jednostkowości stanu rzeczy i postulat nauki zmierzającej 
do poznania tego stanu. W ten sposób następuje rozróżnienie „sztucznych systemów” 
naukowych, służących wyłącznie dociekaniom i „systemów naturalnych”, odbijających 
rzeczywistą strukturę badanego przedmiotu.

2. Zasadę homologii, czyli stwierdzonego pokrewieństwa elementów należących do 
typu. Odnalezienie pokrewieństwa prowadzi do właściwego podziału na typy i uwarun
kowane jest przez zastosowanie właściwego kryterium porównawczego.

3. Przekonanie o stałości gatunków, przeniesione na typy kulturowo-historyczne.
4. Wiarę w celowość rozwoju historii naturalnej i społecznej, będącą wyrazem pro- 

widencjalizmu.
5. Zasadę daleko idącej analogii, zmierzającej w kierunku analogii absolutnej, moż

liwej do zastosowania wyłącznie w przypadku systemów izomorficznych. System ana
logii teorii typów przejawia jednak pewne niekonsekwencje, jak również niepełną ade
kwatność wobec przedmiotu badań, jakim jest cywilizacja.
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Metoda o proweniencji biologicznej może stanowić strukturalną zasadę teorii typów. 
Jeśli jednak uważamy Danilewskiego za przyrodnika, a więc teoretyka bazującego na 
materiale empirycznym, musimy zwrócić się również ku samemu przedmiotowi badań, 
innymi słowy: zapytać o merytoryczne przesłanki, które stanęły u podłoża teorii. Skoro 
Danilewski z tak wielką uwagą traktuje problem tertium comparationis cywilizacji, 
konieczne jest zbadanie, jakie kryteria podpowiada mu sam materiał badawczy.



MERYTORYCZNE UZASADNIENIE TEORII

Przekonanie o istnieniu pewnej ilości strukturalnie odmiennych linii rozwoju cywili
zacji pociąga za sobą konieczność opisu i zestawienia różnych zjawisk kulturowych 
w celu odkrycia właściwego kryterium porównawczego i dokonania na jego podstawie 
podziału na typy. W toku rozumowania Danilewski postępuje zatem jak empiryk: nie 
narzuca apriorycznych kryteriów, lecz wychodzi od prostego opisu zjawisk. Aby doko
nać porównania, teoretyk rnusiał jednak najpierw odpowiedzieć na pytanie, w jakim 
obszarze mają się odbywać takie poszukiwania. Innymi słowy, konieczne stało się roz
strzygnięcie, które dziedziny można uznać za pole różnicowania, a które za domenę 
wspólnej skarbnicy narodów.

Próbę ustosunkowania się do tego zagadnienia znajdujemy w szóstym rozdziale Ro
sji i Europy, gdzie autor wyznacza zręby relacji pomiędzy aspektami narodowymi 
i ogólnoludzkimi. Punkt wyjścia rozważań stanowi rozróżnienie pojęć gatunku (aud) 
i rodzaju (pod). Jest ono Danilewskiemu potrzebne do określenia stosunku narodu 
i ludzkości. Gatunek rozumie teoretyk w sposób, jaki dyktują nauki biologiczne, a więc 
jako zespół ściśle określonych i genetycznie uwarunkowanych zależności anatomiczno- 
-flzjologicznych, natomiast do pojęcia rodzaju, jak zauważa, zalicza się z reguły wy
łącznie wspólne cechy gatunków, które wchodzą w zakres konkretnego rodzaju, a więc 
iloczyn zbiorów cech osobników do tych gatunków należących. Danilewski bierze pod 
uwagę także inne rozumienie rodzaju - jako sumy zbiorów cech gatunkowych. W ten 
sposób pojęcie rodzaju stanowiłoby zbiór wszelkich cech, które można przypisać gatun
kom pod to pojęcie podpadającym, i to bez względu na więź genetyczną. Oznaczałoby 
to, że niemożliwe byłoby wskazanie osobnika, który w idealny sposób realizowałby 
istotę rodzaju: koń nie jest po prostu koniem, ale zawsze należy do określonej rasy 
(101-103).

Odniesienie powyższych zależności do relacji naród-ludzkość odbywa się drogą pro
stej analogii: naród uważa Danilewski za pojęcie gatunkowe, natomiast ludzkość za 
rodzajowe. To, co ogólnoludzkie, należy zatem traktować niejako zbiór cech wspólnych 
wszystkim narodom i ludziom, lecz jako zbiór wszystkich cech wszystkich narodów. 
Wartości ogólnoludzkie albo nie istnieją wcale, albo też oznaczają ograniczenie się do 
czegoś bezbarwnego i pozbawionego oryginalności. Geniusz ogólnoludzki to człowiek 
realizujący nie to, co powszechne, lecz swe zasady narodowe, dołączając do nich wła
ściwości znane także innym narodom. W ten sposób staje się dla nich w pewien sposób 
bliski i zrozumiały, chociaż najpełniejsze zrozumienie osiągnie wyłącznie w narodzie 
własnym. Przenosząc owe uwagi na koncepcję typów, jej autor stwierdza, że cywilizacja 
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ogólnoludzka jest teoretycznie niemożliwa. Ideał ludzkości jest bowiem realizowany 
wyłącznie za pośrednictwem wielkich jednostek kulturowo-historycznych. To one wy
znaczają historyczny los ludzkości w wymiarze diachronicznym (103-104).

Naród, należący genetycznie do określonego typu, może zatem przynosić pozytywne 
owoce swej działalności wyłącznie wówczas, gdy realizuje jego zasady. Próba realizo
wania istotnych zasad innych typów prowadzi do bezpłodności. W ten sposób doszło do 
powstania takiego tworu, jak polska szlachta, która stanowi przykład skażenia słowiań
skiego demokratyzmu przez germański arystokratyzm. Również nauka europejska nie 
przyjęła się na polskim gruncie do tego stopnia, by uczynić nadwiślańską krainę samo
istną siłą w tym zakresie. Czesi, cierpiący na podobne dolegliwości, stanowią nieco 
bardziej pozytywny przykład, wykazują bowiem przynajmniej skłonność do buntu wo
bec zasad europejskich. Świadczy o tym poryw religijny husytyzmu, który miał, w opinii 
Danilewskiego, wyraźnie prawosławny charakter, a także powstanie w Pradze ruchu 
panslawistycznego (106).

Pogląd o nieadekwatności posługiwania się pojęciem cywilizacji ogólnoludzkiej, 
chociaż logicznie uzasadniony, rnusiał zostać prędzej czy później skonfrontowany 
z faktami, zdającymi się przeczyć tej zasadzie, przede wszystkim zaś z faktem istnienia 
nauki, która stanowi wspólny dorobek wielu cywilizacji. Danilewski twierdzi, że cho
ciaż osiągnięcia naukowe jednych cywilizacji stają się z czasem również własnością 
innych, sama działalność naukowa ma charakter jednostronny i przejawia się w określo
nej kategorii rezultatów. W ten sposób rozwój nauk pozytywnych stanowi niewątpliwie 
dzieło typu romano-germańskiego, tak jak wcześniej kategorie sztuki i rozwój pojęcia 
piękna - dzieło cywilizacji greckiej. Oznacza to, że przedstawiciele typu słowiańskiego 
najprawdopodobniej nie staną się kontynuatorami Europejczyków w tej dziedzinie, 
chociaż cywilizacje, które zastąpią zachodnią na arenie dziejów, zawsze będą mogły 
korzystać z jej osiągnięć (107-108).

Teoretyk zauważa, że cała cywilizacja europejska została zdominowana przez czyn
nik naukowy. Rezultatem tego stało się zepchnięcie innych dziedzin życia na margines. 
Religia jest uważana za przesąd, a wszelkie niedociągnięcia w życiu społecznym tłuma
czone są wyłącznie jako rezultat niewiedzy. W ten sposób naukowość stała się synoni
mem cywilizacji. Nietrudno, jak sądzi Danilewski, wykazać jednostronność takiego 
poglądu (108). Powyższa uwaga stanowi rozwinięcie tezy, że jedną z dwu kategorii, 
w których przejawia się konstytutywna działalność typu romano-germańskiego, jest 
kategoria kulturalna, zawierająca w sobie także aktywność w dziedzinie naukowej. 
W skrócie można by stwierdzić, że w teorii Danilewskiego to nauka jest kulturą Europy.

Zadając pytanie, czy możliwa jest jakaś inna samoistna nauka słowiańska, teoretyk 
musi się odnieść do trzech możliwych zarzutów wobec koncepcji narodowości nauki, 
a więc do twierdzenia, że skoro prawda jest jedna, to nauka do niej dążąca także taką 
jedność stanowi, do faktu dziedziczenia dorobku naukowego, a także braku widocznych 
zależności pomiędzy nauką a językami narodowymi, które ta w swym opisie stosuje. 
Podobnych prawidłowości nie można z taką samą siłą argumentacji wykazywać w sztu
ce. Każde dzieło jest, po pierwsze, indywidualne, nie ma jednego ideału piękna. Po 
drugie, dzieła jednych kultur nie mogą być kontynuowane przez inne. Po trzecie, język 
ma dla sztuki, szczególnie zaś poezji, znaczenie zasadnicze (109-110).

Danilewski, rozpoczynając polemikę od końca, wskazuje, że znaczenie języka 
w sztuce dotyczy tylko poezji. Inne jej dziedziny pozostają nań zasadniczo obojętne, 
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zachowując jednak zasadę indywidualności. Z kolei fakt dziedziczności nauki nie prze
szkadza możliwości wyboru przez określony naród tej części spuścizny, która najbar
dziej odpowiada jego zdolnościom. Co się zaś tyczy tezy pierwszej - jedności prawdy - 
teoretyk odnosi się do niej z większą uwagą i prowadzi tradycyjny wywód epistemolo
giczny. Twierdzi on mianowicie, że w klasycznej definicji prawdy mamy do czynienia 
ze stałym substratem, a więc obiektywną rzeczywistością, oraz z prawdą, stanowiącą 
pochodną nie tylko samego substratu, lecz również procesu poznawczego. Dla ilustracji 
swej tezy używa on, pozostającego w duchu filozofii krytycznej, porównania do lustrza
nego odbicia, które odzwierciedla nie tylko właściwości przedmiotu, ale również cechy 
samego lustra (110).

Dla Danilewskiego każda prawda jest więc albo jednostronna, albo zawiera jakąś 
domieszkę kłamstwa, albo też jej niepełność wynika z obu przyczyn. Ów pesymistyczny 
wniosek uzasadnia założenie, że wiele zależy w nauce od czynnika indywidualnego, 
a tym bardziej od społecznego. W świetle takich założeń nie może dziwić uzależnienie 
sposobu uprawiania nauki od cech narodowych. Jak zauważa Alexander von Schelting, 
Danilewski antycypuje w ten sposób współczesną socjologię wiedzy1. Nie był on zresztą 
pierwszym przedstawicielem rosyjskiej myśli społecznej, który doceniał aspekt narodo- o 
wy w nauce".

1 A. von Schelting, Russland und das Westen im russischen Geschichtsdenken. Forschungen zur 
osteuropaischen Geschichle, Bd. 43, Berlin 1989, s. 86.

Myślicielem, który poprzedzał Danilewskiego w poglądach na temat narodowości w nauce, byl Jurij 
Samarin: 1O. CaMapmi, /Jua CMMia o napoduocmu u naytce, „PyccKaa Ccccna" 1856, nr 1, s. 35-47.

Teoretyk, godząc się na niedoskonałość naukowego odzwierciedlenia rzeczywisto
ści, pokazuje, że z czasem poznanie dochodzi jednak do form coraz bliższych pełnej 
prawdy. Dzieje się to na wzór stopniowego wyodrębniania szlachetnego metalu poprzez 
kolejne stopy z domieszkami nieprzedstawiającymi większej wartości. Znaczenie 
aspektu narodowego przez to się nie umniejsza, albowiem istota procesu dochodzenia 
do prawdy wiedzie właśnie poprzez umiejętne dobieranie elementów stopu (111-112).

Danilewski sądzi, że wielość punktów widzenia jest konstytutywną cechą nauki. Je
go zdaniem, nie ma wystarczającej racji do odrzucenia koncepcji nauki zmiennej 
w aspekcie przestrzennym, jeśli dopuszcza się zmienność w znaczeniu czasowym. Skoro 
mówi się o nauce dawniejszej i współczesnej, to dlaczego nie mówić także o naukach 
pochodzących z różnych kręgów? Gdy bada się górę, nie wystarczy wznosić się ponad 
nią, konieczne jest także obejrzenie jej z różnych stron (112).

Podsumowując swe rozważania na temat roli aspektu narodowego w kształtowaniu 
nauki, rosyjski myśliciel stwierdza, że istnieją trzy najważniejsze argumenty przema
wiające zajego uznaniem:

a) fakt preferowania pewnych dyscyplin naukowych przez konkretne narody;
b) jednostronność zdolności i światopoglądu, które skłaniają narody do określonego 

punktu widzenia;
c) obecność pewnych subiektywnych domieszek do obiektywnej prawdy, które nie

przypadkowo rozdzielone zostały pomiędzy ludźmi, a zgrupowane według narodowości, 
stanowią istotę charakteru narodowego.

Zdaniem Danilewskiego, trudno uznać za przypadek, że nauka angielska stulecie po 
stuleciu rodzi teorie walki. W wieku XVII Thomas Hobbes tworzy koncepcję bellum 
omnium contra omnes. W XVIII - Adam Smith, teoretyk liberalizmu gospodarczego, 
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gloryfikuje zasadę wolnej konkurencji, a wiek pary przynosi teorię Darwina, której 
głównym założeniem jest walka o byt (struggle for existence) (117). Gdyby przyjrzeć się 
z kolei francuskim koncepcjom ekonomicznym, to można zauważyć, że odzwierciedlają 
inną zasadę, a mianowicie znaczącą ingerencję państwa. Można to powiedzieć o tak 
różnych doktrynach, jak merkantylizm, fizjokratyzm czy obrona prawa do pracy (118).

Danilewski nie ogranicza wpływu narodowości do wyboru czy preferencji dyscyplin 
naukowych. Sądzi on również, że tam, gdzie można mówić o wielostopniowym budo
waniu obszernych dziedzin nauki, takich jak astronomia, chemia czy fizyka, poszcze
gólne grupy etniczne przyczyniały się do przełomowych osiągnięć na następujących 
etapach rozwoju:

a) zbierania materiałów,
b) systemu sztucznego,
c) systemu naturalnego,
d) częściowych praw empirycznych,
e) ogólnego racjonalnego prawa.
Z zestawienia dokonanego przez Danilewskiego wynika, że pierwszeństwo w posu

waniu nauki do przodu mieli Niemcy (dziesięć istotnych przewrotów w różnych na
ukach), którzy dokonali najwięcej w fazie czwartej. Na miejscu drugim plasują się Fran
cuzi (siedem wielkich osiągnięć), którzy najwięcej osiągnięć zanotowali przy budowie 
systemów naturalnych. Anglicy, którym przypadła trzecia pozycja (sześć), uczestniczyli 
przy wznoszeniu nauk na wszystkie kolejne szczeble. Autor Rosji i Europy tłumaczy 
owe prawidłowości faktem odmienności niemieckich i francuskich cech narodowych 
oraz pośredniego stanowiska Anglików, którzy stanowią ogniwo położone pomiędzy 
tamtymi narodowościami (129-130).

Danilewski stwierdza zatem, że nawet nauka ma w pewnym stopniu charakter naro
dowy. Jest to mniej widoczne w dyscyplinach, cechujących się prostotą, w miarę jednak 
komplikowania się systemów wpływ cech narodowych wzrasta. Szczególnie widoczne 
jest to w dziedzinach, gdzie niemożliwe jest wprowadzenie ścisłej metody badawczej. 
Skrajnie narodowe oblicze mają nauki społeczne, które wówczas jedynie mogą się roz
wijać pomyślnie, gdy opierają się na rdzeniu etnicznym (135).

W rezultacie takich przemyśleń rola czynnika „ogólnoludzkiego” ograniczona zo
stała do minimum. Do wspólnej skarbnicy ludzkości wchodzą bowiem rezultaty upra
wiania nauki, ale nie sam sposób jej uprawiania. Wydaje się, że można do niej włączyć 
także środki techniczne, które mogą być używane przez każdy naród. Wszystko pozo
stałe jednak posiada charakter narodowy: sztuka, myśl społeczna, literatura, systemy 
ekonomicze etc. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że analiza charakteru etnicznego każ
dej z „nieogólnoludzkich” dziedzin życia byłaby fizycznie niemożliwa nawet w tak 
szeroko zakrojonym przedsięwzięciu, jakie postawił przed sobą rosyjski teoretyk. Dlate
go też rnusiał on wyselekcjonować te aspekty, które będą reprezentatywne dla określenia 
charakteru cywilizacji, aby najistotniejsze różnice pomiędzy nimi objawiły się w pełnej 
okazałości.

Pierwszy rozdział Rosji i Europy, który ma pełnić rolę wstępu, wychodzi od sytuacji 
zdziwienia. Badacz pokazuje, że w postępowaniu mocarstw europejskich można zauwa
żyć pewną niekonsekwencję. W roku 1864 Prusy i Austria dokonują napaści na maleńką 
Danię. W rezultacie Szlezwik-Holsztyn staje się częścią zjednoczonych ręką „żelaznego 
kanclerza” wielkich Niemiec. Następuje poważne naruszenie status quo na kontynencie,
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a przecież Europa nie reaguje; nie podejmuje żadnych politycznych kroków, nie wyraża 
nawet moralnego oburzenia. Jak to możliwe, skoro przed trzynastu zaledwie laty dzisiej
si agresorzy podpisami swoich przedstawicieli potwierdzili przynależność prowincji do 
państwa duńskiego? (3^4)

Zdziwienie badacza staje się szczególnie uzasadnione w zestawieniu z faktami, które 
miały miejsce po wybuchu wojny krymskiej (1854). Gdy Rosja wystąpiła przeciwko 
„barbarzyńskiej” i potężnej Turcji, będącej więzieniem wielu narodów chrześcijańskich, 
europejskie mocarstwa natychmiast stanęły w jej obronie. Nie chodziło tu jednak tylko 
o akty polityczne i skuteczną pomoc militarną, działania miały bowiem zdecydowane 
poparcie opinii publicznej. Jak możliwa jest taka odmienność reakcji w obu przypad
kach, skoro istnieje także wiele innych argumentów przemawiających raczej za obroną 
Danii, takich jak jej chrześcijański i europejski charakter czy brak agresywności? (4)

Odpowiedź Danilewskiego stanowi logiczny wniosek, wynikły z porównania obu 
sytuacji: najwidoczniej Europa nie traktuje Rosji jako części siebie. Co więcej, to wła
śnie z jej strony spodziewa się najpoważniejszego zagrożenia. Polityczna przynależność 
dwu północnych prowincji nie ma decydującego znaczenia dla Europejczyka, albowiem 
pozostają one w granicach cywilizacji europejskiej. Inna sytuacja występuje w przypad
ku Rosji: Zachód nie odnosi się do niej z sympatią, gdyż kierują nim pobudki głębsze od 
motywów pragmatyczno-politycznych:

Dla owej niesprawiedliwości, dla nieprzychylności Europy wobec Rosji (...) nie Znajdziemy przy
czyny w tych czy innych działaniach Rosji, w ogóle nie Znajdziemy wyjaśnienia opartego na faktach. 
Brak tutaj nawet czegokolwiek świadomego, z czego Europa mogłaby sobie obiektywnie zdawać spra
wę. Przyczyna zjawiska leży głębiej. Leży ona w niezbadanych głębinach tych plemiennych sympatii 
i antypatii, które stanowią jakby historyczny instynkt narodów, wiodący je (z pominięciem, chociaż nie 
wbrew, ich woli i świadomości) ku nieznanemu im celowi (...) (41 —42).

Stojąc w obliczu niezrozumiałej na pozór niechęci Europejczyków do Rosji, badacz 
cywilizacji poszukuje podłoża wrogości w głęboko zakorzenionych różnicach pomiędzy 
światem Zachodu a jego ojczyzną. Pomimo stwierdzenia o „niezbadanych głębinach”, 
Danilewski podejmuje próbę klasyfikacji różnic i sprowadza je do trzech rodzajów:

a) różnic etnograficznych, przejawiających się przede wszystkim w psychicznych 
właściwościach narodów;

b) odmiennej w przypadku każdej cywilizacji „najwyższej zasady moralnej”, stano
wiącej warunek konieczny owocnego rozwoju cywilizacji;

c) odmienności przebiegu i warunków rozwoju historycznego narodów (145).
Szczególną uwagę poświęca autor Darwinizmu pierwszej grupie różnic, rozpoczy

nając rozważania na ich temat od przypomnienia antropologii Andersa Retziusa3, 
w której klasyfikacja gatunku homo sapiens opierała się na podziale na plemiona długo- 
głowe (dolichocephali) i krótkogłowe (brachycephali). Nie byłaby ona może zbyt istot
na, gdyby nie fakt, że towarzyszyły jej inne podziały, bardziej ideologicznej natury. 
Szczególnie krytycznie odnosi się Danilewski do poglądów wspomnianego już wcze
śniej Georga Webera, według którego plemiona dzielą się na Lehr- i Ndhrstand, a więc 

3 Do najważniejszych prac A A. Retziusa należy: Coup d'oeil sur l'etat actuel de 1’ethnologie au point 
de vue de la formę du erane osseux, Geneve 1860, oraz pisma zebrane w Skrifter i skilda dmnen jdmte 
negra bref ąf Anders Relzius, Stockholm 1902; w kontekście źródeł teorii Danilewskiego przydatne może 
być też prześledzenie korespondencji: Ein Briefwechsel zwischen Anders Adolf Retzius und Karl Ernst von 
Baer, Stockholm 1963.
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na wyższe i funkcjonalnie podporządkowane, stanowiące jedynie materiał służebny. 
Niezadowolenie rosyjskiego teoretyka wzbudziło przede wszystkim zaliczenie Słowian 
do owej drugiej grupy (146). Do klasyfikacji samego Retziusa autor Rosji i Europy od
nosi się z rezerwą, przypuszczając, że nosi ona znamiona systemu sztucznego. Na po
twierdzenie swego przypuszczenia powołuje się na fakt, że spośród Niemców jedynie 
mieszkańcy północy kraju odpowiadają parametrom plemion długogłowych.

Danilewski polemizuje również z poglądami Franciszka Duchińskiego, polskiego hi
storyka i publicysty, który utrzymywał, że Wielkorusini, w odróżnieniu od Białorusinów 
i Ukraińców, nie są z pochodzenia Słowianami, lecz wywodzą się od plemion 
turańskich4. Twierdzi, że jeśli przyjmie się podział na plemiona długogłowe i krótko- 
głowe, wówczas również Polaków, jako krótkogłowych Słowian, należałoby zaliczyć do 
ludów turańskich (147).

4 Pogląd o turańskim pochodzeniu Rosjan i nie w pełni słowiańskim charakterze języka wielkoruskicgo 
F. Duchiński rozwija w dziele: Necessite des reformes dans 1'exposition de 1’histoire des peuples aryds- 
europeens & tourans, particulierement des slaves et des moscovites, Paris 1864.

Zdaniem rosyjskiego myśliciela, fakt, iż do tej pory wszystkie osiągnięcia wyższej 
kultury przypisać można plemionom krótkogłowym, nie powinien prowadzić do zbyt 
daleko idących wniosków. W opinii Danilewskiego, brak osiągnięć słowiańskiej grupy 
etnicznej tłumaczyć można równie dobrze brakiem czasu na rozwinięcie wszystkich 
twórczych możliwości. Wszak w przyrodzie formy wyższe cechują się późniejszym 
rozwojem (148).

Ostatecznie, pomimo krytycznego stosunku do badań w stylu Retziusa, Danilewski 
nie odrzuca całkowicie drogi szwedzkiego antropologa, który oprócz kryterium długości 
czaszki brał także pod uwagę inne cechy anatomiczne. Rosyjski teoretyk sądzi zatem, że 
albo należy uważać całą metodę Retziusa za „system sztuczny”, albo też dać pierwszeń
stwo innym cechom antropologicznym. Autor Rosji i Europy porzuca więc rozważania 
w tym duchu i przechodzi do analizy sfery czysto psychologicznej (149).

Istotną tezą, którą myśliciel wysuwa na początku tej analizy, jest stwierdzenie, że za
sadniczo wszystkie nacje są zaopatrzone w komplet cech psychicznych. Pociąga to za 
sobą wniosek, że mentalne różnice pomiędzy plemionami posiadają charakter czysto 
ilościowy; o specyfice narodów decyduje zatem stopień natężenia różnych właściwości 
(149). Z metodologicznego punktu widzenia pogląd ten pozostaje w sprzeczności 
z uwagami, zawartymi nieco później w Darwinizmie, gdzie jednym z głównych zarzu
tów wobec ewolucjonizmu było godzenie się z wyodrębnieniem gatunku ludzkiego 
tylko na zasadzie ilościowego przyrostu cech.

Danilewski zwraca uwagę na niedoskonałość dotychczasowych badań w tym kierun
ku. Skoro różnice psychologiczne mają charakter ilościowy, najwłaściwszym narzę
dziem badawczym powinna być statystyka. Niestety, zdaniem botanika, w dziedzinie tej 
niczego dotychczas nie dokonano. W rezultacie opisy psychologii narodów przybierają 
postać przypadkowych epitetów, zapełniających niskiej jakości podręczniki i relacje 
podróżników. W późniejszej psychologii postulaty Danilewskiego zostały w pewnej 
mierze spełnione poprzez badanie tzw. cech istotnych populacji. W praktyce badawczej 
zaistniał wszakże problem tzw. mierzalności, a więc adekwatności charakterystyki licz
bowej do właściwości psychologicznych. Trudność ta stanowi konsekwencję przyjętego 
również przez Danilewskiego założenia o ilościowym charakterze różnic w mentalnych 
strukturach populacji.
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Aby mówić o jakichkolwiek różnicach, konieczne jest ustalenie, które właściwości 
należy uznać za reprezentatywne dla określonej społeczności etnicznej. W procesie 
poszukiwania cechy narodowej, jak czytamy w Rosji i Europie, należy pamiętać, że 
cecha taka:

a) charakteryzuje cały naród; jej brak u poszczególnych jednostek może występować 
tylko na zasadzie wyjątku;

b) jest stała; nie zależy od okoliczności zewnętrznych;
c) jest rzeczywiście istotna, potrafi wpłynąć na historyczny bieg dziejów narodu 

(150).
W swej analizie teoretyk rosyjski nie dokonuje przeglądu wielu cywilizacji. Po 

przedstawieniu założeń metodologicznych przechodzi do porównania cywilizacji euro
pejskiej ze słowiańską, reprezentowaną głównie przez jedyne niepodległe państwo Sło
wiańszczyzny - Rosję. Nawet w podtytule swego opus magnum deklaruje, że dzieło 
traktować będzie przede wszystkim o relacji świata słowiańskiego do romano- 
-germańskiego. Za najważniejszą cechę psychologiczną tego ostatniego uważa skłon
ność do przemocy (Hacu.ibcmaeHHocmb), którą definiuje w sposób następujący:

Skłonność do przemocy (...) jest niczym innym, jak nadmiernie rozbudowanym poczuciem osobowo
ści, indywidualności, wobec którego człowiek posiadający je stawia swoją postać myśli, swój interes tak 
wysoko, że jakakolwiek inna postać myśli, jakikolwiek inny interes powinien mu ustąpić - dobrowolnie 
lub pod przymusem, jako nierównoprawny. Takie narzucanie swego obrazu myśli innym, takie podpo
rządkowanie wszystkiego własnemu interesowi nie wydaje się nawet, z punktu widzenia nadmiernie 
rozwiniętego indywidualizmu, nadmiernego poczucia godności, niczym niesprawiedliwym. Wydaje się 
ono oczywistym podporządkowaniem tego, co niższe - wyższemu. Taka konstrukcja umysłu, emocji 
i woli pociąga za sobą w polityce i życiu społecznym, stosownie do okoliczności, arystokratyzm, ucisk 
narodów lub bezgraniczną, niczym nie poskromioną samowolę, skrajne rozdrobnienie polityczne; w reli- 
gii - nietolerancję lub odrzucenie jakiegokolwiek autorytetu. (150)

W rozdziale ósmym Rosji i Europy znajdujemy wiele przykładów okrucieństw, któ
rych dopuścili się przedstawiciele świata zachodniego. Prześladowania heretyków już 
we wczesnych wiekach chrześcijaństwa miały miejsce znacznie częściej na Zachodzie, 
mimo że to raczej Wschód obfitował w różnego rodzaju odstępstwa od doktryny. Prze
moc sprzeczna jest z doktryną Kościoła, tak więc można ją wytłumaczyć jedynie przez 
charakter ludów romano-germańskich. To posunięty do skrajności indywidualizm naka
zuje Kościołowi zachodniemu uznać się za powszechny i tępić przeciwników. Za tego 
rodzaju postawę bezpośredniej odpowiedzialności nie ponoszą papieże. Leon III nie był 
skłonny uznać arbitralnie wprowadzonych na Zachodzie zmian w symbolu konstantyno- 
politańsko-nicejskim, które nastąpiły pod wyraźnym wpływem Karola Wielkiego. Nie 
papieże unicestwili dzieło słowiańskiej liturgii na Morawach, lecz duchowieństwo nie
mieckie. Źródło katolickiego despotyzmu tkwi zatem w materiale ludzkim. Tragedia 
nocy św. Bartłomieja nie mogłaby zaistnieć, gdyby nie rzesze ochotników, skłonnych do 
udziału w rzezi. Czołowy buntownik przeciwko Kościołowi rzymskiemu - Kalwin, 
podobnie jak sobór w Konstancji, ucieka się do stosu, aby pozbyć się przeciwnika5. 
Anglikanie w jednakowy sposób tępią katolików i prezbiterian, a purytanie stanowią nie 
mniej dobitny przykład nietolerancji. Prawdą jest, że z czasem nietolerancja religijna 
w Europie zanikła. Nie oznacza to jednak nagłego wzrostu łagodności. Agresywna natu
ra musiała znaleźć ujście, czego szczególnie odrażającymi przykładami są dla Danilew

5 Chodzi o mającą miejsce w roku 1553 egzekucję hiszpańskiego uczonego i przeciwnika ideowego 
Kalwina - Miguela Servela.
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skiego podboje kolonialne, prowadzące ostatecznie do skrajności w postaci handlu 
ludźmi (150-155).

Charakterystyka Słowian, przede wszystkim zaś Rosjan, stanowi ilustrację tendencji 
urzeciwstawnej. Teoretyk sądzi, że to właśnie tolerancyjność (mepnuMocmt) cechowała 
ego naród nawet w najtrudniejszych czasach. Również pozostali Słowianie charaktery
zują się łagodnością, której nie da się wytłumaczyć jedynie przez specyfikę prawosła
wia. Nawet Czesi, którzy pod naciskiem duchowieństwa niemieckiego stali się katoli
kami, nie przejawiają skłonności do przemocy. Wyjątek od zasady stanowią jedynie 
3olacy, i to właściwie tylko w warstwie szlacheckiej, przenikniętej wpływami europej- 
>kimi (157).

Danilewski przyznaję, że w Rosji istniały prześladowania religijne staroobrzędow
ców, ale ich intensywność, w porównaniu z podobnymi zjawiskami w świecie zachod
nim, była nieporównywalna. Sądzi on, że przed panowaniem Piotra I miały one czysto 
•eligijny charakter. Dopiero wówczas, gdy dominującą rolę w państwie zaczęło odgry
wać duchowieństwo ukraińskie, pozostające pod wpływem jezuityzmu i lepiej wykształ
cone od moskiewskiego, przybrały charakter polityczny (157). Poglądy myśliciela nie 
ndzwierciedlają w tej kwestii stanu faktycznego, albowiem to właśnie za czasów cara 
•eformatora zwolennicy starego obrządku otrzymali możliwość legalnego wyznawania 
>wych przekonań. Co najważniejsze, rosyjski lud nigdy nie popierał prześladowań, które 
nyły sprzeczne z jego charakterem.

W opinii Danilewskiego, rosyjskie państwo, w odróżnieniu od zachodnich, dokonu- 
ąc podbojów, nigdy nie unicestwiało słabszych, na wpół dzikich narodów. Narody te 
lie popadały także w zależność feudalną. Podbój, czy raczej proces „zasiedlania”, oby
wał się także bez udziału awanturników, którzy zazwyczaj obejmują rządy nad zdoby- 
ymi terenami. Innym ważnym dowodem słowiańskiej tolerancyjności jest, zdaniem 
lutora Rosji i Europy, negatywny stosunek zarówno samego państwa, jak i narodu rosyj- 
;kiego do kary śmierci. Nie akceptował jej ani Włodzimierz Wielki, ani Włodzimierz 
wlonomach, a caryca Elżbieta, „kobieta o prawdziwie rosyjskim sercu”, zniosła ją 
macznie wcześniej, niż uczyniono to w krajach europejskich. W XIX stuleciu natomiast 
cara śmierci nosiła wyłącznie znamiona „obrony koniecznej” (158).

Narody europejskie, jak sądzi Danilewski, przejawiały agresję jako wyraz indywidu- 
ilizmu. Na gruncie słowiańskim występuje relacja analogiczna, albowiem podłożem 
olerancyjności jest przewaga elementu ogólnonarodowego nad indywidualnym. Euro- 
jejczyk wyrzekający się swej narodowości pozostaje mimo wszystko sobą. Rosjanin, 
ctóry przestaje być Rosjaninem, przechodzi w stan niebytu, albowiem rosyjskość należy 
io jego najgłębszej istoty. Głównym motorem działań Rosjanina nigdy nie był interes 
jsobisty, lecz wewnętrzna świadomość moralna. Pociąga to za sobą ważną konsekwen- 
:ję w życiu społeczno-politycznym, a mianowicie prawie zupełną nieobecność partyjno- 
ici w rozumieniu zachodnioeuropejskim. Polska szlachta, wprowadziwszy ową francu- 
;ką truciznę do struktur słowiańskiego państwa, doprowadziła ostatecznie do jego upad- 
cu (164-165).

W swych poglądach na temat specyfiki narodów europejskich i słowiańskich nie był 
Danilewski odosobniony. Podobne opinie wyrażano zarówno przed, jak i po napisaniu 
'łosji i Europy, i to zarówno w Rosji, jak i na Zachodzie. Guizot wśród elementów skła- 
iowych cywilizacji europejskiej wymienia spuściznę starożytności (głównie w koncep- 
:ji państwa), chrześcijaństwo oraz duch indywidualnej niezależności barbarzyńskich 
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ludów germańskich6. Jego wizje potwierdzają zasadniczo rosyjscy ideolodzy nurtu sło- 
wianofilskiego, który wywarł zasadniczy wpływ na Danilewskiego. Podkreślają oni 
jedynie bardziej aspekt zachodniego intelektualizmu7. Słowianofile utrzymują także, iż 
narodom słowiańskim obcy był indywidualizm, któremu od początku przeciwstawiali 
życie wspólnotowe.

6 F. Guizol, The History of Civilization from the Fali of the Roman Empire to the French Revolution, 
Transi, by W. Hazzlitt, New York 1888, vol. II, part 1, s. 189 i n.

7 Wpływ Guizota wyraż.nie widoczny jest u Iwana Kiriejcwskiego: Rosja a Europa, tłum. Halina 
Zelnikowa [w:J Filozofia i myśl społeczna rosyjska 1825-1861. Wyboru dokonał, wstępem i przypisami 
opatrzył A. Walicki, Warszawa 1961, s. 124.

8 K. Kawielin, Zasada osobowości w historii Rosji, tłum. Halina Zelnikowa [w:] ibidem, s. 358-359.
9 B. Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja na tle rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych 

Wschodu i Zachodu, Wilno 1933, s. 100.
10 Jarosław Piekalkiewicz i Alfred Wayne Penn (w ich książce Politics of Ideocracy, Albany, 1995, 

s. 35-36) wprowadzają fundamentalne rozróżnienie dwu koncepcji państwa: organicznej (organie), 
w której jednostka oderwana od polityczno-narodowej całości traci sens istnienia, oraz mechanicznej 
(mechanical), gdzie państwo rozumiane jest jako sztuczny twór, skonstruowany przez grupę jednostek do 
określonych zadań. Nic ulega wątpliwości, że Danilewski rozumie jednostkę w świecie słowiańskim w duchu 
koncepcji organicznej.

Rosyjski publicysta drugiej połowy XIX wieku, zwolennik liberalnej koncepcji spo
łeczeństwa, Konstanty Kawielin, odnosząc się do europejskiego indywidualizmu, twier
dził, że:

(...) w chrześcijaństwie zrodziła się po raz pierwszy idea nieskończonej, absolutnej godności człowieka 
i osoby ludzkiej. Człowiek to żywe naczynie świata duchowego i jego świętości; jest on - przynajmniej 
potencjalnie - przedstawicielem Boga na ziemi, ukochanym synem Bożym, dla którego sam Zbawiciel 
świata zstąpił na ziemię, przelał świętą krew swoją i umarł na krzyżu. (...) Z istoty zdeterminowanej 
człowiek stal się istotą determinującą, z niewolnika przyrody i okoliczności zewnętrznych - ich panem. 
Teraz, dzięki prawdzie, zajął miejsce pierwsze i najważniejsze. (...) Tak więc wszystkie narody nowego, 
chrześcijańskiego świata mają jeden cel: bezwzględne uznanie godności człowieka, osobowości 
i wszechstronny jej rozwój. (...) Początek dały plemiona germańskie, przednie zastępy nowego świata. 
Częste, trwające od wieków, wrogie starcia z Rzymem, nieustanne wojny i dalekie wyprawy, jakiś we
wnętrzny niepokój i rozterka - oznaki siły szukającej strawy i wyrazu - wcześnie rozwinęły w nich głę
bokie poczucie osobowości, ale w formach wulgarnych i dzikich8.

Z przytoczonego fragmentu widać, że zasada osobowości nie ma dla Kawielina cha
rakteru pejoratywnego. Indywidualizm stanowi warunek rozwoju człowieka i świata. Co 
więcej, podstawą indywidualizacji osoby jest godność, która staje się zrozumiała 
w świetle chrześcijaństwa. W podobny sposób ustosunkowuje się do problemu indywi
dualizmu Bogumił Jasinowski, który twierdzi, że kardynalna różnica psychologiczna 
pomiędzy społeczeństwami chrześcijańskiego Wschodu a Zachodem polega na tym, iż 
ten ostatni kieruje się zasadą osobowości i jaźni jednostkowej, wokół której kształtuje 
się cały kompleks odrębności9.

W pracy Danilewskiego, jak również u innych badaczy cywilizacji, indywidualizm 
jest traktowany najczęściej jako zjawisko albo empiryczne, albo bezpośrednio wypro- 
wadzalne z danych obserwacyjnych. Pamiętać wszakże należy, iż rozumienie indywidu
alizmu obejmować może co najmniej kilka znaczeń. Gerard Durozoi i Andre Roussel 
wskazują cztery obszary jego przejawów. W polityce wyraża się on poprzez przekona
nie, że państwo powinno służyć przede wszystkim rozwojowi i pomyślności jednostek10, 
w gospodarce - przez unikanie ingerencji państwa, czyli liberalizm ekonomiczny, 
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w socjologii - przez tłumaczenie zjawisk społecznych oddziaływaniem jednostek, nato
miast w etyce - poprzez stawianie dobra poszczególnych osób ponad dobro wspólnoty, 
co w skrajnych przejawach wyrażać się może w hedonizmie lub immoralizmie11.

11 G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Pojęcia. Postacie. Problemy, Warszawa 1997, s. 112.
12 Patrz: M. Stirner, Jedyny i jego własność. Warszawa 1995.
13 J. Reykowski, Psychologia polityczna [w:] Psychologia, t. 3, Gdańsk 2000, s. 390-391.
14 J.G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1962, s. 326.
15 K. Kawielin, op.cit., s. 361-362.
16 R. Skynner, J. Cleesc, Żyć w rodzinie i przetrwać, Warszawa 1992, s. 111 i n.

W filozofii ekstremalnym przejawem postawy proindywidualistycznej była doktryna 
Maxa Stirnera, którego główne dzieło pełne było zarzutów wobec instytucji państwo
wych, hamujących poprzez fałszywe ideały jedynie słuszną miłość egoistyczną11 12. Nie 
brak było także doktryn idących w przeciwnym kierunku, spośród których marksizm 
stanowił chyba najbardziej jaskrawy przykład gloryfikacji kolektywizmu. W psychologii 
natomiast spotyka się przekonanie, że zarówno indywidualizm, jak i kolektywizm sta
nowią istotne orientacje psychiczne, przejawiające się nie tylko w sferze światopoglądu, 
ale również w mechanizmach funkcjonowania osobowości, i wyrażające się „w odmien
nej strukturze motywacji, w innym sposobie przetwarzania informacji o świecie, innej 
tożsamości osobistej i społecznej”13. Poglądy Danilewskiego, jak się wydaje, pozostają 
w duchu takich właśnie przekonań. Rosyjski teoretyk skłania się bowiem do interpretacji 
wszelkiej działalności społeczeństw, a więc religijnej, politycznej, kulturalnej czy go
spodarczej, przez pryzmat struktury psychicznej materiału etnograficznego. Dlatego też 
opis tej struktury, szczególnie w przypadku plemienia, które sam reprezentował, wyda
wał mu się istotny.

Psychologiczny charakter Słowian określa w sposób zbliżony do Danilewskiego 
J.G. Herder, pisząc o nich, że:

Byli uczynni, gościnni aż do rozrzutności, byli miłośnikami wiejskiej swobody, ale przy tym ulegli 
i posłuszni, byli wrogami rabunku i grabieży. To wszystko nie uchroniło ich jednak od ucisku - prze
ciwnie, nawet przyczyniło się doń. Skoro bowiem nigdy nie dążyli do panowania nad światem, nic mieli 
dziedzicznych władców żądnych wojny i woleli płacić daninę, jeśli tylko pozwalano im żyć w spokoju 
w swoim kraju, to wiele narodów - najwięcej zaś pochodzenia niemieckiego - dopuściło się wobec nich 
ciężkich przewinień14.

Sielankową wizję Herdera potwierdza Kawielin, który w następujący sposób cha
rakteryzuje plemiona ruskosłowiańskie:

Spokojne, miłujące pokój, nie opuszczały swoich siedzib. Zasada osobowości tu nie istniała. Życie 
i stosunki rodzinne nie mogły wykształcić w ruskim Słowianinie poczucia odrębności, skoncentrowania, 
które każę człowiekowi przeprowadzać wyraźną granicę między sobą a innymi, zawsze i wszędzie od
różniać siebie od innych. W człowieku na niskim szczeblu rozwoju poczucie takie rodzi nieustanna woj
na, częste starcia z cudzoziemcami, osamotnienie wśród nich, niebezpieczeństwa wędrówek. Człowiek 
przyzwyczaja się wówczas liczyć tylko na siebie i opierać się tylko na sobie, być stale w pogotowiu, 
wiecznie czuwać. Stąd powstaje w nim głęboka świadomość własnych sił i własnej osobowości. Życie 
rodzinne działa wręcz przeciwnie. Tu człowiek rozpływa się jakby; jego siły, niczym nie koncentrowane, 
pozbawione są prężności, energii i roztapiają się w morzu przyjaznych, pokojowych stosunków. Tu 
człowiek kołysany jest do snu, zażywa spokoju, wpada w drzemkę moralną15.

Obserwacje Kawielina prowadzą ku zagadnieniu, określanemu przez niektórych psy
chologów jako granice osobowości16. Intensywność i skuteczność wyznaczenia granic 
własnej osoby powinny wzrastać wraz z osiąganiem dojrzałości, zdarzają się jednak 
przypadki trwałego odstępstwa od tej reguły, mające charakter zaburzeń osobowości. 
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Zdaniem R. Skynnera i J. Cleese’a, często spotykamy się ze zjawiskiem patologii prze
kazywanej z pokolenia na pokolenie. Jej istota polega na tym, że osoba nie zostaje przy
gotowana do samodzielnego życia i podejmowania decyzji. Rodzina, zamiast przygoto
wywać człowieka do życia w społeczeństwie, wiąże go z sobą tak silnie, że ten pozo
staje wiecznym dzieckiem i do końca życia postrzega siebie wyłącznie jako część ko
mórki społecznej, bez której nie mógłby istnieć.

Podobną wizję Rosjan jako ludzi skoncentrowanych na życiu rodzinnym spotykamy 
u krytyka i publicysty Wasilija Rozanowa. Jego zdaniem, podstawą codziennego życia 
rosyjskiego jest powszechna miłość i płodzenie dzieci. Także stosunek do potomstwa 
polega nie na surowej edukacji, lecz na wprowadzaniu w krąg zagadnień życia rodzin
nego17 18. Wizja Rozanowa, mająca charakter raczej postulatywny, nie zawiera potępienia. 
Rozanow odnosi się do takiego obrazu Rosji z sympatią, mimo że przyznaję, iż jego 
rodacy, choć pełni życia, nie posiedli umiejętności odpowiedzialnego kierowania wła
snym losem.

17 B.B. PonaitoB. ItofipaHHoe. Miinchen 1970, s. 316.
18 F. Dostojewski, Dziennik pisarza, tłum. Maria Leśniewska, t. 2, Warszawa 1982, s. 43.

Inny obraz słowiańskiej łagodności i tolerancyjności znajdujemy w Dzienniku pisa
rza Fiodora Dostojewskiego:

Rosjanie długo i poważnie nienawidzić nie potrafią, nie tylko ludzi, lecz nawet przywar, mroku, 
ciemnoty, despotyzmu, obskurantyzmu i wszystkich tym podobnych niepostępowych rzeczy. U nas 
wszyscy są zawsze gotowi do natychmiastowego pogodzenia się, nawet przy pierwszej okazji, niepraw
daż? (...)

(...) Spójrzmy na dzieci: dzieci biją się właśnie wtedy, kiedy nie nauczyły się wyrażać swoich myśli, 
tak właśnie i my. I cóż. z lego? Nie ma w tym nic beznadziejnego, przeciwnie, to tylko dowodzi naszej 
świeżości i, że tak powiem, dziewiczości16.

Odwołanie się do psychiki dziecka ponownie przywodzi na myśl teorię granic oso
bowości, uwaga pisarza stanowi jednak przede wszystkim potwierdzenie, że w świado
mości wielu Rosjan do najważniejszych cech psychicznych należy łagodność. Powyższe 
opinie mogą zatem stanowić potwierdzenie poglądów Danilewskiego w zakresie cha
rakterystyki Rosjan oraz romano-germańskich narodów Europy.

Jeżeli zatem badacz pomyślnie upora się z zadaniem wyznaczenia rzeczywistych 
cech narodowych, pamiętając, że muszą to być właściwości w danej społeczności po
wszechne, stałe oraz istotne, pozostaje mu do rozwiązania problem ich źródła. W epoce 
badań pozytywistycznych szczególnym zainteresowaniem cieszyły się interpretacje 
przyrodnicze. Hipolit Taine uzasadnia specyfikę narodów poprzez oddziaływanie trzech 
czynników: rasy, środowiska oraz czasu (momentu). Nawiązując do drugiego z nich, 
dokonuje on interpretacji różnic pomiędzy charakterami narodów europejskiego Połu
dnia i Północy:

Jakkolwiek wiadomości nasze o historii ludów aryjskich, od opuszczenia przez nich ojczyzny pier
wotnej do osiedlenia się w ojczyznach późniejszych, są mgliste i mroczne, to przecież możemy stwier
dzić na pewno, że głębokie różnice zachodzące pomiędzy plemionami germańskimi, z jednej strony, 
a plemieniem helleńskim i łacińskim, z drugiej, wynikają w znacznej części z różnicy krajów, w których 
osiadły. Jedne z tych plemion, zająwszy kraje zimne i wilgotne, okryte błotnistymi lasami albo położone 
nad brzegiem dzikiego oceanu, znalazły się w kręgu wrażeń melancholijnych lub gwałtownych, usposa
biających do pijaństwa lub obżarstwa, do sposobu życia lupieżniczego i wojowniczego; inne, przeciw
nie, wśród najpiękniejszych krajobrazów, nad morzem wesołym i świetnym, nabyły skłonności do żeglu
gi i handlu, a wolne od grubych wymagań żołądkowych, rychło podążyły ku uspołecznieniu, ku organi
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zowaniu się politycznemu, ku uczuciom i czynnościom sprzyjającym rozwojowi krasomówstwa, umie
jętnego używania życia, wynalazków naukowych, literatury i sztuk pięknych19.

19 H. Taine, Historia literatury angielskiej, tłum. Eliza Orzeszkowa ]w:| Teoria badań literackich za 
granicą, t. 2, Kraków 1965, s. 37.

*° R. Pipes, Rosja carów, Warszawa 1990, s. 17.
H.A. ToaoceuKO, CouiuLibnan tfiu.v>co<f>usi cMastno(fiu.iwnwa [w:| Coąuo.ioeuHecKas mhim « Po- 

ccuu, JJeHMurpan 1978, s. 238.

Argumenty Taine’a oprócz wpływu środowiska na mentalność narodów dotyczą 
również innej kwestii, a mianowicie niejednolitości psychicznej świata romano- 
-germańskiego. Dla Danilewskiego świat zachodni, pomimo akcydentalnych różnic, 
stanowił organiczną całość, francuski socjolog natomiast zauważał w nim istotne pęk
nięcie. Cechy, które rosyjski teoretyk łączył z całym światem zachodnim, Taine przypi
suje raczej plemieniu germańskiemu. Wyjaśnienie tego faktu jest w pewnej mierze moż
liwe w świetle teorii typów kulturowo-historycznych. Można mianowicie przypuszczać, 
że francuski pozytywista pozostaje całkowicie w obrębie świata europejskiego, gdy 
piszę o różnicach w obyczajach grup etnicznych, albowiem inne obszary kulturowe, 
jako absolutnie obce, zupełnie go nie interesują.

Problem wpływu środowiska geograficznego na mentalność w interesujący sposób 
interpretuje Richard Pipes, który utrzymuje, że surowy klimat Rosji skłaniał jej miesz
kańców do pracy zespołowej. Jeśli na wykonanie prac polowych rolnicy rosyjscy dyspo
nowali niemal dwukrotnie krótszym czasem niż europejscy, to zmuszeni byli uciekać się 
do pomocy krewnych i sąsiadów. W ten sposób rodziło się uzależnienie od wspólnoty. 
Jako dodatkowy argument dla swej tezy Pipes wskazuje na fakt, że na Ukrainie i obsza
rach Rosji południowej liczba gospodarstw indywidualnych, tzw. chutorów, była znacz
nie większa20.

Danilewski nie skłania się ku pozytywistycznej tezie o decydującym wpływie środo
wiska na kulturę. Przyznaję on jedynie, że każdy naród związany jest w pewien sposób 
ze swym macierzystym środowiskiem. Dla Rosjanina Syberia wydaje się o wiele atrak
cyjniejsza niż ciepłe rejony Kaukazu. Południe ma w sobie coś zabójczego dla narodów 
północnych i nie klimat przyciągał Germanów ku krajom śródziemnomorskim. Żywio
łem tym była plemienna sympatia do narodów romańskich. Analogicznie - choć z uży
ciem znaków przeciwnych - powinna być objaśniana wzajemna niechęć Germanów 
i Słowian. Europejczycy, szczególnie zaś Niemcy, porzucają bezstronność ocen 
w chwili, gdy przychodzi im oceniać Rosjan, którzy jawią się im jako „prostaccy” czy 
„brodaci” (Gemeiner Russe, Bartrusse) (42).

Z przytoczonych poglądów Danilewskiego wynika, że wbrew temu, co można by 
wnioskować z jego metody budowania systemu, nie należy ograniczać źródeł teorii 
typów kulturowo-historycznych do determinanty biologicznej. I. Gołosienko przypomi
na, że bardzo istotny wpływ na botanika miał udział w pracach sekcji etnograficznej 
Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Charakter pracy wyznaczały poglądy dwu 
grup uczonych, którzy podkreślali wagę odmiennych czynników, stanowiących podłoże 
kultur narodowych. Jedna grupa, powołująca się na autorytet K.E. von Baera, koncen
trowała się na „fizycznych” studiach grup etnicznych, podczas gdy druga, pozostająca 
pod wpływem Mikołaja Nad i eżd i na, reprezentowała podejście psychologiczne. Owocem 
pracy tej grupy był szereg badań folklorystycznych nad językiem i obyczajami narodów 
słowiańskich21.
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Mikołaj Danilewski, pomimo wpływu Baera, skłaniał się raczej ku poglądom drugiej 
grupy. Można zatem mieć wątpliwości, czyjego metoda odzwierciedlała przede wszyst
kim procedury klasyfikacji biologicznej; czy nie mamy raczej do czynienia z redukcjo
nizmem psychologicznym. W wypadku tym odpowiedź powinna być raczej negatywna, 
gdyż botanik posługiwał się argumentami psychologicznymi nie podczas budowania 
swego systemu, lecz tylko wówczas, gdy pragnął ów system i jego konsekwencje uza
sadnić. Innymi słowy, argumentacja psychologiczna stanowiła dla niego pewnego ro
dzaju bramę do świata wartości, z którego istnienia zdaje sobie sprawę jako badacz, ale 
którego zarazem nie traktuje jako model naukowy.

Etnopsychologia Danilewskiego, zgodnie z przekonaniem o stałości cech typu kultu- 
rowo-historycznego, zakłada niezmienność mentalnej struktury plemienia. W płaszczyź
nie diachronicznej stanowi ona podłoże wszelkich historycznych przemian cywilizacji. 
Założenie to, bez którego teoria typów ległaby w gruzach, spotkało się z krytyką niektó
rych badaczy. Gołosienko zarzuca Danilewskiemu ignorowanie historyczności narodo
wej psychologii, która przecież często wchłania przeciwstawne fazy swego rozwoju22. 
E. Sokołow z kolei twierdzi, że teoretyk myli się, budując naród z osobników psycholo
gicznie jednakowych23. Pierwszy z zarzutów postawiony został z pozycji filozofii dia
lektycznej i dotyczy długofalowego rozwoju całych społeczności, drugi natomiast kon
centruje się na synchronicznej strukturze psychologicznej narodu.

22 Ibidem, s. 239.
23 3.B. CoKonoH, npotńieMa mauMińeucmHusi Ky.uniypu tt dyxo«H<>u mu3hu oSutecmea, JleHMHrpan 

1986. s. 17.

W czasach gdy powstawała Rosja i Europa, poglądy na temat jednolitości i różno
rodności psychologicznej społeczności etnicznych były podzielone. Przekonanie o stało
ści charakteru narodowego cechowało przedstawicieli moskiewskiego słowianofilstwa, 
a nawet niektórych ideologów orientacji prozachodniej, jak na przykład cytowanego 
wcześniej Konstantego Kawielina. Z kolei wspomniane poczwiennictwo, które, jak 
można przypuszczać, w istotny sposób wpłynęło na Danilewskiego, zakładało istnienie 
odmiennych typów osobowościowych w ramach narodu. Autor Rosji i Europy skłania 
się ku poglądom pierwszej grupy myślicieli nie tyle z powodu sympatii do określonego 
zestawu idei, lecz raczej ze względu na konieczność zachowania koherencji swej teorii.

Rozważania Danilewskiego na temat psychologii narodów nie zawierają jasnego 
rozstrzygnięcia kwestii źródła różnic w mentalności plemiennej. Wyjaśniać można je na 
wiele różnych sposobów, ale zasadniczo istnieją trzy grupy argumentów. Po pierwsze, 
charakter narodowy uważać można za pochodną struktury biologiczno-antropologicznej 
plemienia. Danilewski odrzuca wnioskowanie na podstawie antropologii Retziusa, ale 
nie odcina się od podobnych rozważań w sposób radykalny, wyrażając przypuszczenie, 
że być może do tej pory posługiwano się nie do końca udaną klasyfikacją (149). Inne 
wyjaśnienie różnic polega na eksponowaniu roli środowiska naturalnego; ku takiemu 
rozwiązaniu zmierzał wspomniany wcześniej Hipolit Taine. W tym wypadku opinia 
rosyjskiego botanika jest stosunkowo jasna. Jak wiemy, Danilewski sądził, że przedsta
wiciele określonej cywilizacji mogą przenieść jej zasady w dowolne miejsce i nie przy
puszczał, aby to warunki geograficzne stanowiły istotny wyznacznik działań. Jeszcze 
innym sposobem wyjaśniania specyfiki psychicznej narodów jest odniesienie do uwa
runkowań historycznych i kulturowych, które wytwarzają pewne modele zachowań 
przenoszonych z pokolenia na pokolenie. Aby rozstrzygnąć, czy z takim właśnie uza
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sadnieniem mamy do czynienia u Danilewskiego, konieczne jest przytoczenie jego po
glądów na temat międzycywilizacyjnych różnic w dziedzinie wyznawanej religii oraz 
wychowania historycznego.

Na początku swych rozważań na temat roli konkretnych odmian chrześcijaństwa 
w kształtowaniu oblicza Europy myśliciel odpowiada negatywnie na pytanie, czy więk
szych różnic nie należy się raczej dopatrywać pomiędzy katolicyzmem a protestanty
zmem niż między nimi obydwoma a prawosławiem. Powołując się na poglądy słowiano- 
filskiego teologa - Aleksego Chomiakowa, Danilewski stwierdza, że istota wszelkich 
zachodnich odchyleń od prawdy polega na herezji przeciwko Kościołowi. W ten sposób 
odszczepieństwo europejskie jest w swej istocie odmienne od herezji wschodnich, pole
gających głównie na niezrozumieniu istoty niektórych dogmatów wiary. Konsekwencje 
błędów w podejściu do zagadnień eklezjologii różnią się od następstw innych herezji, 
które pozostają otoczone zawsze tym samym kręgiem pojęć. Wykroczenie przeciwko 
Kościołowi ma tendencje do stopniowego rozbijania całego kanonu wiary i pozbawiania 
jej jakiegokolwiek punktu oparcia (168). W swym przekonaniu o kluczowej roli rozu
mienia Kościoła dla całej postawy religijnej nie był teoretyk odosobniony także wśród 
późniejszych myślicieli prawosławnych. Nawet uprawiający „mistyczną eklezjologię” 
Włodzimierz Łosski jest przekonany, że w „historii chrześcijańskiej dogmatyki wszyst
kie herezje chrystologiczne ożywają ponownie i powtarzają się w związku z pojęciem 
Kościoła”24.

24 B.H. tloccKMii, OtepK MUcmunecKOio (wwcmmux twcmoinou yepKHUu, Mockhh 1991, s. 140.
25 S. Bułgakow, Prawosławie, tłum. ks. Henryk Paprocki, Białystok 1992, s. 44—45.

Autor Rosji i Europy przyznaję, że o chrześcijaństwie mówić można tylko w wypad
ku świadomego przyjęcia Objawienia. Przyjęcie to może mieć charakter totalny lub 
tylko częściowy; w tym drugim wypadku traci ono znaczenie i siłę oddziaływania. Samo 
Objawienie może się okazać bezużyteczne, jeśli brak jest właściwego sposobu jego 
zachowania i uwiarygodnienia, które dokonuje się w tylko w Kościele. Danilewski sto
suje w tym miejscu porównanie do kodeksu i władzy sądowniczej. Nawet najlepszy 
zbiór praw nie będzie mógł działać, jeżeli nad jego egzekucją nie będzie czuwał właści
wie funkcjonujący sąd. Samo znaczenie Objawienia zależy zatem od rozumienia istoty 
Kościoła (169). W kilkadziesiąt lat później protoprezbiter Sergiusz Bułgakow, rosyjski 
teolog emigracyjny, stwierdzi, że:

(...) życie kościelne jest jedyną prawdą, pomimo rozróżniania sfonnułowań dogmatycznych. Jest ono 
jedno tak samo, jak w czasach pierwotnego chrześcijaństwa, kiedy cała dogmatyka Kościoła zawierała 
się w wyznaniu Apostoła Piotra, jak w epoce soborów powszechnych z jej złożoną teologią, a także 
w jeszcze bardziej złożonej epoce naszych dni. Herezja nie jest teoretycznym błędem w dogmatyce, ale 
skażeniem prawdy życia, z czego wynika odejście od tradycji kościelnej i świadomości dogmatycznej25.

W opinii Danilewskiego można mówić o czterech rozumieniach istoty Kościoła:
a) prawosławnym, zakładającym, że Kościół stanowi wspólnotę wiernych;
b) katolickim, skupiającym istotę Kościoła na osobie papieża;
c) protestanckim, w którego ramach Objawienienie może być wyjaśniane przez każ

dego członka wspólnoty;
d) mistyczno-sekciarskim, gdzie badanie Objawienia uzależnione jest od natchnienia 

Duchem Świętym (169).
Wśród wymienionych sposobów myśliciel wskazuje na protestantyzm jako przypa

dek szczególny, w którym dowolność interpretacji wyklucza jakiekolwiek znaczenie 
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Objawienia. Istota religii zostaje sprowadzona do subiektywnych odczuć, co pozbawia 
ją sensu, bowiem religijność jako taka musi zakładać absolutny charakter przedmiotu 
wiary. Każdy z odłamów protestantyzmu stanowi owoc wyboru odpowiadających jakiejś 
grupie norm. Danilewski porównuje ten sposób działania do poczynań Thomasa Jeffer
sona, który z dwóch egzemplarzy Ewangelii wycinał najbardziej „pożyteczne” frag
menty i wklejał do zeszytu, tworząc w ten sposób religię na własny użytek (170). Ów 
negatywny stosunek do podobnych praktyk nie był zjawiskiem odosobnionym wśród 
ideologów rosyjskich. Podobne zarzuty stawiano, na przykład, wolnomyślicielstwu Lwa 
Tołstoja26.

26 B.B. PoaanoB. Eipe o epatfie Jl.II. To.tcmoM u eio yueuuu o HeconpomueAeHuu 3.ty, „PyccKoe O6o3 
peime”, 1896, nr 10, s. 499.

27 Blisko sto lat po ukazaniu się Rosji i Europy Paul Evdokimov stanowczo stwierdzi: Chrystus jest 
jedyną „głową nad całym Kościołem, który jest ciałem jego i pełnością tego, który się dopełnia przez 
wszystko we wszystkich". Ta sama myśl zawiera się w Liście do Kolosan (...) - co wyklucza wszelką ideę 
następstwa: „A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. P. Evdokimov, 
Prawosławie, Warszawa 1964, s. 148.

Nie ulega wątpliwości, że przedstawiona w Rosji i Europie wizja protestantyzmu ko
reluje z tezą o germano-romańskim indywidualizmie. Chrześcijaństwo reformowane 
stanowi logiczny odpowiednik zasady niczym nieskrępowanej osobowości na gruncie 
psychologii. Pozostaje jedynie problem, który z aspektów można traktować jako czynnik 
prymarny, który zaś jedynie jako pochodną. Przypuszczenie, że to wychowanie religijne 
w duchu dowolnej interpretacji ukształtowało mentalność narodów północnej Europy, 
nie znajduje satysfakcjonującego potwierdzenia w tekście teoretyka. Danilewski poka
zuje jednak postępujący charakter degradacji wiary w społeczności, która przyjęła Ob
jawienie za pośrednictwem błędnego rozumienia Kościoła: kolejne interpretacje pozba
wiają religię wszelkich podstaw i wpływu na życie.

Katolicyzm, zdaniem teoretyka, stanowi zjawisko z pozoru nieco odmienne: nie 
można w nim wykazać sprzeczności obecnych na każdym kroku w kościołach prote
stanckich. Zasada katolicyzmu ma charakter „myślny” i można by jej dowodzić, gdyby 
tylko dowód taki był potencjalnie do przeprowadzenia. Rzecz jednak w tym, że jest 
wprost przeciwnie - bez większego trudu możliwe jest wykazanie bezpodstawności 
przekonania o nieomylności papieża. Nie ma wystarczającej racji przemawiającej za 
przyznaniem jednemu człowiekowi władzy równej soborowi powszechnemu. Jeśli zaś 
nawet przyjąć tę zasadę, to po śmierci każdego z papieży powinien zbierać się sobór. 
Gdyby z kolei zgodzić się z regułą przekazywania przez papieży władzy swym następ
com, to każdy papież musiałby wyznaczać takiego następcę, a tego przecież nie czyni 
(172-173). Przekonanie o braku uzasadnienia sukcesji papieskiej nie jest oryginalnym 
pomysłem Danilewskiego. Myśliciele prawosławni różnych epok wysuwali argumenty 
podobne do tych, które znajdujemy w głównym dziele rosyjskiego teoretyka27.

Jak czytamy w Rosji i Europie, papieski absolutyzm zawsze budził wątpliwości 
w środowisku katolickim. Dlatego też próbowano wielu sposobów, aby go w pewnej 
mierze ograniczyć. Jak sądzi Danilewski, dobitnym przykładem takich usiłowań jest 
przyjęcie zasady, iż nieomylność papieska dotyczy wyłącznie spraw wiary. Pozostaje 
wszakże problemem, co należy uznać za domenę wiary, co zaś pozostawić poza nią 
(174). Myśliciel odwołuje się do przypadku sprzeciwu opinii publicznej wobec encykli
ki Quanta cura Piusa IX, dotyczącej obowiązków katolika i podającej spis mylnych 
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nauk, takich jak socjalizm i komunizm. Zdaniem Danilewskiego, rola Piusa IX polegała 
na ukazaniu sprzeczności pomiędzy katolicyzmem a owocami cywilizacji europejskiej, 
wypracowywanymi przez setki lat. Ostatecznie, jak sądzi myśliciel, katolicy staną przed 
dylematem wyboru. Będą musieli rozstrzygnąć, czy powrócić do epoki Grzegorza VII 
i Urbana II, czy odwrócić się od katolicyzmu i przejść na protestantyzm lub prawosła
wie, czy wreszcie zupełnie wyrzec się chrześcijaństwa. Jak widać, Danilewski postrzega 
spuściznę katolicyzmu w negatywnym świetle, ale nie ze względu na konkretne oddzia
ływanie poszczególnych papieży, lecz z powodu samej zasady papieskiej nieomylności 
i z uwagi na towarzyszące katolickiej kulturze wypaczenia. Stanowisko takie nie może 
dziwić, skoro w łonie samego Kościoła katolickiego rzeczywiście istniały i wciąż ist
nieją wątpliwości co do roli papiestwa. W latach następujących po Vaticanum II ich 
spektakularnym przejawem są między innymi poglądy Hansa Kiinga28.

28 H. Kiing, Nieomylny?, Kraków 1995.
29 K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, Warszawa 1987, s. 311-312.
30 P. Johnson, Papiestwo. XX wieków historii, Warszawa 1998, s. 22.

Autor Rosji i Europy, który w odniesieniu do zagadnienia autorytetu w Kościele wy
chodzi od duchowego pierwszeństwa czynnika eklezjologicznego, nie bierze pod uwagę 
faktu, że w świetle teologii życia wewnętrznego, czy nawet dogmatyki, zasada koncylia- 
ryzmu nie posiada większej mocy autorytarnej. Problematykę tę w trafny sposób ukazuje 
Karl Rahner, dowodząc, że

(...) teologiczna trudność wynikająca z przypisania takiej funkcji w Kościele jednej określonej osobie nic 
jest większa niż ta, która wynika z przypisania jej soborom czy całemu episkopatowi, założywszy, ż.e 
papieża zawsze uważa się za działającego zwierzchnika Kościoła, za osobę reprezentującą cale kolegium 
biskupów. Powoływanie się tutaj na względy niejako demokratyczne byłoby nie na miejscu w odniesie
niu do Kościoła i do sprawy, o jaką tu chodzi. Wielka liczba biskupów na pewno nic reprezentuje ani nic 
gwarantuje większej prawdy i większej nieomylności niż pojedyncza osoba w owej ostatecznej decyzji 
dotyczącej kwestii wiary, które dotykają najbardziej wewnętrznego sumienia człowieka, założywszy tyl
ko, że episkopat zgromadzony na soborze czy papieża jako tak zwaną indywidualną osobę uważamy 
zawsze i tylko za konkretyzację tego konkretnego Kościoła, który jest utrzymywany w eschatologicznej 
rzeczywistości prawdy nie dzięki zdolności, inteligencji i teologicznemu wykształceniu określonych lu
dzi, ale mocą ducha Chrystusa. W tym świetle można ostatecznie powiedzieć, że osobowe kierownictwo 
synodalnej i kolegialnej reprezentacji Kościoła jest bardziej naturalne i racjonalne także z ludzkiego 
punktu widzenia29.

W swym negatywnym postrzeganiu katolicyzmu Danilewski ignoruje także bardzo 
istotny pozytywny aspekt papiestwa, mający ogromne znaczenie dla całej wspólnoty 
katolickiej, a mianowicie szczególny charyzmat jednoczenia, którego obecność podkre
śla Paul Johnson30. W pracy Danilewskiego nie znajdujemy możliwości interpretowania 
urzędu papieskiego jako szczególnego charyzmatu. Papiestwo nie jest jednym z możli
wych kanałów, którymi łaska rozlewa się na Kościół, lecz ma wymiar wyłącznie prag
matyczny. Jak pamiętamy, autor Rosji i Europy nie papieży oskarżał o przyjęcie błędnej 
reinterpretacji symbolu konstantynopolitańsko-nicejskiego. To wpływ cesarstwa spro
wadził Kościół na manowce. Innymi słowy, w poglądach Danilewskiego papiestwo 
może być nawet w jakiejś mierze usprawiedliwione, albowiem stanowi wzorzec wyma
gań, który prędzej czy później ujawni sprzeczności pomiędzy chrześcijaństwem opiera
jącym się na Objawieniu a resztą cywilizacji romano-germańskiej. Cywilizacja ta zmie
rza, w jego przekonaniu, ku ostatniemu z podanych rozwiązań, a mianowicie ku calko- 
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witej sekularyzacji Zachodu, wyrażającej się cavourowską zasadą: „wolnego Kościoła 
w wolnym państwie” (175).

Negatywne skutki kulturotwórczego oddzaływania rzymskiego chrześcijaństwa, jak 
sądzi Danilewski, nie ograniczają się do obszaru cywilizacji europejskiej. Reakcją na 
papieski absolutyzm i feudalizm był między innymi nihilizm, zapożyczony przez część 
rosyjskiej inteligencji31. Na Zachodzie postawa nihilistyczna była tylko jedną z wielu 
chorobliwych reakcji na chorą rzeczywistość, w Rosji natomiast głęboko się zakorzeni
ła. Stanowiła jednak, wbrew przekonaniu niektórych publicystów, nie skutek błędnego 
systemu edukacyjnego, lecz proste zapożyczenie najnowszego socjalizmu. W Rosji 
odgrywała zatem podwójnie negatywną rolę: po pierwsze, była nośnikiem buntu, po 
drugie zaś, integralnym elementem rozwoju ideowego obcego typu kulturowo- 
-historycznego.

31 HR HaHiijiencKnii, npoucxancdeHue naiaezo HuziiAU3Ma [w:] H.R HaunneHCKi™, CfiopnuK noMimu- 
veiKux u jKOHOMunecKux cmameu. CaHKT IleTepSypr 1890, s. 246 i n.

Z przytoczonych powyżej przekonań rosyjskiego teoretyka wynika, że był przeciw
nikiem rozdziału Kościoła od państwa. Swe stanowisko uzasadnia on prawosławną 
koncepcją Kościoła jako wspólnoty wierzących wszystkich czasów i narodów. Jeśli 
państwo chce być wolne od Chrystusa, to musi przestać być chrześcijańskim. Państwo 
i Kościół są połączone jak duch i ciało. Podobnie jak małżeństwo, tworzą związek za
równo religijny, jak i prawny (176). Jeśli przyjmiemy czysto świecką koncepcję związku 
małżeńskiego, a więc potraktujemy go jako kontrakt pomiędzy dwojgiem ludzi, to 
o trwałości tego związku może stanowić wyłącznie wola obu stron kontraktu. W takim 
wypadku, w instytucji małżeństwa możliwe byłyby wszelkie innowacje, a sprzeciw 
wobec nich nie miałby uzasadnienia, nie ma bowiem „ogólnoludzkich” norm życia mał
żeńskiego. W rzeczywistości zatem żadne państwo, mieniące się czysto świeckim pań
stwem prawa, nie może stosować zasad „ogólnoludzkich” w odniesieniu do małżeństwa. 
Stany Zjednoczone, przypomina Danilewski, długo nie godziły się na powstanie odręb
nego stanu Mormonów, gdyż wówczas musiałyby uznać również wielożeństwo. W ten 
sposób państwo zostało postawione przed dylematem: albo rzeczywiście stać się religij
nie neutralnym i uznać wszelkie możliwe rozwiązania, albo też zachować zasadę mono- 
gamii, pokazując, że w istocie rzeczy stosuje się zasady pewnej szczególnej religii pań
stwowej, powstałej na podstawie bardzo rygorystycznego doboru fragmentów Ewangelii 
(178-179).

W ten sposób Danilewski rozprawia się z ideą państwa neutralnego religijnie, jedno
cześnie krytykując katolicyzm i protestantyzm, twierdząc, że chrześcijaństwo istnieje 
w nich wyłącznie dzięki inercji i bezwładowi, nieobcemu także sferze moralnej. W zu
pełnie innym świetle przedstawia teoretyk prawosławie, które, jego zdaniem, wolne jest 
od tych niedostatków. Przede wszystkim nie obciąża ono rozumu wątpliwościami co do 
zasady nieomylności. Przypisana jest ona bowiem całemu Kościołowi, przemawiające
mu głosem soboru powszechnego. O ile nieomylność papieży wielokrotnie budziła wąt
pliwości, o tyle o prawdziwości postanowień soborowych świadczy sama historia. Także 
anatema soborowa, jak na przykład odrzucenie arianizmu, oddziałuje w sposób widocz
ny; potępiona doktryna z czasem całkowicie traci swą moc.

Myśliciel postrzega nieomylność Cerkwi w szczególny sposób. Odnosi on ją do zja
wisk cudownych, właściwych dla wszystkiego, co nosi piętno zamysłu Bożego. W ten 
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sposób nieomylny jest także porządek przyrody i historia. W nieomylności Cerkwi po
rządek Boży przejawia się tylko w sposób bardziej prosty i bezpośredni (180). Jak zatem 
widać, Danilewski pojmuje Kościół prawosławny jako szczyt hierarchii Stworzenia, 
ogarniętego boskim Logosem. Nic dziwnego, że jego biologiczna koncepcja przyrody 
i cywilizacji tchnie prowidencjalizmem. Stanowi on logiczny komponent światopoglądu, 
w którego ramach całość bytów odzwierciedla pseudodionizyjską hierarchiczność.

W prawosławiu nietrudne jest znalezienie granicy pomiędzy tym, co cesarskie, i tym, 
co boskie, albowiem nieomylna Cerkiew bez trudu rozstrzyga, co należy do jej kompe
tencji. Danilewski stanowczo odrzuca zarzuty dotyczące tzw. nadwornego prawosławia 
(Hoforthodoxie), twierdząc, że nigdy cesarze nie dyktowali Cerkwi treści jej przekonań. 
Jeśli natomiast przyjmowali je, nie może dziwić, że pozostawała ona w zgodzie z wła
dzą monarszą (182). Myśliciel usprawiedliwia zatem pośrednio takie zjawiska w Cerkwi 
rosyjskiej, jak zniesienie patriarchatu przez Piotra I i przejęcie kontroli organizacyjnej 
nad Kościołem przez oberprokuratora czy zawieszenie tajemnicy spowiedzi w przypad
ku zagrożenia życia monarchy.

Owa gloryfikacja prawosławia, dokonana z punktu widzenia jednego z jego wy
znawców, uniemożliwia przedstawienie niebezpieczeństw, kryjących się w jego tradycji, 
chociaż z drugiej strony w pośredni sposób je demaskuje. Bogumił Jasinowski wskazu
je, że ideał prawosławny jest w zasadzie aspołeczny. Przez to państwo staje się na 
Wschodzie koniecznością i w rezultacie następuje jego przebóstwienie, podczas gdy 
w tradycji zachodniej, np. u św. Augustyna, państwo świeckie nie jest ani diabelskie, ani 
Boże32. Danilewski nie dostrzega zatem bardzo istotnego aspektu wyznań chrześcijań
skich, a mianowicie ich wpływu na formowanie osobowości, która w prawosławiu ma 
charakter bardziej bierny, niż jest to na Zachodzie. Max Weber pokazuje, że zachodnia 
„postawa gospodarcza” jest oczywistym następstwem etyki ascetycznego protestanty
zmu33. W tradycji europejskiej zatem cywilizacja stanowi następstwo praktyki chrześci
jańskiej, przede wszystkim doktryny moralnej.

32 B. Jasinowski, op.cit., s. 25-27.
33 M. Weber, Szkice z socjologii religii, tłum. Jerzy Prokopiuk i Henryk Wandowski, Warszawa 1984, 

s. 84 i n.

U Danilewskiego kierunek oddziaływania wydaje się odwrotny. Chrześcijaństwo 
stanowi pewien fakt, wobec którego przedstawiciele narodów mogą zająć różne stano
wisko. Tym samym fakt ów, poddany interpretacji przez pryzmat charakteru plemienne
go, przybiera bardzo odmienne postacie. Kształtowanie religijne, chociaż w parze 
z psychologią grupy etnicznej może działać na zasadzie sprzężenia zwrotnego, posiada 
raczej charakter wtórny. W rzeczywistości bowiem sama religia zostaje najpierw odpo
wiednio ukształtowana. Nie przeczy to przekonaniu, że możliwe jest odkrycie niczym 
nieskażonej treści Objawienia. Aby ten chwalebny akt poznania i przyswojenia mógł się 
dokonać, potrzebne jest jednak odpowiednie podłoże psychologiczne, zakładające 
przede wszystkim koncyliame otwarcie na percypowane sacrum, obejmujące jednym 
systemem zarówno sfery najważniejsze, jak i niżej umiejscowione w hierarchii.

W hierarchii tej niebagatelne miejsce zajmuje polityczna i społeczno-gospodarcza 
sfera działalność narodów, które poprzez wieki poddawane były tzw. wychowaniu histo
rycznemu. Punktem kluczowym rozważań na ten temat staje się państwo i jego rola 
w kształtowaniu się dziejów narodu. U Danilewskiego mamy do czynienia z wzajem
nym uwarunkowaniem: państwo, aby mieć trwałe podstawy, musi być w swej istocie 
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narodowe, natomiast naród musi dążyć do ustanowienia własnego państwa. Jeśli grupa 
etniczna dążenia takiego nie wykazuje, oznacza to, że nie osiągnęła jeszcze odpowied
niego stadium rozwoju albo nie jest zdolna wyjść poza fazę plemienności. Wówczas 
zostaje pochłonięta przez naród silniejszy, którego specyfika ulega nieznacznej modyfi
kacji (186).

Porzucając „mistyczne” spekulacje na temat funkcji państwa, Danilewski wychodzi 
od angielskiej definicji, w myśl której ma ono jedynie zapewniać ochronę dóbr osobi
stych, rozumiejąc przez nie życie, godność i wolność. Rzecz jednak w tym, by owe do
bra pojmować nie tylko w znaczeniu czysto indywidualnym, ale również narodowym 
(186). W czasach panowania Napoleona ochrona indywidualnej wolności była dosta
teczna, a nawet doskonalsza niż w przypadku Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemiec
kiego, a jednak Niemcy nie godzili się na powstały układ. Również Rosjanom wizja 
daleko idących gwarancji nie mogła odpowiadać, skoro poświęcili w czasie wojny 1812 
roku setki tysięcy ofiar. Wniosek z tych obserwacji wydaje się Danilewskiemu oczywi
sty: narodowość stanowi jeden z najistotniejszych przymiotów człowieczeństwa, każdy 
zatem naród posiada prawo do posiadania własnego państwa34 (187). A. Majakunow 
słusznie zauważa, że Danilewski poprzez swe koncepcje polityczne pragnie przede 
wszystkim tworzyć warunki rozwoju duchowego ludzi, dla których najlepszym środowi
skiem jest ich własny naród. Państwo jest zatem produktem ducha narodowego, który 
wyraża się poprzez świadomość indywidualną35.

Koncepcja rosyjskiego teoretyka wpisuje się w cały szereg nawzajem sprzecznych 
opinii na temat istoty państwa i narodu oraz wzajemnych relacji obu pojęć. Jak zauważa 
Władysław Szostak, istnieją co najmniej dwa odmienne rozumienia narodu: praktyczno- 
-woluntarystyczne i etniczno-kulturowe36. Nie ulega wątpliwości, że u Danilewskiego 
mamy do czynienia z rozumieniem drugim. Jeśli zaś tak, to pojawia się oczywisty pro
blem niemożliwości przyjęcia zasady państwa jako narodu in actu, ta bowiem przekre
ślałaby sensowność państw wieloetnicznych37. Utożsamienie narodu z państwem jest 
negowane także przez katolicką naukę społeczną, szczególnie w ostatnich dziesięciole
ciach XX wieku3 .

Rosyjski myśliciel jest jednak przekonany, że jeden naród powinien budować jedno 
państwo, w przeciwnym wypadku jego wolność i godność zostają naruszone. Pogląd 
taki, jak zauważa Andrzej Zwoliński, jest bardzo stary, pochodzi bowiem już od Ary
stotelesa, a przejęty został przez jego średniowiecznego kontynuatora39. Nie należy 
jednak zapominać, że w niektórych przypadkach odejście sporej części członków narodu 
do innego państwa może się wiązać z powstaniem nowego narodu. Danilewski przy- 

____________________________
14 W. Szostak przypomina, że hasło „prawa narodów do samostanowienia” stało się jednym z postulatów 

głoszonych podczas rewolucji bolszewickiej w Rosji. W. Szostak, Współczesne teorie państwa, Kraków 
1997, s. 25.

35 A.3. MaHKynoH, no.tutnuuecKuu udea.t tt tfiu.mcotficKO-ucmopuHecK.ou Konuenuuu H.fl. flanu-iencKO- 
eo, CaiiKT rieTepóyprcKMii rocynapcTBemibiii yHMBepcrrreT, PenKonnernu xypHana „BecTHMK Cłlóry”, 
Cepim „OuJiococjiMH M couMarmno-iionnTnnecKMe HayKn”, Carrier rieTepóypr 1994, Maszynopis, I4HHOH
PAH, flen. 48986, s. 3.

36 W. Szostak, op.cit., s. 24.
37 Ibidem, s. 25.
38 Patrz: J. Majka, Katolicka nauka społeczna, Rzym 1986, s. 375.
39 Ks. A. Zwoliński, O państwie. Kraków 1993, s. 60. Autor wspomina również o koncepcji opozycyjnej 

wobec takiego poglądu, autorstwa Ludwika Gumplowicza.
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puszcza, że takie właśnie zjawisko zachodzi w Stanach Zjednoczonych, chociaż do tej 
pory Amerykanie reprezentują narodowość angielską. Państwo za oceanem posiada 
zatem formę „prowizualną” o tymczasowym charakterze, podobnie jak państwa wcze
snośredniowiecznej Europy, w której nie można było jeszcze mówić o wykształceniu się 
konkretnych narodowości. Być może, piszę teoretyk, mamy do czynienia z kolejną wę
drówką ludów. Ów wywołany brakiem warunków rozwoju na macierzystym obszarze 
ruch może znów doprowadzić do zlania się różnych grup etnicznych w nowe formy 
narodowe (189-191).

W wypadku gdy grupy etniczne są sobie wyraźnie bliskie, nie na tyle jednak, by 
utworzyć scentralizowane państwo, możliwe są różne formy związków politycznych. 
Danilewski ma na myśli, po pierwsze, federację, mogącą przybrać postać albo państwa 
związkowego (coio3uoe zocydapcmso), albo związku państw (cok>3 2ocydapcma). Po 
drugie, możliwy jest także tzw. system polityczny (noMmunecKasi cucmeMa), w którym 
wzajemne zobowiązania są bardzo luźne i opierają się raczej na pewnej zasadzie moral
nej. W opinii teoretyka rosyjskiego układ polityczny wyznaczają zasadniczo dwa czyn
niki: poczucie zewnętrznego niebezpieczeństwa oraz stopień bliskości narodów.

Do powstania państwa, podobnie jak języka, potrzeba czegoś więcej niż kontrakt czy 
instynkt społeczny. Konieczny jest zatem zewnętrzny impuls (mm), dzięki któremu 
grupa etniczna osiąga świadomość narodową. Teoretycznie można sobie wyobrazić 
zbudowanie organizmu państwowego w skrajnie przyjaznych warunkach. Doszłoby 
wówczas zapewne do powstania federacji wspólnot gminnych. Taka organizacja jest 
możliwa w przypadku zewnętrznych przeszkód dla życia koczowniczego, stanowiącego 
ślepy zaułek rozwoju40. W normalnych warunkach jednak narodowi potrzebna jest za
leżność, aby zrozumiał znaczenie wolności i godności. Nieujarzmiona wola stanu ple
miennego jest tak silna, że grupie nie wystarcza nawet stan walki. Okres ten - to swoista 
wędrówka przez pustynię, którą można też porównać do czasu ascezy, ćwiczenia woli 
jednostki. Naród przechodzi wówczas drogę od woli plemiennej do obywatelskiej wol
ności (193-197).

40 Zdaniem Danilewskiego, nomadyczny, pasterski styl życia stanowi tylko pozornie wyższy etap 
rozwoju niż myślistwo, albowiem nie sposób znaleźć przejścia od niego do kolejnych stadiów kształtowania 
się cywilizacji (193-194).

Danilewski wyróżnia trzy typy zależności, kształtującej dyscyplinę i ascezę narodów: 
niewolnictwo (paócmeo), zależność lenną (daununecmoo) oraz feudalizm 
(cfieoda.iu3M). W pierwszym przypadku cel wprowadzenia zależności nie zostaje osią
gnięty, niemożliwe jest bowiem zbudowanie na jej bazie społeczeństwa obywatelskiego. 
Druga z wymienionych form, polegająca na rządzeniu poddanym krajem na odległość 
i pobieraniu daniny, pozwala zachować świadomość narodową i kształtować ją. Jako 
przykład podane zostaje mongolskie jarzmo na Rusi i uzależnienie niektórych narodów 
słowiańskich od Turcji (197-198).

Pojęcia feudalizmu natomiast używa autor Rosji i Europy w szerokim znaczeniu: ro
zumie przez nie rozproszenie narodu zwycięskiego na obszarze zamieszkałym przez 
pokonanych i podporządkowanie sobie ich własności. Autor Rosji i Europy sądzi, że 
procesy takie zachodziły już w czasie najazdów plemion germańskich na Rzym, kiedy to 
narody imperium popadały w zależność feudalną od barbarzyńskich najeźdźców. Karol 
Wielki jedynie uprawomocnił od dawna stosowaną praktykę, rozszerzając jej zakres 
także na obszary pozostające pod bezpośrednią zależnością od monarchy (198).
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Do podanych form ucisku Danilewski dodaje jeszcze dwie: ucisk myśli przez narzu
cenie autorytetu myślicieli starożytnych, głównie Arystotelesa, oraz ucisk sumienia 
przez papiestwo. Mimo to następuje okres wielkiego romantycznego porywu: wypraw 
krzyżowych. Kultura europejska przybiera charakter teokratyczno-arystokratyczny, po 
raz pierwszy następuje harmonijny rozwój wszystkich sił typu romano-germańskiego. 
Z czasem jednak podwójny ucisk ducha staje się nie do zniesienia. Pierwsza forma ustę
puje pod naciskiem renesansowego humanizmu; przyczynia się on także pośrednio do 
skruszenia drugiej, której ostateczny cios zadaje reformacja. Wkrótce nastąpić ma apo
geum sił twórczych Europy, które, zdaniem botanika, przypada na wiek XVII (199).

Powyższy wywód wykazuje niekonsekwencje logiczne. Danilewski wydaje się two
rzyć koncepcję uniwersalną, pisząc o wzajemnym powiązaniu pojęć państwa i narodu, 
a następnie o warunkach zbudowania organizacji państwowej oraz jej formach. System 
zależności należy raczej rozumieć jako model uniwersalny. Przez wprowadzenie do 
niego form ucisku ideowego w średniowiecznej Europie uniwersalizm ten się zatraca, 
następuje bowiem przejście do rozważań raczej historycznych aniżeli teoretycznych. 
Danilewski rozpoczyna zatem charakterystykę historycznego rozwoju cywilizacji euro
pejskiej.

Jej ruch posiada charakter kolisty; koło zaś obraca się co sto lat41. Wiek XVIII to 
czas, w którym zrzucone zostaje inne jarzmo: feudalizm. Oznacza to, że stulecie następ
ne powinno było okazać się kolejnym okresem rozkwitu. Tak też się stało; nastąpił 
wielki rozwój przemysłu, a osiągnięcia rewolucji francuskiej były z powodzeniem kon
tynuowane. Jeśli jednak konsekwentnie podążać za metaforą koła, wizja historycznego 
rozwoju typu europejskiego nie przedstawia się optymistycznie:

41 Używając tej metafory Danilewski powołuje się na Konstantego Aksakowa, przedstawiciela 
moskiewskiego słowianofilstwa (199).

Przebieg rozwoju kultury europejskiej symbolizuje średniowieczne miasto lub zamek, składający się 
z kilku zachodzących kolejno na siebie murów i obwarowań. W miarę rozwoju życia miejskiego mury te 
zaczynają ją ograniczać, i oto obwarowania, jedno po drugim, padają, a na ich miejscu rozpostarto sze
rokie bulwary, zwiększające wygodę kontaktów, wprowadzające do miasta więcej światła i powietrza. 
Ostatnie obwarowanie skruszył wiek XVIII. Lecz oto w połowie XIX okazuje się, że same mieszkania, 
założone i ozdobione zgodnie z wymaganiami społeczeństwa dawnej Europy, są niewygodne i na każ
dym kroku ograniczają ich mieszkańców. Obwarowania można było zastąpić bulwarami; czym jednak 
zastąpić same domy i gdzie mieszkać, dopóki nie zbuduje się nowych; gdzie materiał dla nich, a co naj
ważniejsze - gdzie plan budowy? Czy nie przyjdzie nam biwakować pod gołym niebem, pod zimnym 
deszczem i w słonecznej spiekocie? W roku 1848 po raz pierwszy uroczyście wystąpiono z żądaniami 
powszechnej rozbiórki (199-200).

Europa po okresie Wiosny Ludów upomniała się o wolność, nie porzuciwszy nigdy 
poczucia godności. Zdobycie wolności obywatelskiej było jednak tylko pozornym suk
cesem, albowiem utracono samąjej podstawę: prawo do ziemi. Dokonuje się, co praw
da, pewnych prób kompensacji, takich jak, na przykład, postulat prawa do pracy, ale 
próby te nie zmieniają istoty rzeczy i być może stary kontynent stoi przed wstrząsem, 
jakiego dotąd historia nie znała. Istotą cywilizacji europejskiej jest wolność indywidual
na, nieznosząca zewnętrznych ograniczeń. Wynika z niej bezpośrednio zasada 
zwierzchności narodu, która otrzymuje także sankcję prawną. Jej zastosowanie prowadzi 
nieuchronnie do demokratycznej konstytucji, bazującej na głosowaniu powszechnym. 
W praktyce władza narodu przechodzi jednak w ręce niewielkiej grupy silnych jedno
stek. Centrami władzy staną się prędzej czy później ośrodki robotnicze. Tym samym, 
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prawo głosu dla wszystkich może doprowadzić do komunizmu lub wojennego despoty
zmu, który, zdaniem rosyjskiego botanika, stał się udziałem Francji (201).

Danilewski jest przekonany, że to właśnie Francja stanowi kwintesencję europejsko
ści, swoisty „kamerton Europy”, jako przykład doskonałego zlania się cech romańskich 
i germańskich. To przecież na obszarze Francji powstaje pierwsze chrześcijańskie impe
rium Zachodu, ogłoszona zostaje pierwsza wyprawa krzyżowa, to Francuzi ostatecznie 
doprowadzają do finału krucjat, to francuskie rycerstwo stanowi wzór dla pozostałych 
Europejczyków, Francja pierwsza dokonuje dzieła centralizacji. Wyjątek od zasady 
stanowi reformacja, dokonana głównie przez Niemców; to jednak jest związane z fak
tem, że protestantyzm nie posiada charakteru ogólnoeuropejskiego, ograniczając się do 
germańskiej Północy. Po wygaśnięciu burzy reformacji życie polityczne Europy kon
centruje się wokół Ludwika XIV. Odtąd etykieta dworska i mody będą już ciągle na
pływać znad Sekwany. Europa czerpać będzie wzory z francuskiej literatury, a politycz
ne wydarzenia we Francji XIX wieku ponownie przyciągną uwagę całego kontynentu 
(203-204).

W opinii Danilewskiego, nawet odrodzenie, które zrodziło się we Włoszech, dopiero 
po obróbce dokonanej przez Francuzów stało się własnością całej Europy. Pogląd ten, 
stosunkowo kontrowersyjny, stanowi powtórzenie zdania Guizota, który piszę wręcz, że 
Francja jest ogniskiem kultury europejskiej i że wszelkie idee, które pochodzą z innego 
kraju, muszą przejść obróbkę we Francji, zanim staną się dorobkiem całej cywilizacji 
europejskiej42. Skoro Francja dokonuje syntezy żywiołu romańskiego i germańskiego, 
jej dzieła kultury wydają się mniej oryginalne niż u innych narodów. To, co narodowo- 
-francuskie, jest słabe i pozostaje bez wyrazu, ale posiada zdumiewającą własność roz
przestrzeniania się po całej Europie. Taką właściwość ma na przykład wewnętrzna anty
nomia cywilizacji zachodniej, polegająca na współistnieniu równości wobec prawa 
i helotyzmu najniższej warstwy społeczeństwa, czyli robotników najemnych (204).

42 F. Guizot, op.cit., s. 16.

Zdaniem Danilewskiego, sprzeczność ta występowała w znacznie ostrzejszej formie 
na obszarze imperium brytyjskiego, gdzie brak wybuchu społecznego można wyjaśniać 
tylko szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Anglia jest dla niego przykładem szeregu 
innych specyficznie europejskich problemów. Mieszkańców wyspy cechuje wynikający 
z braku przywiązania do logiki praktycyzm. Prowadzi on do kompromisowości, ta jed
nak jest źródłem utraty podstaw duchowych Kościoła anglikańskiego. W ten sposób 
anglikanizm uległ rozszczepieniu na denominacje, z których najbardziej radykalny, 
bezkompromisowy, przeniósł się za ocean. Uchroniło to państwo brytyjskie od destruk
tywnego oddziaływania elementów demokratycznych (204-205).

Innym problemem angielskim jest posiadanie Indii, które jako źródło bogactw 
wzmacnia nienaturalnie znaczenie elementu arystokratycznego w walce z klasami niż
szymi. Anglia jest ponadto monopolistą w handlu międzynarodowym, co pociąga za 
sobą olbrzymie dochody. Środki te są jakby smarem, łagodzącym zgrzyty w niedosko
nałej machinie społecznej. Danilewski nie akceptuje modelu gospodarczego, w którym 
obróbka surowców następuje poza państwem ich wydobycia. Opowiada się także za 
bezpośrednią wymianą towarów przez państwa, co było zamierzeniem Napoleona, pra
gnącego pozbawić Anglię dominującej pozycji w handlu międzynarodowym (206).
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Rola Napoleona była także niebagatelna z innego powodu: to właśnie jego podboje 
stanowiły dla ludów Europy impuls, budzący ich świadomość narodową. Wszędzie tam, 
gdzie miał on do czynienia z organizmami politycznymi opartymi wyłącznie na zasadzie 
państwowej, zwycięstwa przychodziły mu łatwo. Opór pojawiał się dopiero w chwili 
konfrontacji z jednostkami o charakterze narodowym (211). Narodowość bowiem po
siada charakter absolutny - jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem. Innymi słowy, 
naród nie tyle może, ile powinien stanowić jedno państwo (213).

Narody Europy, zdaniem Danilewskiego, musiały stopniowo wyzwalać się z różnych 
form ucisku politycznego i duchowego, aby w końcu dokonać przejścia od woli ple
miennej do obywatelskiej wolności. Struktura rozwoju wydaje się nieco zaskakująca. 
Zgodnie z postulatami teorii, typ europejski bierze swe początki od wędrówki ludów, 
które zajęły miejsce dawnej struktury etnicznej cesarstwa rzymskiego. Po zakończeniu 
stadium etnograficznego następuje budowa państw i wreszcie - w wieku XVII - szczyt 
sił rozwojowych typu, który po pewnym czasie miał zaowocować pełnią dobrodziejstw 
stadium cywilizacji. Wynika z tego, że pełne ukształtowanie się narodów nastąpiło nie
mal dwieście lat po osiągnięciu fazy szczytowej43. Czy zatem powszechne osiągnięcie 
świadomości narodowej na obszarze cywilizacji należałoby rozumieć jako zaledwie 
odległy w czasie rezultat zaistniałego przed wiekami rozkwitu sił?

43 Jose Ortega y Gassct, jako myśliciel postrzegający Europę „od wewnątrz”, potwierdza takie widzenie 
jej rozwoju. Jego zdaniem, Europa jest społeczeństwem; istnieją europejskie zwyczaje, europejska opinia 
publiczna, europejskie prawo i europejska władza. Europa jako społeczeństwo wyprzedza istnienie 
europejskich narodów. W ten sposób Europejczyk zawsze żył w dwóch naraz obszarach dziejowych: 
w Europie i swoim narodzie. W historii kontynentu raz po raz następowały epoki europeizmu 
i partykularyzmu. J. Ortega y Gasset, Rozmyślania o Europie [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 
1982, s. 663 i n.

44 J.B. Duroselle, Historia narodów Europy, Bertelsmann Publishing, bmw. 1996, s. 21.
45 E. Gellner, Thought and Change, London 1964, s. 127.
46 A. Smith, National Identity, London 1991, s. 14 i n.

Pogląd, że w obrębie cywilizacji europejskiej poszczególne narody uzyskały pełną 
samoświadomość stosunkowo późno, zgodny jest z opinią niektórych późniejszych 
badaczy tego problemu. Jean Baptiste Duroselle twierdzi, że Europa zawsze cechowała 
się tym, iż każdy jej kraj miał własną osobowość, ale była ona tylko w bardzo niewiel
kim stopniu uwarunkowana czynnikami etnicznymi. Nacjonalizm, jak twierdzi francuski 
badacz, to zjawisko późniejsze, które można dostrzec dopiero w XVIII wieku w za
chodniej części kontynentu i koloniach Ameryki. W rzeczywistości dopiero wiek na
stępny prowadzi do rozprzestrzenienia się idei narodowych na szerszą skalę44. Odległym 
od poglądu o pierwotności, odwieczności narodu jest także Ernest Gellner, który jest 
przekonany, że naród budowany jest przez przenikającą go kulturę i organizację pań
stwową45. Rolę państwa w kształtowaniu narodu podkreśla również Anthony Smith, 
twierdząc, że dopiero system instytucji oraz określone terytorium pozwalają narodowi 
osiągnąć jedność46. Bardzo zdecydowanie ścisłą zależność pojęcia narodu od historycz
nego bytu politycznego podkreśla autor międzywojennego Podręcznego słownika poli
tycznego, Joachim Bartoszewicz:

Naród jest organizmem politycznym. Czynnikiem bezwzględnie warunkującym jego istnienie jest 
wspólność celów i działań politycznych, będących wyrazem jego własnej historii. Czynnikami tworzą
cymi naród nie są ani wspólność religii (chyba że religia identyfikuje się z polityką, jak u mahometan), 
ani wspólność rasy, języka, obyczajów, terytorium, prawa i kultury. Wszystkie te czynniki rozmaicie 
skombinowane wytwarzają z pierwotnych plemion i ludów organizmy etniczno-kulturalne, które noszą 
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nazwę narodowości. Narodowość jednak nie jest narodem. (...) Z narodowości może się wytworzyć na
ród przy odpowiednich warunkach historycznych, (...) ale narodowość może być wchłonięta przez naród 
z innej narodowości powstały i zachować przy tym swoją odrębność etniczno-kulturalną. (...) Naród, 
który jest wytworem niepodległości historycznej, nie może bez niej istnieć. Jeśli ją utracił, musi, dla za
chowania swej istoty, dążyć do odzyskania politycznej niezawisłości. (...) Z prawa do zachowania swego 
bytu wynika właśnie dla narodu prawo do swobodnego decydowania o swych losach politycznych. Ina
czej z narodowością, która nie jest organizmem politycznym. Jej prawem jest zachowanie swej odrębno
ści etniczno-kulturalnej. Zdobycie przez narodowość niepodległości politycznej, która z czasem może 
przeobrazić ją w naród, jest nie prawem, lecz faktem. Dopiero czas, nieprzerwanie pracujący nad prze
kształceniem narodowości w naród, może ten fakt przyoblec w moc prawa. Będzie to wówczas już pra
wo narodu, a nie narodowości, do własnej politycznej egzystencji47.

47 J. Bartoszewicz, Podręczny słownik polityczny. Warszawa brw.
48 T. Hobbes, Lewiatan, Warszawa 1954. Współczesne problemy związane z taką wizją państwa omawia 

James M. Buchanan, w tekście: The Threat of Leviathan [w:] The State and lis Critics, vol. 1, Brookfield, 
Vermont 1992, s. 271-289.

49 J.J. Rousseau, Umowa społeczna, Warszawa 1966.
50 W. Szostak, Problem „ciężarupaństwa", Kraków 1998, s. 181.

Organizacja państwowa w poglądach tego typu rozumiana jest w pewnej mierze słu
żebnie wobec narodu, w pewnej zaś jako warunek konieczny jego ukonstytuowania. 
Takie rozumienie państwa jest tylko jednym z wielu możliwych. W historii niezliczo
nych doktryn na temat jego roli można spotkać zarówno koncepcje czysto utylitarne, jak 
również takie, w których terytorialnym bytom politycznym przypisuje się jakąś misję. 
Thomas Hobbes rozumiał państwo jako Lewiatana, opresyjny twór, niezbędny w sytu
acji wilczych instynktów obywateli48. Koncepcja Jana Jakuba Rousseau była bieguno
wym przeciwieństwem takiego myślenia, albowiem jedynym akceptowalnym typem 
państwa w jej ramach była organizacja kontraktowa49. To z natury dobre jednostki po
winny na zasadzie konwencji tworzyć państwo, jak najmniej narzucające cokolwiek 
obywatelowi. W. Szostak wymienia także inne cele stawiane państwu, takie jak „dosko
nałe życie obywateli” (służenie dobru wspólnemu), „ochrona obywateli od strony rzą
dzących”, „wkraczanie tam, gdzie samo-rząd nie został osiągnięty” (podejmowanie 
zadań organizacyjnych, produkcyjnych i opiekuńczych) czy wreszcie pełnienie jakiejś 
„misji dziejowej”50. Stworzenie najlepszych warunków rozwoju narodu można rozumieć 
z jednej strony jako zadanie utylitarne (usunięcie nacisków zewnętrznych), z drugiej 
natomiast jako pewną misję dziejową, szczególnie jeśli naród ma się stać podstawą no
wego makropodmiotu historycznego.

Przedstawiona w Rosji i Europie koncepcja państwa jest ściśle związana ze stosun
kiem Danilewskiego do problemu indywidualizmu i wspólnotowości. Orientacja kolek
tywistyczna w specyfice psychologicznej grupy narodów prowadzi, po pierwsze, do 
działań integracyjnych. Grupa etniczna musi się skłaniać ku takiej organizacji, która 
byłaby w stanie ustrukturyzować naturalne dążenie narodów. Tworzenie państwa nie 
jest jednak tylko wyrazem, logosem skłonności dośrodkowych. Pozostaje bowiem pyta
nie o charakter takiego państwa. Wydaje się, że chociaż jego cele utylitarne stanowią 
istotne zadanie, w rzeczywistości chodzi o coś głębszego, o państwo, które spełnia mi
sję. Misja ta jest skierowana bezpośredno ku tylko jednemu z wielu kulturowych pod
miotów historii, ale podmiot ten jest wielce obiecujący. W tak nakreślonej strukturze 
celów, niektóre zadania utylitarne mogą wręcz zostać zakwestionowane. Obywatel nie 
musi bowiem dążyć do obrony przed stroną rządzącą, skoro ta wyraża jego rzeczywiste 
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pragnienia. A pragnienia te są w istocie najgłębsze, albowiem jednostka w świecie sło
wiańskim jest z natury kolektywna.

W świetle tak rozumianej roli państwa i specyfiki psychologicznej własnego plemie
nia nie może dziwić, że Danilewski utrzymywał, iż prawidłowości historycznego wy
chowania Europy nie dotyczą świata słowiańskiego. Słowianie nie brali aktywnego 
udziału w procesie wyzwalania umysłów od ucisku doktrynalnego, a związek Słowian 
z walką polityczną na Zachodzie był wymuszony51 52. Dlatego rozwój historyczny Sło
wiańszczyzny należy rozpatrywać jako zjawisko o zupełnie odrębnym charakterze. Pi
sząc o nim, rosyjski teoretyk koncentruje się na swej ojczyźnie jako jedynym państwie 
słowiańskim, charakteryzującym się niezawisłością polityczną. Pomimo odrębności 
rozwoju swego typu, rosyjska organizacja społeczno-polityczna musiała jednak przejść 
modelowe fazy, stanowiące szablon dla wszelkich cywilizacji. W ten sposób mówić 
można o pierwszym impulsie, który pomógł Rusi osiągnąć początki odrębności narodo- 
wej, a mianowicie o wezwaniu Waregów " (215).

51 Chodzi o udział narodów słowiańskich zamieszkujących Austrię w wojnach prowadzonych przez to 
państwo.

52 Patrz: Powieść minionych lat. Warszawa 1999, s. 15-16.

Teoretyk zwraca uwagę, że wezwanie to można przeciwstawić zachodniej praktyce 
podboju, chociaż w praktyce argument ten nie posiada istotnego znaczenia; Anglosasi 
również zostali wezwani przez Brytów, a jednak rezultat pojawienia się tych pierwszych 
nie odbiegał od skutków podboju. Ruś, na szczęście, uniknęła podobnego losu głównie 
za sprawą małej liczebności skandynawskiego plemienia. Już prawnuk Ruryka, Wło
dzimierz, był dla ludu typem czysto słowiańskiego charakteru. Waregowie stali się za
tem nie panami feudalnymi, lecz swoistym zaczynem do pobudzenia ruchu państwo- 
twórczego w ówczesnej masie Słowian. Pomiędzy takim impulsem a zachodnim pod
bojem istnieje relacja analogiczna do relacji pomiędzy ospą w postaci szczepionki 
a ospą naturalną. Zadaniem tej pierwszej jest wzmocnienie organizmu, druga natomiast 
powoduje w nim istotny przewrót i pozostawia nieusuwalne blizny (215-216).

Danilewski zauważa wszakże, iż szczepionka jest mniej radykalna w swym działaniu 
ochronym niż sama choroba, co sprawia, że z biegiem czasu konieczne jest powtórzenie 
ingerencji w organizm w celu jego wzmocnienia. Ruś, pozbawiona narzędzia feudali- 
zmu, nie byłaby w stanie zarządzać dużym obszarem. Tu pomocny okazał się system 
udiełu, który z jednej strony przyczyniał się do zachowania jedności państwa, z drugiej 
zaś pozostawiał każdemu księstwu samodzielność. Systemowi temu nie dane było roz
winąć się do końca, gdyby jednak hipotetycznie wyobrazić sobie jego konsekwencje, 
można dojść do dwóch możliwych rezultatów jego długotrwałego funkcjonowania. 
Pierwszym rozwiązaniem alternatywnym było przekształcenie go w europejski feuda- 
lizm, drugim natomiast - przekształcenie książąt w drobnych wodzów plemiennych, co 
uniemożliwiłoby powstanie jednolitego państwa pomimo zachowania woli plemiennej. 
Dlatego też konieczny był kolejny impuls do budowy państwowości, którym okazał się 
najazd tatarski (216).

Dzięki niemu Ruś, która uniknęła feudalizmu, postawiona została w obliczu poddań
stwa lennego, które, podobnie jak wpływ władzy Waregów, przybrało umiarkowaną 
formę. Chociaż najazdy powodowały zniszczenia, sytuację łagodził fakt, że pobierania 
daniny nie dokonywali sami przedstawiciele Ordy, lecz odbywało się ono za pośred
nictwem książąt moskiewskich. Być może problem zależności rozwiązałby się sam, nie 
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pozostawiwszy nawet śladów, gdyby nie geniusz Moskwy, która ukształtowała nowe 
centrum ruskiej państwowości.

Wraz z odejściem zagrożenia, osłabła także siła, która utrzymywała naród rosyjski 
w państwowej jedności. Osłabienie doszło do takiego stopnia, że państwo runęło 
w następstwie najazdu Polaków, i to nie sił zbrojnych Rzeczypospolitej, lecz przypad
kowych grup, określanych przez Danilewskiego jako „szajki”. Wówczas to duch naro
dowy, niepodparty żadną organizacją państwową, dokonał dzieła wyzwolenia. Bez ta
kiego ducha, piszę myśliciel, państwowość jest tylko prochem (218).

Dalszy rozwój Rosji byłby jednak niemożliwy, gdyby nie następna forma zależności, 
którą stopniowo wprowadzali kolejni monarchowie. Było nią poddanie państwu w for
mie porównywalnej do europejskiego feudalizmu. Dzieło to rozpoczął już Borys Godu
now, a Piotr I poprzez tzw. Rewizję53 nadał tej zależności surowsze ramy organizacyjne. 
Dopiero ukaz o wolności szlachty54 pozbawił ją podstaw i doprowadził do oczywistych 
nadużyć. Najtrudniejszy okres rosyjskiego feudalizmu przypada na lata, gdy ze stolic 
docierały na prowincję wzory europejskiego komfortu, a handel barterowy został zastą
piony przez pieniężny. Sytuacja ta doprowadziła ostatecznie do takiego położenia ludu, 
że konieczna była reakcja. Mimo to, zdaniem teoretyka, zależność feudalna w rosyjskim 
wydaniu miała stosunkowo łagodny charakter (220).

53 Rewizja ta miała miejsce w 1724 roku. Poprzez rejestrację wszystkich chłopów doprowadziła do 
zwiększenia zakresu zależności feudalnej zarówno wobec państwa, jak i szlachty.

54 Chodzi o manifest cara Piotra III z 1762 roku, zwalniający szlachtę od obowiązku służby państwu.
55 Pogląd ten najwyraźniej przedstawił Konstanty Aksakow w pracy Podstawowe zasady historii Rosji 

[w:] Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna (1825-1861). Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzy! 
Andrzej Walicki, Warszawa 1961, s. 175 i n.

Przełomowym momentem w historii Rosji stał się manifest z roku 1861, który osta
tecznie uwolnił lud od poddaństwa. W ten sposób społeczeństwo kraju znalazło się 
w bardzo szczęśliwym położeniu:

(...) państwo oparło się na niewzruszonej podstawie; (...) na przestrzeni owego tysiącletniego pro
cesu egoizm plemienny nie został zastąpiony przez stanowy; lud rosyjski, nic utraciwszy swej mo
ralnej godności, nie utracił też materialnej podstawy swego dalszego rozwoju, ponieważ zachował 
kontrolę nad ziemią w stopniu nieporównywalnie większym aniżeli jakikolwiek naród europejski. 
Nie tylko zachował tę kontrolę, ale zapewnił ją sobie poprzez wspólnotową formę gospodarowania 
ziemią. Jest w pełni przygotowany do przyjęcia swobody obywatelskiej w zamian za wolę plemien
ną, której, jak każdy naród historyczny, rnusiał być pozbawiany podczas wzrostu państwa. Doza 
wolności, jaką może podjąć, jest z jednej strony większa niż u jakiegokolwiek innego narodu, al
bowiem przez posiadanie ziemi obdarzony jest on w wyższym stopniu instynktami konserwatyw
nymi, jako że jego osobista sytuacja nie pozostaje w sprzeczności z jego polityczną przyszłością. 
Z drugiej strony, jego właściwe potrzeby polityczne, czy może raczej - nadzieje, są w najwyższy 
sposób umiarkowane, ponieważ ze względu na brak (...) historycznej walki pomiędzy różnymi war
stwami społeczeństwa rosyjskiego nie widzi on we władzy wroga (...), lecz odnosi się do niej z peł
nym zaufaniem. (220-221)

Argument o zaufaniu, którym lud rosyjski darzy swą władzę, nie jest w ideologii ro
syjskiej niczym nowym. Wypowiadany był już przez przedstawicieli ruchu słowianoftl- 
skiego55, ale w opracowaniu Danilewskiego nabiera on innego znaczenia. Teoretyk 
w przytoczonym fragmencie powtarza go, dokonując jednocześnie podsumowania swej 
wizji historycznego rozwoju Rosji. Konkluzja ta zamyka rozważania autora Rosji i Eu
ropy nad uzasadnieniem swego systemu przez prawidłowości, zauważane w historii 
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narodów. W rezultacie dokonane zostają trzy operacje badawcze. Pierwszą jest stworze
nie ogólnego modelu wychowania historycznego wszelkich nacji, drugą - oparta na tym 
modelu analiza rozwoju narodów europejskich, trzecią - przedstawienie na jej tle roz
woju historycznego słowiańskiej Rosji.

Ogólny wzorzec edukacji historycznej narodów stanowi zestaw następujących pra
widłowości i zobowiązań:

1. Rozwój narodu przebiega od „woli plemiennej” do „obywatelskiej wolności”.
2. Cel rozwoju może zostać osiągnięty pod warunkiem zaistnienia impulsów ze

wnętrznych.
3. Impulsem zewnętrznym może być jedna z trzech form zależności: niewolnictwo, 

poddaństwo lenne oraz feudalizm.
4. Jeden naród powinien budować jedno państwo.
5. Układ polityczny, do którego zmierza zbiorowość narodów, jest uzależniony od 

dwóch czynników: zewnętrznego niebezpieczeństwa i stopnia bliskości narodów. Sto
sownie do ich natężenia, zbiorowość narodów może przybrać formę państwa związko
wego, związku państw lub systemu politycznego

Analiza rozwoju historycznego narodów europejskich może zostać następująco pod
sumowana:
1. Bodziec zewnętrzny do osiągnięcia wolności obywatelskiej stanowił w sferze poli
tyczno-społecznej feudalizm, zwykle poprzedzony podbojem.

2. Przed rozprawieniem się z feudalizmem społeczności europejskie zmuszone były 
także stawić czoła uciskowi ducha w postaci wymuszonych scholastycznych modeli 
filozoficznych oraz niewoli sumienia spowodowanej despotyzmem papieskim.

3. Europa przeżywała w mniej więcej stuletnich cyklach okresy wzlotów oraz gwał
townych walk, prowadzących kolejno do wyzwalania z wymienionych trzech form uci
sku (renesansowy humanizm, reformacja, rewolucja).

4. Osiągnięcie stanu wolności obywatelskiej nie doprowadziło w Europie do pożąda
nych skutków ze względu na pozbawienie obywateli podstawy wolności, jaką jest prawo 
do ziemi.

Najważniejsze momenty cyklu rozwojowego narodu rosyjskiego to:
a) impuls państwotwórczy w postaci wezwania Waregów, działający na zasadzie 

szczepionki przeciwko ciału obcemu;
b) wprowadzenie systemu udiełu, grożącego przejściem w feudalizm lub powrotem 

do stanu plemiennego;
c) impuls centralizacyjny w postaci zależności lennej od Złotej Ordy, owocujący po

wstaniem Rusi Moskiewskiej;
d) impuls otrzymany dzięki najazdowi polskiemu i prowadzący do przezwyciężenia 

okresu zamętu;
e) ucisk w postaci narastającego jarzma feudalnego ostatecznie przezwyciężonego 

w roku 1861;
f) stan wolności obywatelskiej oparty na zagwarantowanym przez wspólnotę gminną 

posiadaniu ziemi.
Wizja rozwoju typu romano-germańskiego, w gruncie rzeczy pesymistyczna i kry

tyczna, jest taką między innymi dlatego, że w opinii teoretyka Europejczycy utracili 
podstawę swej wolności - prawo do ziemi. Koncepcja myśliciela przejawia zatem ten
dencje agrarystyczne. Danilewski z jednej strony wyprowadza losy cywilizacji zachód- 
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niej z krwi, z drugiej zaś - z ziemi. Rdzeniem europeizmu jest indywidualna wolność, ta 
jednak, pomimo wielowiekowych wysiłków, nie może znaleźć pełnej realizacji, nie 
mając oparcia w odrębnym terytorium. Chociaż Danilewski nie decyduje się na osta
teczną konkluzję, z jego analizy można wysnuć wniosek, że los cywilizacji romano- 
-germańskiej jest tragiczny na skutek trapiącej ją wewnętrznej antynomii. Indywidu
alizm prowadzi praktycznie do przemocy, ta zaś do zależności. Zależność tę można 
przezwyciężyć, ale tylko przez rezygnację z indywidualizmu.

Argumenty teoretyka układają się zatem w logiczną całość, ujawniają wszakże bar
dzo istotne założenie. Danilewski nie dopuszcza bowiem myśli, że obywatel bez ziemi 
może być wolny. Innymi słowy, uzależnia wolność obywatelską od czynnika material
nego. Dla autora Rosji i Europy społeczeństwo obywatelskie nie zasadzałoby się więc na 
prawie, jak w cywilizacji europejskiej, lecz na konkretnej bazie gospodarczo-społecznej. 
Powstaje zatem pytanie, czy pisząc o prawie do ziemi, Danilewski ma na myśli wyłącz
nie aspekt materialny, czy też przydaje ziemi jakieś znaczenie symboliczne, czy wręcz 
magiczne. Na pytanie to nie Znajdziemy jednak ani w Rosji i Europie, ani w innych 
pismach Danilewskiego jasnej odpowiedzi. Musimy pamiętać, że w czasach, w których 
żył, grunty nie były jeszcze do końca traktowane jako przedmiot wymiany handlowej 
pomiędzy wszystkimi obywatelami na równi z innymi dobrami materialnymi (w niektó
rych krajach ów stan niepewności utrzymuje się po dziś dzień).

Danilewski traktuje związek z ziemiąjako warunek wolności, a zastosowaną w Rosji 
zasadę gminnego władania gruntami rolnymi jako szczęśliwą okoliczność. Interesujące 
jest, że znajdując tak wiele podstawowych czynników różnicujących typy kulturowo- 
historyczne, nie włącza do nich stosunku poszczególnych cywilizacji do ziemi. Umiesz
cza to zagadnienie w szeregu zasad uniwersalnych, nie dostrzegając, że podejście Ro
sjan do ziemi i problemu chłopstwa jest na tle cywilizacji europejskiej szczególne, co 
znajduje wyraz w obserwacji poczynionej przez Maxa Webera:

We wczesnym chrześcijaństwie słowo „poganin" ma to samo znaczenie, co słowo „wieśniak" (pa
ganus). Jeszcze Kościół średniowieczny w swojej oficjalnej doktrynie (Tomasz z Akwinu) traktuje chło
pa jako chrześcijanina niższej rangi, a przynajmniej ocenia go niżej. Religijna głorylikacja chłopa i wia
ra w szczególną wartość jego pobożności jest produktem bardzo nowoczesnego rozwoju. Wiara ta jest 
znamienna dla luteranizmu, wyraźnie w przeciwieństwie do kalwinizmu i innych sekt protestanckich; 
później pojawia się w nowoczesnym typie religijności rosyjskiej, pozostającym pod wpływem slowiano- 
filstwa. (...) W slowianofilskiej religijnej ideologii chłopskiej obok tych czynników występuje jeszcze 
walka przeciwko kapitalizmowi i nowoczesnemu socjalizmowi. W narodnickicj gloryfikacji rosyjskiego 
sekciarstwa doszło do powiązania antyracjonalistycznej opozycji intelektualistów z rewoltą proletaryzu- 
jącego się stanu chłopskiego przeciw Kościołowi biurokratów służącemu silom panującym. Narodnicy 
pragnęli religijnej gloryfikacji obu tych zjawisk. Wc wszystkich wypadkach chodzi o reakcję przeciwko 
nowoczesnemu racjonalizmowi, za którego nosiciela uważa się miasta56.

56 M. Weber, op.cil., s. 157.

Uwaga Webera, chociaż w wielu punktach można z nią polemizować, nie pozosta
wia wątpliwości co do faktu, że tradycja rosyjska odnosi się do ziemi inaczej niż euro
pejska. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt niechętnego stosunku tej pierwszej do 
miasta, co także artykułuje Weber. Danilewski ostrzega Europejczyków przed ośrodka
mi przemysłowymi, które z jednej strony stanowią centra siły, z drugiej zaś potencjalne 
punkty zapalne, w których wyzuty z posiadania tłum może upomnieć się o swe prawa. 
Jak porównywać ów urbanistyczny moloch z systemem wspólnot gminnych, które 
z natury rzeczy muszą być zachowawcze?
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Zachowawczość, połączona z brakiem przemocy, słowiańska cecha, co do której 
Danilewski pozostawał w zgodzie zarówno z romantycznymi konserwatystami, takimi 
jak Herder czy słowianofile, jak i niektórymi zwolennikami liberalnego europocentry- 
zmu, jak Kawielin, wpisuje się do pewnego stopnia w inny, późniejszy, model socjolo
giczny, propagowany przez Floriana Znanieckiego. Zakłada on, że „państwo, lud i na
ród, jak i wszelkie układy społeczne powstają, trwają, rozwijają się i upadają dzięki tzw. 
siłom społecznym, wyodrębniającym i zespalającym ich elementy w przezwyciężaniu 
oporów, napotykanych bądź u osobników, bądź u innych grup”57. Znaniecki wymienia 
dwa rodzaje takich sił: ekspansywne i ekskluzywne. Jako przykład tych pierwszych 
podaję pozostające pod wpływem Kościoła prozelitycznego grupy teutońskie, do dru
gich natomiast zalicza grupy zachowawcze, odgradzające się od innych, takie jak rodzi
na czy wieś górska.

57 F. Znaniecki, Siły społeczne w walce o Pomorze [w:] F. Znaniecki, Współczesne narody. Warszawa 
1990, s. 371.

58 Ibidem, s. 377-397.

Znaniecki, nie bez racji, twierdzi, źe grupa ekspansywna z reguły zwycięża w kon
flikcie z grupą ekskluzywną. Nie oznacza to, że zawsze grupy ludowe o wyższej kultu
rze zwyciężały ludy o kulturze niższej; nieraz napady nomadów na ludy osiadłe prowa
dziły do wchłonięcia ich przez przybyszów. Ekspansja kultury może przybrać charakter 
destrukcyjny lub konstrukcyjny. W pierwszym przypadku może ona wywoływać wy
łącznie opór, w drugim natomiast budzi częściową akceptację. Następuje wówczas wy
miana wartości58.

Wymienione wcześniej przykłady analizy słowiańskiego charakteru plemiennego, 
włączając w to częściowo wizję Danilewskiego, wskazywałyby, że Słowianie powinni 
być zasadniczo zaliczani do grup ekskluzywnych, natomiast ludy germańskie do ekspan
sywnych. Zbieżność modelu proponowanego przez Znanieckiego z tezami zaprezento
wanymi w Rosji i Europie jest jednak tylko częściowa. Podczas gdy Znaniecki umiesz
cza motywy germańskiej ekspansywności w religijnym prozelityzmie, Danilewski upa
truje jego źródeł w cechach etnopsychologicznych, które potrafią nadać religii określony 
charakter. Koncepcja rosyjskiego teoretyka jest w tym miejscu o tyle trafniejsza, że 
diagnozę agresywności germańskiej wyprowadza on z okresu, gdy ludy te nie pozosta
wały jeszcze pod wpływem chrześcijaństwa.

Z przedstawionej analizy poglądów Danilewskiego na temat wartości czynników 
psychologicznych, religijnych oraz historycznych w kształtowaniu cywilizacji wynika 
zatem, że znaczenie prymarne przypisuje on tym pierwszym. Taki właśnie zwrot relacji 
zależnościowej nie ulega wątpliwości przy zestawieniu różnic psychologicznych i reli
gijnych. W przypadku porównania ważności czynnika psychologicznego oraz historycz
nego zależność ta nie posiada charakteru absolutnego ze względu na zaistnienie szczę
śliwych okoliczności rozwoju w postaci impulsów zewnętrznych. Bodźców tych nie 
należy postrzegać jako elementów gry przypadku, albowiem Danilewski, podążając 
tropem Baera, skłania się ku prowidencjalizmowi, wynikającemu z zastosowania proce
dury redukcji w badaniach nad cywilizacjami historycznymi. Nie zmienia to jednak 
faktu, że również i tutaj mamy do czynienia z zależnościąjednostronną, gdyż wychowa
nie historyczne jedynie przygotowuje naród do działań politycznych, ale nie prowadzi 
do zasadniczej zmiany struktury psychologicznej, która pozostaje niezmienna przez 
wszystkie okresy rozwoju typu.
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Konstrukcja psychiczna materiału etnograficznego stanowi jedyny stały czynnik 
w rozwoju rosyjsko-słowiańskiej państwowości. Danilewski przeciwstawia go indywi
dualistycznej partyjności, która drogą gwałtownych przewrotów kształtuje cywilizację 
zachodnią. W Rosji zmiany zachodzą jak gdyby na zasadzie Deus ex machina. Stary 
porządek znika nagle, ku zdumieniu innych narodów, ale nie dzieje się to za sprawą 
jednostek wielkich, tak charakterystycznych dla procesu historycznego Europy. Potrzeba 
czegoś nowego przez długi czas dojrzewa w świadomości ludu na wzór zmian zacho
dzących w psychice pojedynczego człowieka, odczuwającego niechęć wobec dotych
czasowego stanu moralnego (159). Wizja ta odpowiada niektórym historycznym faktom, 
takim jak np. przezwyciężenie okresu tzw. smuty w XVII stuleciu i przeprowadzenie 
reformy agrarnej w roku 1861, ale bardzo trudno byłoby pogodzić z nią niektóre inne, 
takie jak reformy Piotra I, które bezsprzecznie zmieniły obraz wschodnioeuropejskiego 
imperium.

Nagłość zmian w jego życiu społecznym była obserwowana przez myślicieli zarów
no przed, jak i po ukazaniu się książki Danilewskiego. Do najgłośniejszych opinii na ten 
temat należała znacznie wcześniejsza, wspomniana we wstępie, wizja Piotra Czaadaje- 
wa, który rosyjską zmienność interpretował przez pryzmat „braku historii”. W roku 
1932 Mikołaj Bierdiajew stwierdzi, że dla historii Rosji charakterystyczne są „schizmy 
i katastroficzne przerwy”59. W myśli Bierdiajewa są one wszakże podporządkowane 
odległej realizacji „idei rosyjskiej”. Nina Kauchcziszwili z kolei, potwierdzając, że kul
tura rosyjska nie rozwija się według jednej linii, sądzi, iż dzieje się to poprzez wybuchy, 
z których każdy stanowi przezwyciężenie „obcego” przez „swoje”60. Ta ostatnia wizja 
najbardziej przypomina koncepcję Danilewskiego, nadaje bowiem zmianom pewną 
wewnętrzną logikę. Z wymienionych interpretacji Rosja i Europa wydaje się jednak 
zawierać najbardziej systemową wizję zmian, co nie oznacza, że najbardziej zgodną ze 
stanem faktycznym. Owa systemowość bazuje na założeniu o istnieniu stałych sposo
bów reagowania, których podłoże tkwi w mentalnej strukturze narodu.

59 H. EepnHeB, CaMono3uaHue, Paris 1932, s. 15.
60 H. KayxMMuiHn.nn, Hexomopue MOMeumu „xyM/nypuoio u3i>uaa u Poccuu" [w:] „C»oe" u ..Hyjtcoe" 

« .lumepamype u xy.tbmype, Studia Russica Helsingienisia et Tartuensia, Tartu 1995, s. 27.
61 A.3. ManKyHOB, HaipioHa/ibHO-tocydapcmseHHHe npo(>.WMU Poccuu a meopuecmue H.M. ffamowu- 

<mi, ABTope^iepaT anccepTaunu Ha concKaiiue yucnoii CTeiienu Kaitutijiara <fii.rioco<f>cKtix iiayK, CanKT 
ncrepSypr 1994, s. 18.

Stałość cech psychicznych ma zatem w teorii Danilewskiego wpływ na większość 
prawidłowości w rozwoju historyczno-społecznym. Oprócz modelu wprowadzania 
zmian pamiętać należy również o zasadzie wspólnotowości, widocznej szczególnie 
wyraźnie w zarządzaniu ziemią. Słusznie zauważa A. Majakunow, że Danilewski, wy
chodząc z paradygmatu teleologicznego uznawał istnienie pewnego archetypu systemu 
politycznego, który rozwijając się, pozostawał zasadniczo niezmienny na przestrzeni 
całego rozwoju historii narodowej61.

Zestawienie powyższe prowadzi do wniosku, że struktura systemu Danilewskiego 
opiera się w obszarze uzasadnienia merytorycznego na genetycznym pierwszeństwie 
czynnika etnopsychologicznego. Powstaje w tym miejscu pytanie, czy, jako redukcjoni- 
sta, dostrzegał on jakąkolwiek zasadę, leżącą u podłoża psychologizmu. Lektura Rosji 
i Europy nasuwa stwierdzenie, że problem ten pozostaje niejako w zawieszeniu. Można 
próbować uzasadnienia cech etnopsychologicznych poprzez wyznawany przez Danilew
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skiego prowidencjalizm - to jednak stanowiłoby redukcję skrajną, pomijającą co naj
mniej jeden istotny etap, a mianowicie poziom neuropsychologiczny, będący bezpośred
nim przedłużeniem pewnych zależności anatomiczno-fizjologicznych. Jeśli więc poszu
kujemy momentu zawieszenia procedury redukcyjnej, musimy pamiętać, że moment ten 
nastąpił wówczas, gdy autor Rosji i Europy zastanawiał się, czy oprócz długo- i krótko- 
głowości ras ludzkich nie można znaleźć innego, trafniejszego kryterium anatomicznego 
różnicowania hierarchii gatunku homo sapiens.





KONSEKWENCJE SYSTEMU

Precyzyjnie skonstruowany oraz metodologicznie i merytorycznie uzasadniony 
w Rosji i Europie system nie stał się czystą teorią? Jego tezy prowadzą Danilewskiego 
do konkluzji, których natura ma charakter tylko częściowo naukowy. Wysnuwane przez 
teoretyka wnioski dotyczą przede wszystkim losów cywilizacji romano-germańskiej oraz 
postulowanego, choć nie w pełni jeszcze ukształtowanego, typu słowiańskiego.

Cywilizacja słowiańska nie ukazała, jak do tej pory, swych możliwości przede 
wszystkim dlatego, że stoi w obliczu konfrontacji z Zachodem, który, w opinii Danilew
skiego, przeżywa apogeum swego historycznego rozwoju. Po okresie rozkwitu musi 
jednak nieuchronnie nadejść faza upadku, który po pewnym czasie przeżyje również 
Europa. Teoretyk pokazuje, że najkorzystniejszą byłaby systuacja współistnienia 
wszystkich cywilizacji, które przy pokrywaniu się faz szczytowych ubogacałyby się 
wzajemnie poprzez wymianę wyselekcjonowanych osiągnięć. Ów stan mógłby jednak 
trwać tylko jakiś czas, później bowiem razem kwitnące cywilizacje razem również po
padałyby w ruinę, co pogrążyłoby naszą planetę w mrokach wieczystego barbarzyństwa. 
Dlatego też naturalnym procesem jest nie paralelność typów kulturowo-historycznych, 
ale ich kolejne pojawianie się na arenie dziejów, związane najczęściej z wrogością od
chodzącej formacji wobec jej następczyni (138).

Biorąc za punkt wyjścia powyższe założenie oraz fakt apogeum rozwoju cywilizacji 
europejskiej, Danilewski stanął przed zadaniem wykazania, że Zachód, zgodnie z po
wszechnym w ideologii słowianofilskiej przekonaniem, znajduje się w stadium „gnicia”. 
Starając się pozostać wierny faktom, przyznaję, że widocznych oznak procesu, w któ
rym dochodziłoby do rozkładu połączonego z „wydzielaniem nieprzyjemnych miazma- 
tów” w rzeczywistości brak. Jego zdaniem, istotniejsze jest pokazanie, na jakim etapie 
rozwoju znajduje się cywilizacja zachodnia, innymi słowy, jakie jest jej umiejscowienie 
wobec punktu kulminacyjnego (139).

O ile w przypadku jednostek określenie tego położenia nie nastręcza większych 
trudności (siwienie włosów, bóle kręgosłupa, obecność zmarszczek etc.), wykazanie, 
w jakim punkcie rozwoju znajdują się większe całości społeczne, nie stanowi zadania 
łatwego. Minione cywilizacje dostarczają, co prawda, pewnego materiału w tej dziedzi
nie - badacz może teoretycznie zapoznać się z całym cyklem ich rozwoju, poszczególne 
fakty pozostają jednak w dużej mierze ukryte. Najlepiej znane są cywilizacje starożytnej 
Grecji i Rzymu, chociaż ta ostatnia stanowi przykład „życia niepełnego”, będąc wyraź
nie skażona wpływami greckimi (139).
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W związku z powyższymi trudnościami teoretyk ucieka się do typowych dla swego 
przewodu myślowego analogii - do cykli przyrodniczych. Wskazuje, że słońce operuje 
najintensywniej w południe, ale poddana temu działaniu ziemia staje się najcieplejsza 
dopiero w dwie, trzy godziny po osiągnięciu zenitu. Podobna prawidłowość występuje 
w rocznym cyklu wegetacji roślin. Największą dawkę promieni słonecznych otrzymują 
one w czerwcu, ale rezultaty nasłonecznienia przejawiają się dopiero jesienią. Nawią
zując do ulubionego historyka - Thomasa Macaulaya, odwołuje się do porównania hi
storii formacji politycznych do życia jednostek, mających prawdziwe osiągnięcia dopie
ro po czterdziestce, a więc w czasie, gdy stadium pełni sił człowiek ma już za sobą 
(140-141).

Trudno wyjaśnić, jak piszę Danilewski, dlaczego w procesie rozwoju organizmu no
we komórki, które zastępują zużyte, nie tworzą już tak idealnej struktury, jak ich po
przedniczki, pozostaje to jednak faktem. Nie można podać racjonalnej przyczyny tego, 
że wśród Greków niegdyś rodzili się ludzie na miarę Peryklesa, Sofoklesa czy Fidiasza, 
nieco później - Belizariusza czy Jana Chryzostoma, a potem przez tysiąc lat nie pojawił 
się nikt naprawdę wybitny. Owoce cywilizacji pojawiają się wówczas, gdy apogeum sił 
należy do przeszłości, należy zatem wnioskować, że sama obecność następstw ich dzia
łania wskazuje na bliskość fazy schyłkowej. Danilewski wysuwa zatem tezę o zmierz
chu typu romano-germańskiego na podstawie dwóch przesłanek: piątego prawa swego 
systemu oraz obecności symptomów tzw. stadium cywilizacji. Nie posługuje się danymi 
empirycznymi, które jednoznacznie wskazywałyby na upadek Zachodu, takimi bowiem 
nie dysponuje, po drugie zaś byłyby one dla jego systemu elementem wręcz niepożąda
nym, albowiem burzyłyby wizję stadium zbierania owoców, które ze swej natury po
winno cechować się swoistą doskonałością.

Zwróćmy uwagę na fakt, że w diachronicznej strukturze cywilizacji, według Dani
lewskiego, apogeum sił twórczych typu dość znacznie wyprzedza stadium cywilizacji. 
Skoro to pierwsze teoretyk przypisuje w odniesieniu do Zachodu wiekowi płaszcza 
i szpady, a okres zbierania owoców - wiekowi pary, odstęp czasowy pomiędzy nimi 
wynosi około dwustu lat. W cywilizacjach przeszłości, jak sądzi Danilewski, jest 
w zasadzie podobnie. Grecy wykazywali pełnię sił twórczych przed nastaniem wieku 
Peryklesa, kiedy zaczęły się pojawiać najwybitniejsze osiągnięcia starogreckiej filozofii, 
literatury i nauki. W Rzymie pełnia sił przypada na okres końca wojen punickich, nato
miast okres zbierania owoców - na panowanie Augusta. Wczesne cesarstwo, chociaż 
zrodziło najwybitniejsze przejawy cywilizacji wielkich prawodawców, powstało już 
jednak na skutek nieuleczalnych problemów republiki. W Indiach apogeum sił twór
czych Danilewski przypisuje okresowi rodzenia się cywilizacji bramińskiej, przypadają
cej na pierwsze tysiąclecie p.n.e., lecz stadium zbierania owoców - czasom powstawa
nia utworów Kalidasiego oraz pagód Ellory i Benaresu (142-143).

W każdym z podanych przypadków okres zenitu sił twórczych wyprzedza stadium 
cywilizacji. Inny jest jedynie odstęp czasowy dzielący obie fazy. Różnice te są jednak 
w systemie Danilewskiego naturalne, tak jak naturalnym jest różny okres wzrostu i ob
umierania poszczególnych gatunków. Myśliciel zdaje sobie sprawę z faktu, że zadanie 
stworzenia periodyzacji może sprawić wiele trudności. Dzieje się tak przede wszystkim 
w wypadku, gdy historia typu jest pełna zawirowań, przede wszystkim zaś wtedy, gdy 
nie realizuje się ona w jednym państwie. Jako przykład podane zostały losy Grecji, któ
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rej cywilizacja realizowała się najpierw w Atenach, następnie w związku achajskim 
i etollińskim, w kolonii aleksandryjskiej i ostatecznie w Bizancjum (144).

Zmierzch Zachodu jest uwarunkowany nie tyle błędami czy wewnętrzną niedosko
nałością tej formacji kulturowej, ile historyczną koniecznością odejścia słabnącego ga
tunku. Słabość następuje jednak dopiero po osiągnięciu zenitu, kiedy to pojawia się 
największe bogactwo owoców cywilizacji. Można zatem zapytać, czy Danilewski trafnie 
ocenił moment owocowania, innymi słowy, czy poprzednie wieki istnienia cywilizacji 
europejskiej przyniosły mniej spektakularnych sukcesów. Po latach można także ocenić, 
czy cały czas, który nastąpił po wieku pary, był już mniej od niego udany; czy teoria 
Einsteina i sieci komputerowe są mniej doniosłymi osiągnięciami niż naukowo- 
-kulturalna spuścizna stulecia poprzedniego; czy przezwyciężenie totalitaryzmów i upo
wszechnienie liberalnej demokracji nie dorównuje wyzwoleńczym porywom różnych 
rewolucji, insurekcji, wiosen ludów i komun. Ocena takich zagadnień, podobnie jak 
w przypadku poglądów Danilewskiego, jest nieuchronnie związana z poważnym ładun
kiem subiektywizmu. Rosyjski teoretyk zdaje sobie sprawę z trudności oceny i dlatego 
otwarcie stwierdza, że nie jest w stanie określić dokładnego momentu rozwoju histo
rycznego Europy, jest jednak pewny, że stadium zenitu ma onajuż za sobą(144).

Nadchodzący czas ma być epoką nowego typu kulturowo-historycznego. Materiałem 
etnograficznym tego typu są narody słowiańskie, z których tylko rosyjski cieszył się 
w czasach Danilewskiego niezawisłością. W związku z tym istotnym warunkiem poli
tycznym, jak i faktem, że Rosję zamieszkiwało niemal dwie trzecie wszystkich Słowian, 
teoretyk zakładał, że kluczowa rola w spełnieniu nowego dzieła historycznego przypad- 
nie właśnie jego ojczyźnie. Ostateczny rezultat tych działań miał prowadzić do skutecz
nego wypełnienia modelu typu, określanego przez cztery kategorie ludzkiej działalności.

W dziedzinie działalności religijnej typ miał być określany przez prawosławie. W ten 
sposób Słowianie stawali się jak gdyby następnym (po Izraelu i Bizancjum) narodem 
wybranym, chroniącym zasady jedynej i prawdziwej wiary. Religijność Słowian zawsze 
miała charakter konserwatywny, była przeniknięta zasadą wierności. Świadczą o tym 
nawet choroby rosyjskiej religijności, takie jak schizma staroobrzędowców i sekty. Kon
serwatyzm taki jest konieczny, chroni bowiem Objawienie przed zamianą w system 
filozoficzny czy prymitywny przesąd (406^109).

Z punktu widzenia działalności politycznej Słowianie predestynowani są do zbudo
wania bardzo stabilnego organizmu politycznego. O politycznych zdolnościach Słowian 
świadczyć musi przede wszystkim potęga imperium rosyjskiego, ale również inne histo
ryczne organizmy polityczne, takie jak państwo wielkomorawskie czy królestwo Pode- 
brada. Z mniejszym uznaniem wypowiadał się Danilewski o politycznych osiągnięciach 
Polski, która, jego zdaniem, poddała się zbytnio wpływom zachodnim, utraciła słowiań
ską duszę i przez to doprowadziła do autodestrukcji. Obserwując polityczne działania 
Rosji, teoretyk wskazuje, że zawsze obcy był jej kolonializm. Zasada jej wzrostu pole
gała na rozszerzaniu kręgu, którego centrum znajdowało się w Moskwie w osobie cara 
(412). Właściwą treścią kategorii działalności politycznej w typie słowiańskim jest za
tem idea samowładztwa. Naród rosyjski zdolny jest przy tym do wolności; Rosjanie nie 
wykazują wszak chęci do przejmowania władzy. Zdaniem Danilewskiego, Rosja nigdy 
nie przeżyła i zapewne nigdy nie przeżyje rewolucji, dążącej do obalenia dynastii (414).

Imperium zawdzięcza ów spokój szczęśliwemu rozwiązaniu, które należy już do 
dziedziny działalności społeczno-gospodarczej, a mianowicie zachowaniu ziemi przez 
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tych, którzy ją obrabiają. To rosyjska wspólnota gminna (oStpuiia) jest gwarantem rosyj
skiego ładu; i chociaż w tłumaczeniu pokrewna jest francuskiemu rewolucyjnemu ter
minowi komuny, pozostaje w gruncie rzeczy czymś odmiennym, do głębi konserwatyw
nym. W Europie próby tworzenia stowarzyszeń i skupiania kapitału w rękach robotni
ków wymagałyby najpierw zmiany własności, w Rosji natomiast zmiana taka nie jest już 
konieczna. W ten sposób wspólnotowe twory ekonomiczne są w Rosji symptomem 
zachowawczości, na Zachodzie zaś rewolucyjnym postulatem (417). W swej apoteozie 
wspólnoty gminnej Danilewski mieści się w szeregu rosyjskich myślicieli bardzo od
miennych opcji, których łączą nadzieje pokładane w gminnej organizacji życia społecz
nego. Jako pierwsi deklarowali je klasycy słowianofilstwa z Jurijem Samarinem na cze
le, który sądził wręcz, że „słowiańska wspólnota gminna rozwarła się (...) i wchłonęła 
zasadę życia duchowego, stając się niejako świeckim, historycznym obliczem 
Kościoła”1. Pochwałę gminowładztwa głosili także tacy myśliciele, jak Aleksander Her- 
cen , Mikołaj Czernyszewski i legalni narodnicy .

1 J. Samarin, Zasada osobliwości a więź społeczna [w:] Filozofia i myśl społeczna rosyjska 1825-1861. 
Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Walicki, Warszawa 1961, s. 169-170.

2 O poglądach Hercena na temat wspólnoty gminnej: L. Suchanek, Hercen i homo occidentalis [w:] 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1990, z. 69, s. 51-52.

3 O poglądach Czemyszewskiego i legalnych narodników na temat wspólnoty gminnej: A. Walicki, 
Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 294, 376.

O ile ustalenie specyfiki działalności Słowian w poprzednio opisanych sferach nie 
stanowi dla teoretyka większego problemu i streszcza się w triadzie: prawosławie-sa- 
mowładztwo-wspólnota gminna, to charakterystyka tzw. kulturalnej kategorii działania, 
a więc naukowo-artystycznej, okazała się w przypadku Słowian zadaniem o wiele trud
niejszym. Danilewski rnusiał przyznać, że jego pobratymcy nie wykazali się jeszcze 
w tej dziedzinie niczym znaczącym, szczególnie w porównaniu z typem greckim i euro
pejskim. Wyjaśnienie tego faktu może być, jego zdaniem, dwojakie. Po pierwsze, tłu
maczyć go można przez swoistą niezdolność do działalności kulturalnej, po drugie zaś 
przez młodość typu słowiańskiego (418).

Próbując bronić drugiej tezy, teoretyk stwierdza, że nieznane są dotąd przypadki, aby 
w jakiejkolwiek cywilizacji działalność kulturalna rozwinęła się przed ostatecznym 
ukształtowaniem politycznej. Jeśli na przykład w okresie rozkwitu sił twórczych naród 
pozostaje politycznie zależny, to cała jego energia skierowuje się na walkę o niepodle
głość. Rosyjska państwowość kształtowała się długo, musiała przy tym pokonać wiele 
niesprzyjających okoliczności, chociażby trudności związane z ogromem obszaru pań
stwa, który skłaniał raczej do życia etnograficznego niż państwowego. Amerykanie, 
kształtujący niewiele mniejsze terytorium, byli w nieco lepszej sytuacji. Ich wrogiem 
była raczej przyroda. Stąd też ich cywilizacja przybrała oblicze techniczno-gospodarcze. 
Rosja, otoczona przez wrogów, musiała przez długi czas koncentrować się na działalno
ści państwowej. Sam wysiłek w dziedzinie zbrojeń pozostawił imperium w tyle za Sta
nami Zjednoczonymi, które nie były zmuszone do utrzymywania stałej armii, a przez to 
mogły inwestować w udoskonalenia techniczne, takie chociażby, jak sieć kolei żela
znych (419—422).

Nauka i sztuka, zdaniem teoretyka, powstają w wyniku nadwyżki sił, pozostających 
po głównym trudzie historycznym. Ten trud w przypadku narodów słowiańskich z pew
nością nie dobiegł końca. Dlatego stworzenie samoistnej działalności kulturalnej było 1 2 3
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praktycznie niemożliwe, chociaż wśród Słowian pojawili się wybitni ludzie nauki. Na
uka zresztą, jak sądzi Danilewski, rozwija się zwykle dopiero po pewnych osiągnięciach 
w dziedzinie sztuki. Dlatego też nie może dziwić, że Rosja, która niewiele dokonała na 
niwie naukowej, może się szczycić pisarstwem Gogola czy kompozycjami Glinki. Pozo
stałe narody, zdaniem teoretyka, z wyjątkiem być może Polaków, niewiele dokonały 
w sferze działalności kulturalnej. Nie było to możliwe, albowiem nie został spełniony 
warunek konieczny rozwoju w postaci politycznej niezawisłości (429).

Przewód logiczny zaprezentowany w obronie tezy, że narody słowiańskie nie miały 
dotąd czasu i możliwości rozwoju, nie jest pozbawiony konsekwencji. Cała procedura 
dowodzenia dotyczy jednak tylko stwierdzenia zasadności opóźnień, nie zaś dostarcze
nia pewności, że gdyby warunki rozwoju zaistniały, działalność kulturalna z pewnością 
by się rozwinęła. Typ rzymski, opisany przez teoretyka wcześniej, nie wykazał zdolno
ści w dziedzinie kulturalnej, co można stwierdzić empirycznie, przynajmniej w opinii 
Danilewskiego. Nie ma wystarczających racji do stwierdzenia, że wykazanie przyczyny 
opóźnień oraz pierwszeństwa działalności politycznej sprawi, iż wszelkie argumenty 
przemawiać będą bardziej za tylko jedną z dwu tez zaprezentowanych przez teoretyka 
w miejscu pojawienia się pytania. Scenariusz „rzymski” jest bowiem równie prawdopo
dobny, jak wizja optymistyczna.

Niekonsekwencja ta wynika z faktu, że Danilewski dążył do wykazania, iż możliwa 
jest praktyczna realizacja typu, określonego przez wszystkie cztery dziedziny działalno
ści. Co więcej, pragnął on, aby pierwszą cywilizacją tego rodzaju była cywilizacja sło
wiańska. Zdawał sobie przy tym sprawę, że droga do realizacji takiej formacji kulturo
wej musi być trudna. Zanim bowiem mogłoby dojść do rozwinięcia wszechstronnej 
działalności w ramach nowego typu, konieczne było spełnienie warunku wyzwolenia 
całej Słowiańszczyzny i nadania jej określonego kształtu politycznego. Owym ciałem 
politycznym urzeczywistniającym koncepcję rosyjskiego wizjonera miał być tzw. Zwią
zek Wszechsłowiański (BceaiaanucKuu C0103).

Danilewski już na początku rozdziału piętnastego Rosji i Europy, który temu pro
blemowi został poświęcony, wyraźnie zaznacza, że uzasadnienie istnienia typu słowiań
skiego z punktu widzenia racji kulturowych uważa za dokonane, zamierza więc odnieść 
się do politycznej strony zagadnienia (337). Sądzi zatem, że model przyszłego związku 
powinien uwzględniać pewne prawidłowości rządzące relacją człowieka do państwa. 
Zdaniem teoretyka istnieją trzy modele takiej relacji:

a) aktywni obywatele, utożsamiający siłę państwa z bazą swego dobrobytu,
b) obojętni poddani,
c) poddani-wrogowie.

Każde państwo posiada wszystkie trzy kategorie mieszkańców. W dziewiętnasto
wiecznej Rosji trzy narody (rosyjski, ukraiński i białoruski) były obywatwelskie, kauka
skie, fińskie i niektóre inne - obojętne, Polacy natomiast stanowili element wrogi (348). 
Chcąc uniknąć oddziaływania grupy ostatniego typu, trzeba liczyć się z faktem, że li
kwidacja samodzielności sojuszników niszczy siły państwa. Dlatego też przyszły poli
tyczny związek państw powinien szanować niezależność członków. Innymi słowy, Ro
sja nie powinna mieszać się w sprawy wewnętrzne swych partnerów politycznych (346).

Takim argumentem odpiera Danilewski hipotetyczny zarzut, że przez stworzenie 
kontrolowanej przez siebie federacji Rosjanie zrealizują pragnienie władzy nad innymi 
narodami. Próbuje także stawić czoła innemu oskarżeniu: o spowodowanie dominacji 
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nad światem. Teoretyk twierdzi, że obawy takie są bezpodstawne, gdyż Europa i tak ma 
przewagę liczebną nad Słowiańszczyzną. Stworzenie Związku jest korzystne nie tylko 
dla jego przyszłych członków, lecz także dla reszty ludzkości. Rezultatem jego powsta
nia będzie bowiem nowa równowaga światowa, która zastąpi dotychczasowy system 
dominacji europejskiej (350). Okazuje się zatem, że planowana federacja stoi nie tylko 
przed zadaniem wyzwolenia słowiańskiego materiału etnograficznego w celu umożli
wienia rozwoju typu. Chodzi o coś więcej niż wolność, a mianowicie o stworzenie no
wej siły, której zadania wykraczają poza jedną cywilizację. Teoretyk kultury staje się 
ideologiem, propagującym nowy ład światowy. Zdaniem Danilewskiego, rozwój świata 
zostałby zahamowany, gdyby zdominował go tylko jeden typ. Rozwój polega przecież 
na wnoszeniu nowego sposobu postrzegania świata przez etnograficzne elementy wkra
czające na scenę historii (361). Dominacja typu romano-germańskiego jest niekorzystna 
także z innego powodu, przedstawionego już wcześniej: schyłkowości tej formacji. 
Żaden typ nie może w starości zacząć żyć nowym życiem. Piąte prawo rozwoju jest 
w tym wypadku bezwzględne i nie pozostawia miejsca dla wyjątków,

Odparłszy zarzuty chęci dominacji, Danilewski tworzy wizję, w której rola jego kraju 
okaże się z konieczności wiodąca. Równowagę dla siły Europy stanowić mogą tylko 
dwa państwa: Stany Zjednoczone i Rosja. Te pierwsze przyjęły postawę i zolacj on i stycz
ną, Rosja natomiast nie jest jeszcze w pełni przygotowana do spełnienia swej roli; stąd 
konieczność stworzenia federacji słowiańskiej. Teoretyk przypomina jednak, że system 
polityczny Europy opiera się na równowadze, innymi słowy, trzeba będzie stawić czoła 
zjednoczonej Europie, nieposiadającej jednego hegemona. Tak jak wcześniej Adam 
Gurowski, rosyjski ideolog wskazuje, że specyfika Słowiańszczyzny jest odmienna: 
z czysto praktycznych względów imperium Romanowów musi stać się elementem do
minującym, który zastosuje na innym obszarze zasady doktryny Monroe (353-360, 
249). Przypuszczenie, że Rosja jest jedyną siłą, zdolną podołać takiemu zadaniu, nie 
wynika wyłącznie z analizy rzeczywistości politycznej XIX stulecia czy z wielkorosyj- 
skiego szowinizmu. W teorii autora Rosji i Europy jego ojczyzna stanowiła egzemplifi- 
kację prawa zachowania zapasu sił historycznych. W swej książce Danilewski odnosi je, 
co prawda, raczej do historii Rusi, która po klęsce państwa kijowskiego i księstw 
udzielnych odrodziła się dzięki Moskwie i żywiołowi wielkoruskiemu, pierwotnie od
dalonemu od głównej areny dziejów wschodniej Słowiańszczyzny, ale analogię tę moż
na rozciągnąć również na cały świat słowiański, który, w jego przekonaniu, poza Rosją, 
utracił zdolność do skutecznych działań politycznych.

Interesujące jest, że Danilewski przypuszczał, iż USA staną się w przyszłości prze
ciwwagą dla Europy. Upatrywał w nich zalążek nowego typu kulturowo-historycznego 
o nieprzewidywalnych cechach. Wydaje się, że na podstawie jego systemu kulturolo- 
gicznego należałoby raczej skłaniać się ku tym rozwiązaniom, jakie państwo amerykań
skie rzeczywiście przyjęło w XX stuleciu, a mianowicie kontynuacji zasad i konsolidacji 
polityczno-militarnej świata zachodniego. Do wniosków takich prowadzi przede 
wszystkim fakt składu materiału etnograficznego, który stał się podstawą tego mocar
stwa.

Związek Wszechsłowiański, postulowana trzecia siła światowa, przybiera w rozwa
żaniach Danilewskiego bardzo konkretny kształt. Teoretyk zamierza zawrzeć w federa
cji zasadniczo wszystkie narody słowiańskie, które, obok Rosji, tworzyć miały niepod
ległe państwa: czesko-morawsko-słowackie, serbo-chorwacko-słoweńskie i bułgarskie. 
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Problem stanowił „element wrogi” - Polacy, którzy z pewnością nie byliby skłonni do 
sojuszu ze swym wschodnim sąsiadem. Teoretyk widział cztery możliwości rozwiązania 
problemu polskiego.

1. Polska niepodległa. Rozwiązanie to, zdaniem Danilewskiego, było niefortunne, 
albowiem pozwoliłoby na stopniową kolonizację niemiecką.

2. Polska jako część Rosji. Opcja taka prowadziłaby z kolei do bolesnego procesu 
intryg i kosztownych rządów silnej ręki.

3. Asymilacja Polski. Rozwiązanie nierealne ze względu na zbyt silną świadomość 
narodową Polaków. Kolonizacja przemysłowo-cywilizacyjna Polski przez Rosję jest 
niemożliwa, czego nie można powiedzieć o Niemczech.

4. Polska w federacji wszechsłowiańskiej. W takim wypadku destrukcyjne działanie 
Polski byłoby działaniem przeciw samej sobie (331-335).

Danilewski stara się znaleźć takie rozwiązanie problemu polskiego, które uwzględ
niłoby sprzeczności przejawiane przez polski byt cywilizacyjny. Jego zdaniem, tym, co 
niszczy Polskę, jest jej inteligencja, posiadająca trojaki charakter: katolicko-księżowski, 
arystokratyczno-szlachecki oraz rewolucyjno-demokratyczny. Na polskiej glebie katoli
cyzm wyrządził szkody narodowi, inaczej niż w krajach, gdzie się zrodził i gdzie przy
niósł nawet pozytywne rezultaty. Arystokratyzm prowadzi z kolei do podziału ludności 
na jaśniepaństwo i bydło, a demokratyzm do takich wynaturzeń, jak liberum veto, sejmi
kowanie, nihilizm etc. Polak nigdy nie może stać się Europejczykiem, lecz jedynie „ze
psutym Słowianinem”, co wynika z odejścia od źródeł narodowych i, generalnie rzecz 
biorąc, praw przyrody (335).

Dla Danilewskego problem Polski rnusiał być szczególnie bolesny. Katolicka i ary
stokratyczna Polska stanowiła bowiem empiryczne zaprzeczenie jego teorii typów oraz 
idei zjednoczonej Słowiańszczyzny. Dlatego też starał się wykazać, że po pierwsze, 
w społeczności polskiej istnieje rozdźwięk pomiędzy główną masą ludu a wąską grupą 
zdemoralizowanej elity, po drugie natomiast, że stosowanie katolicyzmu, arystokraty- 
zmu i demokracji prowadzi Polskę do nieuchronnej destrukcji. W ten sposób zbrojna 
interwencja wojsk Katarzyny II na konstytucyjne państwo musiała być przez niego in
terpretowana jako wyzwolenie zachodniej Rusi spod władzy polskiej szlachty. Wobec 
trudności z przyszłym umiejscowieniem Polski, kraju, który konsekwentnie i dobrowol
nie przyswoił zachodnie zasady życia, w pismach Danilewskiego brak ostatecznego 
rozwiązania tej kwestii.

Oprócz problemu polskiego przeszkodą w realizacji wizji Związku Słowiańskiego 
był w latach sześćdziesiątych XIX wieku fakt, że wiele narodów słowiańskich znajdo
wało się pod obcą dominacją, przede wszystkim turecką i austriacką. Aby zatem Zwią
zek doszedł do skutku, konieczne były zasadnicze zmiany na mapie Europy. Propozycje 
tych zmian są w systemie poglądów Danilewskiego oczywiste i radykalne zarazem. 
Rosyjski ideolog przedstawia je w rozdziałach XII-XVI Rosji i Europy oraz w szeregu 
artykułów publikowanych w różnych pismach konserwatywnych, takich jak „Zaria”, 
„Russkij Mir”, „Russkaja Riecz” czy „Ruś”.

Istotę propozycji stanowi likwidacja monarchii habsburskiej oraz znaczna redukcja 
terytorium tureckiego. Skoro narody pochodzące z jednego rdzenia plemiennego powin
ny znajdować się w jednym państwie lub w innej formie organizacji (federacji lub sys
temie państw), nie może dziwić, że rosyjski teoretyk nie widzi przyszłości dla wieloet
nicznych Austro-Węgier. W ten sposób Słowianie austriaccy znaleźliby się w Związku 
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Słowiańskim, zaś niemieckojęzyczna Austria mogłaby się połączyć z resztą swych 
ziomków. W przypadku Turcji nastąpiłaby analogiczna operacja, z tym że doszłoby tu 
do prostego ograniczenia tego państwa do posiadłości małoazjatyckich.

W wyniku takich działań powstałby spory organizm, składający się z różnych naro
dów słowiańskich, tworzących pewną wspólnotę niepodległych państw. Oprócz nich 
jednak znalazłyby się w związku także narody niesłowiańskie, które zostałyby zmuszone 
do koegzystencji. Danilewski przewiduje, że w przypadku Rumunów i Greków federa
cja miałaby do czynienia z elementem obojętnym, a w przypadku Węgrów - wrogim. 
Rumuni dzięki Słowianom stawiliby czoła madziaryzmowi, zaś Grecy mogliby z braku 
innej możliwości zarabiać dzięki wymianie handlowej (344-345). Jak zatem widać, 
najmniej radosna perspektywa została roztoczona przed Węgrami, którzy ponieśliby 
konsekwencje wdarcia się w łono Słowiańszczyzny.

Projekt wielkiej akcji wyzwoleńczej i utworzenia federacji słowiańskiej był komen
towany przez niektórych badaczy w sposób skrajny. A. Arinin i M. Michiejew dostrze
gają zbieżność poglądów politycznych Danilewskiego-teoretyka oraz Stalina-praktyka, 
wymieniając takie założenia, jak konieczność stworzenia alternatywnej wobec Zachodu 
drogi rozwoju czy granie na wewnętrznych sprzecznościach Zachodu jako najlepszej 
gwarancji zapewnienia strategicznego bezpieczeństwa Rosji. Badacze nie zgadzają się 
jednak z interpretacją, że blok wschodnioeuropejski stanowił odległą w czasie realizację 
idei Danilewskiego. Jak podkreślają, w XIX wieku jej sens był zasadniczo odmienny4. 
W dwa lata po ukazaniu się opracowania Arinina i Michiejewa A. Nowak stwierdzi 
jednak, że

4 A.H. ApnHMH, B.M. MnxeeB, CaMobutmue ut)eu ll.fl. flaHUMtiCKOio, Mockbb 1996. s. 343-344.
5 A. Nowak, Teoria walki cywilizacji Mikołaja Danilewskiego [w:] Rosja XIX i XX wieku, Studia 

i szkice pod redakcją Jana Sobczaka, Olsztyn 1998, s. 76.
Ł H.H. HaHuneBCKnił, KoHcmantnuHonoM [w:] H H. HammeBCKUM. CóopnuK nonumuuecKux u okohomu- 

HeCKUX cmatneu, Chhkt łleTepSypr 1890, s. 77.
7 T. Poźniak, Konstantynopol - wschodniosłowiańskie Jeruzalem. Substytut i symbol [w:] Z polskich 

studiów slawistycznych, Seria IX, Warszawa 1998, s. 211-216.

(...) wizja potężnej federacji Słowian (z przymusowo wcielonymi do niej Rumunami i Węgrami, choć 
bez Greków), zdolnej do stawienia czoła całej zachodniej cywilizacji, zrealizowała się w polityce Józefa 
Stalina. (...) Ani Stalin, ani też żaden inny z przywódców komunistycznego imperium słowiańskiego, nie 
powoływali się nigdy na wzory czerpane z ideologa walki cywilizacji. Nic pozwoliłaby im na to, nawet 
gdyby znali dzieło Danilewskiego, oficjalnie obowiązująca, konkurencyjna ideologia - walki klas. Jej 
upadek, wraz z upadkiem Związku Sowieckiego, otworzył jednak nieoczekiwanie kolejny rozdział w hi
storii recepcji Rosji i Europy. Rosja znów znalazła się w momencie krytycznego przewartościowania 
swojego stosunku wobec Zachodu, wobec aspirującej wciąż do miana globalnej - cywilizacji, zwanej 
dziś już nie germańsko-romańską, lecz euro-atlantycką5.

Istotnym elementem wizji Danilewskiego było włączenie do słowiańskiej federacji 
Konstantynopola. Rosyjski teoretyk przewidywał dla niego rolę jej stolicy, kontrolowa
nej przez wszystkie narody Związku6. Miasto położone było, co prawda, na obszarze 
zamieszkałym przez Turków, będąc w dodatku stolicą imperium ottomańskiego, ale jego 
historyczna rola w tradycji prawosławnej, a także, co niebagatelne, położenie strategicz
ne, czyniło ów punkt bardzo pożądaną częścią przyszłej wspólnoty. Podkreślanie zna
czenia miasta i docenianie jego historycznej wartości nie wydaje się niczym dziwnym. 
Owo, jak nazywa je Telesfor Poźniak, „wschodniosłowiańskie Jeruzalem” przyciągało 
uwagę licznych rosyjskich myślicieli, od wczesnego średniowiecza począwszy7. Rów
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nież w czasach Danilewskiego wybitni ideolodzy zabierali głos na ów temat. Fiodor 
Dostojewski, w osiem lat po ukazaniu się Rosji i Europy, wygłosi jakże znamienną opi
nię:

Olbrzym Guliwer mógłby, gdyby chcial, zapewniać Liliputów, że jest im równy pod każdym wzglę
dem, ale to byłoby przecież oczywistym nonsensem. Po cóż doprowadzać do takich nonsensów, żeby 
w nie uwierzyć samemu i to na siłę? Konstantynopol musi być nasz, zdobyty przez nas, Rosjan, na 
Turkach, i pozostać naszym na wieki. Tylko do nas musi należeć, a my, oczywiście, mając go w swym 
posiadaniu, możemy dopuścić do niego wszystkich Słowian i kogo nam się spodoba ponadto, na najszer
szych podstawach, ale to już nie będzie federacyjne posiadanie miasta razem ze Słowianami. Weźmy już 
choćby to, że federacyjnego zjednoczenia Słowian nie uzyska się jeszcze przez cały wiek. Rosja będzie 
władać Konstantynopolem i jego najbliższym otoczeniem, zarówno Bosforem, jak cieśninami, będzie 
w nim utrzymywać wojsko, fortyfikacje i flotę, i tak musi być jeszcze długo, długo. O, niejeden uczepi 
się tego i zawoła: „A więc rosyjskie służenie sprawie słowiańskiej nie było widać tak bezinteresowne!”. 
Łatwo na to odpowiedzieć: mianowicie, że rosyjskie służenie Słowianom jeszcze się teraz nie skończy, 
ale będzie trwało na wieki, że tylko Rosją, tylko jej wielką siłą dośrodkową będą żyli na świecie Słowia
nie; że za taką służbę nigdy i niczym nie będzie można zapłacić, a jeżeli Rosja nawet zajmie teraz Kon
stantynopol, to wyłącznic dlatego, że wśród jej zadań i misji jest prócz kwestii słowiańskiej inna kwe
stia, największa dla niej i ostateczna, a mianowicie kwestia wschodnia, a ta kwestia może się rozstrzy
gnąć tylko w Konstantynopolu8.

8 F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 2, tłum. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 320-321.

Autor Rosji i Europy dostrzegał w inkorporacji miasta Konstantyna wiele korzyści 
także dla samej Rosji, takich jak odsunięcie militarnego zagrożenia z południa, zdobycie 
większej przestrzeni i poprawy warunków naturalnych, a także rozwój floty, czyniący 
z Rosji państwo prawdziwie morskie. Decydujące znaczenie miał jednak aspekt moral
ny. Rosja stałaby się bowiem odtwórczynią cesarstwa bizantyjskiego i miałaby wielki 
wpływ na kraje Wschodu. Danilewski, podobnie jak autor Braci Karamazow, dostrzega 
w Carogrodzie węzeł, którego rozcięcie rozwiązałoby ostatecznie tzw. problem wschod
ni. Owo rozwiązanie jest zatem w opinii obu myślicieli historycznym powołaniem Rosji. 
Różnica w ich poglądach dotyczy jedynie przynależności administracyjnej stolicy 
wschodniego chrześcijaństwa. Danilewskiemu bowiem chodzi nie o pochłonięcie Sło
wian przez Rosję, ale, jak twierdzi, o stworzenie wielkiego oceanu z morzami i zatokami 
(329).

Jako że zniewalające Słowian mocarstwa nie podeszłyby do tych planów zbyt życz
liwie, autor Rosji i Europy wskazywał na konieczność walki zbrojnej. W walce, jak 
twierdzi, liczą się dwa elementy: dyscyplina i entuzjazm. Zdaniem Danilewskiego, ustrój 
Rosji to wewnętrzny związek, pewna jedność moralno-polityczna, dzięki której naród 
może zostać wprowadzony w stan zdyscyplinowanego entuzjazmu. Podobną siłę posia
dał w średniowieczu papież, ale wysiłek krzyżowców stanowił entuzjazm niezdyscypli
nowany, albowiem pobudzony został przez duchowieństwo, nie działaczy politycznych, 
a ponadto objął wyłącznie stan rycerski. Autor Rosji i Europy jest optymistą co do wy
niku walki. Sądzi, że ogarnięty świętą sprawą walki za wiarę, wyzwolenie braci i po
wołanie historyczne naród musi zwyciężyć (390-392).

W tej postaci doktryna Danilewskiego wydaje się tylko częściowo wynikać z przed
stawionego wcześniej systemu kulturologicznego. Można się zgodzić z opinią 
R. MacMastera, że Danilewski zaczyna mówić dwoma językami9. Z jednej strony mamy 
bowiem obiektywnego teoretyka, który przedstawia powszechnie obowiązujące prawi
dłowości kulturologiczne, z drugiej - ideologa wojny, mówiącego o historycznej misji 
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jednego narodu, który musi uporać się z pogańskim panowaniem na Bałkanach. Głębsza 
analiza tekstów Danilewskiego wskazuje jednak na inną interpretację skrajnie brzmiącej 
doktryny. W artykule Rosja a wojna francusko-pruska (Poccusi u cppaiuco-zepMaHCKasi 
eouna) myśliciel wypowiada zdanie, że to nie Turcja jest właściwym wrogiem Sło
wiańszczyzny. Walka z prawdziwym przeciwnikiem dopiero nastąpi. Danilewski przy
puszcza, że nadchodzący czas doprowadzi do konfrontacji z Niemcami, główną, wscho
dzącą siłą Europy. Nienawiść Niemców do Słowian jest koniecznością historyczną, ci 
pierwsi bowiem w naturalny sposób prą na Wschód. Dlatego też w poszukiwaniu soju
szu Rosja będzie musiała wybierać pomiędzy Europejczykami zyskującymi (a przez to 
groźniejszymi) a Europejczykami tracącymi10 11. Interesujące jest, że Fiodor Dostojewski 
również w tym punkcie prezentuje zdanie zupełnie odmienne:

10 H.R. HamineBCKnii, Poccux u (fipanKo-eepMancKasi m>una [w:] H.R. Jfaim icHCKnii, Cfiopnuic nn.iu- 
munecKux u jKOHOMUHecKux cmameii, op.cit., s. 14-23.

11 F. Dostojewski, op.cit., t. 3, s. 328-329.
12 F. Dostojewski, op.cit., t. 2, s. 199.
13 H.R. naHMJteBCKMii, ropę noóedume.wM.1 [w:] H.R. HaiiuncBCKMii, CfiopiiuK noMimunecsux u okoho- 

MmecKux cmameu, op.cit., s. 174.
14 H.R. naHHJieBCKMii. Poccux u (fipaHKO-eepMancKas aouna [w:] H.R. flaiiHiicHCKnii, CfiopnuK no.tu- 

muxecKux u OKOHOMunecKux cmameu, op.cit., s. 14.

(...) jesteśmy potrzebni Niemcom bardziej nawet, niż myślimy. A potrzebni im jesteśmy nie dla chwilo
wego sojuszu politycznego, lecz na wieki. Idea zjednoczonych Niemiec jest szeroka, wspaniała 
i patrzy w głąb wieków. Co mają dzielić z nami Niemcy? Ich obiektem jest cały Zachód. Przeznaczyli 
dla siebie zachodni świat Europy, aby wprowadzić weń swoje własne zasady zamiast rzymskich i ro
mańskich i stać się odtąd jego przewodnikiem., Rosji natomiast pozostawiają Wschód. Dwa wielkie na
rody przeznaczone są w ten sposób do tego, by zmienić oblicze świata. Nic są to fantazje umysłu lub 
ambicji: tak się kształtuje sam świat. (...) Należy uważać, że przyjaźń Rosji z Niemcami jest nieobłudna 
i pewna i będzie utrwalać się im dalej, tym bardziej, rozpowszechniając się i utrwalając stopniowo 
w świadomości narodowej obu narodów, i dlatego nie było może w ogóle dogodniejszego momentu dla 
Rosji do rozstrzygnięcia ostatecznego kwestii wschodniej11.

Pogląd rosyjskiego pisarza-proroka, wieszczącego wieczną przyjaźń z Niemcami, 
jest o tyle zaskakujący, że nieco wcześniej w tym samym Dzienniku piszę on, że

Rosja winna jest już przez to samo, że jest Rosją a Rosjanie przez to, że są Rosjanami, czyli Sło
wianami: nienawidzi Europa słowiańskiego plemienia, les esclaves, to znaczy niewolników, a Niemcy 
tyle mają tych niewolników: cóż będzie, jak się zbuntują12.

Dla Mikołaja Danilewskiego walka z Niemcami stanowi nieunikniony rezultat od
wiecznej nienawiści rasowej, która, jak sądzi, zakorzeniła się tak głęboko, że nie sposób 
już jej usunąć13. Przewidywana wojna jest nie tylko koniecznością historyczną, ale 
wręcz zjawiskiem pożądanym, albowiem zjednoczyłaby Rosjan i umocniła solidarność 
ze Słowianami Zachodnimi14. Oznacza to, że sens walki zbrojnej zyskuje kolejny 
aspekt: stanowi nie tylko narzędzie do stworzenia właściwych warunków rozwoju 
wschodzącego typu kulturowo-historycznego, ale pomaga w uzdrowieniu narodu, który 
wydaje się tracić siły duchowe (370). Jeśli jednak diagnoza stanu narodu budzi tak po
ważne wątpliwości, to wydaje się nieuzasadnione uznanie wielkorosyjskiego materiału 
etnograficznego za skarbnicę zachowanych historycznych sił twórczych typu. Innymi 
słowy, odnosi się wrażenie, że myśliciel stworzył całą teorię, a następnie przedstawił 
wynikające z niej wnioski praktyczne w celu uratowania morale własnego narodu, który 
pomimo oficjalnych deklaracji postrzegał jako duchowo zagrożony.
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MacMaster twierdzi, że u Danilewskiego wojna przybiera charakter wręcz liturgicz
ny, oczyszczający15. Pogląd taki wydaje się syntezą dwu ważnych tendencji w politycz
nej doktrynie autora Rosji i Europy. Jedną z nich jest pragnienie ożywienia własnego 
narodu, drugą natomiast - chęć realizacji wizji prowidencjalnej. Historia cywilizacji nie 
stanowi tylko bezładnego konglomeratu rozwijających się i ginących typów. W procesie 
historycznym istnieje wszak ukierunkowanie, obserwuje się chociażby, że cywilizacje 
autochtoniczne z czasem ustępują miejsca Jednopierwiastkowym”, a typ europejski 
wyznaczają aż dwie kategorie działalności. Rozwój stwierdzony zostaje empirycznie, 
tak więc Danilewski, być może mimowolnie, włącza się w nurt pozytywistycznych gło
sicieli postępu. Skoro zaś ukierunkowanie historii ma charakter progresywny w pozy
tywnym tego słowa znaczeniu, działania polityczne mogą zostać poddane pewnemu 
obiektywnemu wartościowaniu.

15 R. MacMasler, op.cit., s. 245.

Dla autora Rosji i Europy prawdziwym rozwojem nie jest kontynuacja jednej linii 
cywilizacyjnej (tzn. europejskiej), lecz rozwój we wszystkich kierunkach. Polityczne 
propozycje Danilewskiego pozostają w generalnej zgodzie z owym prowidencjalnym 
założeniem. W jego świetle działaniem pozytywnym jest bowiem, po pierwsze, takie, 
które pomaga owej różnorodności się uzewnętrznić, po drugie zaś - takie, które samo 
w sobie stanowi przejaw różnorodności. Do pierwszego typu działań należy przeciw
stawienie się dominacji jednego z typów, w szczególności jeśli jego działania przeszka
dzają w rozwoju innym. W ten sposób walka z dominacją cywilizacji europejskiej staje 
się korzystna nie tylko dla jej bezpośredniego przeciwnika, lecz także dla innych poten
cjalnych konkurentów. Działaniem drugiego rodzaju jest z kolei stworzenie takiego 
typu, który sam cechował się będzie różnorodnością swego dorobku kulturowego. Wal
ka z Zachodem, a przez to stworzenie warunków rozkwitu nowej, czteroaspektowej 
cywilizacji słowiańskiej - to aktywność idąca w obu kierunkach. Z jednej bowiem stro
ny usuwa się ograniczenia, stanowiące barierę dla wszelkiego elementu etnograficznego, 
który może się pojawić na scenie historii, z drugiej natomiast proponuje cywilizację 
najbogatszą z możliwych.

Działania, o których piszę Danilewski, prowadzą zatem do ostatecznej konfrontacji 
świata zachodniego ze słowiańskim. Konfrontacja ta, jak czytamy w Rosji i Europie, 
rozpoczęła się już wcześniej, ale jej rezultaty były z góry do przewidzenia. Na progu 
nowożytności stanęły naprzeciw siebie siły nieporównywalne. Z jednej strony młodzie
niec (świat romano-germański), z drugiej - staruszek i dziecko (świat grecko- 
-słowiański). Nie może dziwić, że Słowianie musieli u zarania rozwoju swego typu ulec 
zachodnim agresorom i popaść w wielowiekową zależność (264-265).

Istnieje także trzecia strona konfliktu, a mianowicie świat islamski. Zdaniem Dani
lewskiego, formacja ta przeżyła już swój rozkwit i znajduje się w ostatecznym odwrocie, 
albowiem historyczna rola muzułmanów się wyczerpała (265). Analiza wewnątrzkultu- 
rowego ruchu w łonie islamu wskazuje, że nie sposób znaleźć historycznego usprawie
dliwienia dla kultury przezeń zrodzonej. Dla Danilewskiego postęp oznacza ruch 
w kierunku chrześcijaństwa. Islam, jak stwierdza, w żadnym razie nie może być uznany 
za wstęp do chrystianizmu (wobec którego zawsze wykazywał konsekwentną wrogość), 
zatem jego pojawienie się stanowi raczej krok wstecz w rozwoju historycznym. Cywili
zacja muzułmańska nie zrodziła także niczego szczególnego w pozostałych sferach 
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działalności, zatem jej istnienie w prowidencjalnym planie jest osnute mgłą tajemnicy. 
Autor Rosji i Europy przypuszcza, że głównym zadaniem islamu jest opór wobec świata 
germańskiego i jego pychy (267). Taka rola sytuuje muzułmanów w niezbyt znaczącym 
miejscu jego systemu, a mianowicie czyni z nich negatywny czynnik ludzkości. Jak wi
dać, Danilewski nie zdecydował się przyznać im statusu jednopierwiastkowego, religij
nego, typu kulturowo-historycznego, które to rozwiązanie byłoby w tym wypadku nie 
mniej logiczne. Wybór opcji czynnika destrukcyjnego wynika być może z prowidencjal- 
nych założeń makrocywilizacyjnych, wedle których, zgodnie z przekonaniem Baera, 
rozwój powinien prowadzić do większej złożoności form.

Autor Rosji i Europy czyni zatem z działań politycznych swoistą powinność, w jego 
koncepcji nabierają one cech aksjologicznych. Problemem spornym jest, gdzie mieści 
się ich usprawiedliwienie. Z wypowiedzi Danilewskiego wynika bowiem, że mamy do 
czynienia z podwójną etyką. Z jednej strony walka zostaje usprawiedliwiona poprzez 
plan prowidencjalny, a więc pragnienie ułatwienia rozwoju innym cywilizacjom, z dru
giej wszakże odnosi się wrażenie, iż myśliciel usprawiedliwia działania plemion poprzez 
zasadę ich samostanowienia. Stwierdza on, że sprawa słowiańska powinna być najświęt
szą dla każdego Słowianina; ofiara ze sprawy narodowej nie posiada uzasadnienia (107). 
Co więcej, wyraża zadowolenie z niepokojów w Europie, ta bowiem tylko wówczas, 
gdy pozostaje w stanie wojny wewnętrznej, nie jest groźna (377-388). 
Usprawiedliwienie swej etyki politycznej myśliciel formułuje następująco:

Wymaganie moralnego wymiaru działań jest niczym innym, jak wymaganiem ofiary z siebie. (...) 
Ale jedyną podstawą ofiary z siebie jest nieśmiertelność, wieczność wewnętrznej istoty człowieka; gdyż 
po to, by surowe prawo moralności lub ofiary z siebie nie było niedorzecznością, zawierającą we
wnętrzną sprzeczność, konieczne jest, by wynikało z wewnętrznej natury tego, kto powinien na jego 
podstawie działać (...). Jeśli jednak wszystko kończy się dla człowieka życiem doczesnym, to bez wąt
pienia również prawa jego działalności nie mogą być czerpane skądinąd, jak tylko z wymagań tego życia 
(...). Tylko wówczas, gdy nie w tym zawarta jest wewnętrzna potrzeba naszej istoty, ducha, jak go nazy
wamy, jeśli w nim zawarte jest coś innego niż treści wyczerpywalne przez życie codzienne, można wy
sunąć inną zasadę jego działania, zasadę moralności, miłości i ofiary z siebie. Ale państwo i naród są 
zjawiskami przemijającymi, istniejącymi tylko w czasie i w związku z tym tylko na wymaganiach ich 
tymczasowego istnienia mogą opierać się prawa ich działalności, tj. polityki. Przez to nie doznaje 
usprawiedliwienia makiawelizm, lecz potwierdzone zostaje, że (...) każda kategoria istot posiada własne 
prawa. (26-27)

Z tak brzmiącego uzasadnienia wynika, że rosyjski teoretyk, głoszący tryumf chrze
ścijaństwa, nie zamierza stosować jego przykazań na poziomie stosunków międzynaro
dowych. Nie może dziwić, że niektórzy badacze zarzucali mu amoralizm. Edward 
C. Thaden sądzi, że odniesienie poglądów Danilewskiego do makiawelizmu, od którego 
myśliciel się odżegnywał, jest jak najbardziej uzasadnione, jednak nie w sferze idei, lecz 
właśnie w oddzieleniu moralności i polityki16. Jak zauważa Franciszek Ryszka, myślenie 
takie posiada bardzo długą tradycję: już Arystoteles w Polityce oddziela cnoty osobiste 
od obywatelskich. Średniowiecze, ukształtowane przez silny nacisk nauki katolickiej, 
nie wprowadzało separacji obu sfer, ale już Jean Bodin opowiada się za rozróżnieniem 
obszarów kompetencji władzy duchownej i świeckiej, a makiawelizm idzie jeszcze da
lej, stanowiąc absolutyzację racji stanu. Tradycja ta, jak wskazuje badacz, kontynuowa
na jest także w wieku XX przez politologów takich, jak bliski myśleniu w duchu ma- 

16 E.C. Thaden, Conservative Nationalisni in Nineteenth-Century Russia, Sealtlc 1964, s. 115.
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kiawelizmu A. Berle czy wskazujący odmienność celów politycznych od celów etyk 
normatywnych J. Freund17.

17 F. Ryszka, Nauka o polityce. Warszawa 1984, s. 130 i n.; A.A. Berle, Power, New York 1969; 
J. Freund, L’Essence du politique, Paris 1965.

18 Z. Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki [w:] Naród. Państwo. Władza, Kraków 1996, s. 252.
19 M. Ruse, E.O. Wilson, Morał Philosophy as Applied Science, „Philosophy”, 1986, vol. 61, s. 173— 

191.
20 R. MacMaster, op.cit., s. 125 i n.
21 A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii, Warszawa 1964, s. 408.

W czasach Danilewskiego poglądy nacjonalistyczne, zawieszające normy etyki 
chrześcijańskiej w odniesieniu do stosunków międzynarodowych, również nie stanowiły 
rzadkości. Zygmunt Balicki, polski ideolog narodowy, sądzi, że

Altruizm wobec własnego narodu i przejęcie się jego egoizmem składają się łącznie na uczucie pa
triotyzmu. Sam altruizm wystarczyć tu nie może: pozbawiony drugiego swego pierwiastka, zespolenia 
się z indywidualnością narodu, z jego egoizmem, niezbędnym dla zapewnienia mu bytu i rozwoju, stanie 
się jedynie i wyłącznic zmysłowym, filantropia wobec ojczyzny patriotyzmem nie jest: będzie ona boleć 
nad jej cierpieniami, ale sil i życia w nią nie wlcjc, nie będzie z nią chcieć, dążyć i żądać, to też nie 
uczyni jej wielką, bo proste współczucie nie zrodzi pragnienia czyjejś potęgi18.

„Amoralizm” koncepcji Danilewskiego można także tłumaczyć poprzez argumenty 
wysuwane przez socjobiologię. Jak podkreślają M. Ruse i E.O. Wilson, zasady moralne 
nie mają charakteru uniwersalnego, lecz wynikają ze specyfiki linii gatunkowej. Dlatego 
też nie sposób dokonać przekładu systemu wartości etycznych19 20. Pogląd taki, mimo że 
cechuje się skrajnością, może być bez trudu odniesiony do koncepcji autora Rosji i Eu
ropy, który wszak otwarcie deklaruje, że „każda kategoria istot posiada własne prawa”. 
Deklaracja taka jest zresztą zgodna z przekonaniem o nieprzenikalności podstawowych 
zasad typów kulturowo-historycznych. Gdyby zatem przyjąć takie uzasadnienie, można 
uznać, że poziom stosunków „międzygatunkowych” pozostawałby sferą pozbawioną 
wszelkiej etyki, a więc rządzoną poprzez zasadę czystego utylitaryzmu. Jako pewną 
aberrację utylitaryzmu traktuje poglądy etyczne Danilewskiego MacMaster, który wska
zuje, że rosyjski myśliciel z jednej strony jest bliski benthamizmowi, z drugiej natomiast 
odrzuca go" . Utylitaryzm klasyczny jest bowiem racjonalny i nie znajduje uzasadnienia 
w żadnej wyższej idei, a Rosję i Europę wielkość celów i postulat skrajnego oddania 
sprawie Słowiańszczyzny oddala od owej racjonalnej podstawy.

Problem „amoralizmu” narzuca refleksję nad bardziej ogólnym zagadnieniem w my
śli autora Rosji i Europy, a mianowicie nad miejscem religii, szczególnie zaś chrześci
jaństwa. Andrzej Walicki ujmuje to zagadnienie w syntetycznym stwierdzeniu, że „Da
nilewski nie rezygnował z ocen moralnych, zmieniał jedynie najwyższy moralny układ 
odniesienia, czyniąc nim dla Rosji - zamiast chrześcijaństwa - Słowiańszczyznę”21. 
Niewątpliwie niektóre wypowiedzi myśliciela skłaniają do takiej tezy, jeśli jednak do
kona się analizy innych, obraz jego aksjologii ukazuje się w pełniejszym świetle. 
W roku 1885 myśliciel podjął polemikę z Włodzimierzem Sołowjowem na temat eku
menizmu. Poglądy Danilewskiego na aksjologiczną relację prawosławia do katolicyzmu 
nie uległy modyfikacji w stosunku do tez wygłoszonych w Rosji i Europie, teraz jednak 
jej autor rnusiał ustosunkować się do idei unifikacji Kościołów z punktu widzenia jed
ności Słowiańszczyzny. Jego zdaniem, „należy się, oczywiście, starać o przywrócenie 
kościelnej jedności pomiędzy Wschodem a Zachodem, ale nie za cenę prawdy wiary 
i Kościoła, ponieważ przez przekroczenie tej granicy w naszych dążeniach obarczyliby
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śmy się winą za podporządkowanie spraw wiary kalkulacjom ludzkiej polityki, nawet 
jeśli stałaby za tym święta sprawa zjednoczenia Słowian”22.

22 H.R HaHMJieBCKMii, B.taduMup Co.wabea o npasoc.iaauu u Kanw.iuifu3.Me [w:] H5I. UaiinncHCKnii, 
C(io/>huk no.iumuHecKux u oKOHOstunecKus cniameu. op.cit., s. 304.

Także na kartach Rosji i Europy sprawa wiary wysuwa się w niektórych miejscach 
przed cele panslawizmu, albowiem, jak piszę Danilewski, idea Słowiańszczyzny powin
na być, co prawda, sprawą najświętszą, ale „po Bogu i jego świętym Kościele” (107). 
W rezultacie mielibyśmy zatem do czynienia z podwójnym wartościowaniem: w wymia
rze jednostkowym kryterium ostateczne stanowią prawdy i wymagania wiary, natomiast 
w cywilizacyjnym - interes własnego typu kulturowo-historycznego. Do tego dołączyć 
należy jeszcze problem działań w ramach szerszej perspektywy cywilizacyjnej, tzn. 
tworzenia pola działania dla typów nowych poprzez ograniczenie wpływu typu starego, 
niepozwalającego na swobodny rozwój innych cywilizacji. W pismach Danilewskiego 
brak deklaracji, jakie kryterium stoi za tym ostatnim aspektem aktywności. Z pewnością 
nie może być nim egoistyczny interes jednego typu, skoro mowa jest o powszechnym 
rozwoju historycznym. Można zatem przypuszczać, że racją takich działań powinna być 
chrześcijańska moralność indywidualna. Pamiętać jednak należy, że rosyjski myśliciel 
nie tylko liczył się z koniecznością walki, ale wręcz uważał ją za nieuniknioną. Oznacza 
to, że wywołanie wojny z Europą dla dobra sprawy słowiańskiej musiałoby zostać 
usprawiedliwione przez etykę chrześcijańską, co wydaje się daleko idącym nadużyciem. 
Być może konieczne byłoby w tym wypadku zastosowanie jeszcze innego, „prowiden- 
cjalnego” kryterium aksjologicznego.

Ostatecznie zatem mamy do czynienia z konglomeratem idei, usprawiedliwionych 
przez odmienne zasady aksjologiczne. Zamiast terminu „amoralizm” można by więc 
posłużyć się określeniem „wielowartościowość”. Powstaje jednak pytanie, czy ów plu
ralizm podstaw etycznych nie prowadzi w praktyce do sprzeczności, czy człowiek, który 
rozpocznie zabijanie członków plemienia germańskiego, aby uszczęśliwić Słowian, nie 
zgrzeszy przeciwko osobiście najważniejszej dla niego sprawie - samemu Bogu. Jego 
obecność domaga się czynienia dobra i przestrzegania przykazań, czy zatem można 
walkę i chłodną wrogość na poziomie interesów narodowych pogodzić z doświadcze
niem chrześcijańskim na poziomie indywidualnym?

Wydaje się, że taka fuzja horyzontów może mieć związek ze specyfiką formacji 
ludzkich, opisywanych przez Danilewskiego. Przypomnijmy, że teoretyk inaczej po
strzega mentalność Europejczyków i Słowian. Ci ostatni, w odróżnieniu od przedstawi
cieli cywilizacji zachodniej, nie mogą pozostać sobą poza własnym narodem. Słowianin, 
zdaniem myśliciela, jest z natury wspólnotowy, trwanie indywidualne jest sprzeczne 
z jego istotą. Okazuje się, że usprawiedliwienie walki o interes plemienny posiada 
w przypadku typu słowiańskiego odmienne nacechowanie aksjologiczne niż w odniesie
niu do romano-germańskiego. Dobro człowieka Zachodu wynika z jego indywidualnych 
przekonań, jego religia polega na osobistym stawaniu przed Stwórcą i zdawaniu sprawy 
ze swej służby jemu samemu i Kościołowi. Dlatego etyka Kościoła zachodniego posiada 
charakter unitarny, wszechogarniający. To, co moralne dla jednostki, nie może pozosta
wać w sprzeczności z dobrem społecznym. Nie można także usprawiedliwiać krzywdy 
pojedynczego człowieka poprzez interes wspólnoty. Tym samym etyka społeczna i etyka 
indywidualna pozostają jednym systemem. Co więcej, postawa taka sprawia, że Kościół 
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z natury rzeczy musi wypowiadać się w sprawach społecznych, ponieważ ten sam Duch, 
który prowadzić ma jednostkę, powinien tak samo ożywiać ludzkie zbiorowości, bez 
względu na ich wielkość i charakter:

(...) normy moralne, a przede wszystkim normy negatywne, które zakazują zła, ujawniają swoje znacze
nie i moc zarazem osobową i wspólnotową. Broniąc nienaruszalnej osobowej godności każdego czło
wieka, służą one zachowaniu tkanki ludzkiej społeczności oraz jej prawidłowemu i owocnemu rozwojo
wi. (...) Tak więc elementarne zasady moralne życia społecznego stanowią podstawę określonych wymo
gów, do których muszą się dostosować zarówno władze publiczne, jak i obywatele. Nawet dobre intencje 
i trudne nieraz okoliczności nie uprawniają nigdy władz państwowych ani poszczególnych osób do ła
mania fundamentalnych i niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Jedynie bowiem moralność, która uznaje 
normy obowiązujące zawsze i wszystkich, bez żadnych wyjątków, może stanowić etyczny fundament 
życia społecznego, zarówno w poszczególnych krajach, jak i na płaszczyźnie międzynarodowej .

Zwróćmy uwagę, jak postrzega relację sprawy narodowej do ogólnego systemu 
etycznego tworzący w tej samej epoce, co autor Rosji i Europy, nacjonalista polski, 
głosiciel syntezy altruizmu i egoizmu narodowego:

Moralność narodu w zakresie stosunków zewnętrznych nie jest niczym innym, jak tylko polityką 
wobec innych narodów, tak samo jak polityka jego wewnętrzna jest tylko moralnością grup społecznych 
w jego łonie, na tle ich stosunków wzajemnych. Polityka zła jest niemoralna, bo nie odpowiada jedynie 
wskazanej drodze postępowania w danych warunkach, a polityka niemoralna jest złą zarazem^bo mści 
się pierwej czy później za pogwałcenie jednych, niezmiennych i powszechnych praw etycznych .

Danilewski, znajdujący się pod wpływem eklezjologii słowianofilskiej, w której 
wspólnotowość i soborowość stanowiły zasady naczelne, wychodził z założenia, że to 
raczej wspólnota stanowi najwyższą rację etyczną. Nawet jeśli racje religijne wyprze
dzały narodowe, to i tak miały one charakter prawdy wspólnotowej. W momencie gdy 
pojawiał się konflikt pomiędzy racją dwu wspólnot, w których jednostka uczestniczyła 
lub chciała uczestniczyć, powstawała sprzeczność, czyniąca system aksjologiczny nie- 
koherentnym.

Reasumując, wymienić można następujące wnioski praktyczne, których podstawę 
stanowi teoria typów kulturowo-historycznych:

1. Dwuaspektowa, polityczno-kulturalna cywilizacja europejska przekroczyła już 
stadium największych sił twórczych i przeżywa czas zbierania owoców, a zatem nad
chodzi dla niej okres zmierzchu.

2. Na arenie dziejów pojawi się w niedalekiej przyszłości nowy, słowiański typ kul- 
turowo-historyczny, wyznaczony prawdopodobnie przez działalność w ramach wszyst
kich czterech kategorii: w dziedzinie religijnej - przez prawosławie, w politycznej - 
przez samowładztwo, w społeczno-gospodarczej przez wspólnotę gminną; w dziedzinie 
kulturalnej jego specyfika jest na razie nie do przewidzenia.

3. Typ słowiański uzyskać może pełnię możliwości rozwojowych poprzez stworzenie 
federacji niepodległych państw ze stolicą w Konstantynopolu.

4. Federacja, obejmująca wszystkie narody słowiańskie (z prawdopodobnym wyłą
czeniem polskiego), może powstać dzięki wyzwoleniu Słowian austriackich i tureckich, 
co wiąże się z podjęciem walki zbrojnej.

23Jan Paweł II, Veritatis Splendor. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawia II do wszystkich biskupów 
Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, Wrocław 
1993, s. 146-147.

24 Z. Balicki, op.cit., s. 253.
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5. Zarówno walka, jak i działania dyplomatyczne opierać się powinny na odrębnych 
od indywidualnej etyki chrześcijańskiej zasadach; interes typu powinien stać się regułą 
nadrzędną w polityce międzynarodowej.

Większość postulatów z dziedziny polityki międzynarodowej, wysuwanych przez 
Danilewskiego wypływa w jakiś sposób z jego teorii. W niektórych miejscach jednak 
wnioski nie komponują się z kulturologicznym systemem w spójną całość. Oto najistot
niejsze niekonsekwencje:

a) brak uzasadnienia uznania typu słowiańskiego za czteroaspektowy;
b) brak uzasadnienia uznania świata islamskiego za negatywny czynnik ludzkości, 

nie zaś za typ jednoaspektowy;
c) uznanie narodu rosyjskiego za podmiot nagromadzenia zapasu sił twórczych typu 

przy jednoczesnym uznaniu, że walka jest Rosjanom potrzebna do pobudzenia nadwą
tlonych sił duchowych.



TERTIUM COMPARATIONIS

Wyrażone w Rosji i Europie, a częściowo również w Darwinizmie i niektórych arty
kułach polityczno-ekonomicznych, poglądy Mikołaja Danilewskiego układają się 
w całość, której próba ogarnięcia jednym oglądem badawczym ujawnia zasadnicze trud
ności. Traktowanie jej jako doktryny (atak postrzegał ją już Mikołaj Strachów) sprawia, 
że można w niej wyróżnić:

a) obszerną, dobrze ustrukturyzowaną teorię kulturologiczną, operującą specyzowa- 
nym aparatem pojęciowym;

b) swoistą epistemologię, rozciągającą zakres swego działania zarówno na świat 
przyrody ożywionej, jak i twory społeczne;

c) empiryczny opis historyczny;
d) zbiór makronacjonalistycznych idei politycznych oraz panslawistyczny program 

działania.
Jak czytamy u R. Tokarczyka: „doktryny polityczne łączą w sobie z jednej strony 

elementy idei, ideologii, filozofii i teorii politycznych, z drugiej strony programów poli
tycznych”1. Wskazanie na obecność wszystkich składników klasycznej doktryny w kon
cepcji Danilewskiego byłoby nadużyciem. Zawiera ona bezsprzecznie zestaw idei, ale 
reprezentowana w niej filozofia tylko z trudem mogłaby zostać uznana za polityczną. 
Główny zrąb strukturalny wizji rosyjskiego botanika stanowi swoista teoria cywilizacji, 
strukturalnie bliższa embriologii niż teoriom państwa i prawa.

R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998, s. 17.

Mamy zatem do czynienia z doktryną szczególnej natury: jej struktura teoretyczna 
i metodologiczna jest zakorzeniona poza obszarem nauk społecznych, chociaż wnioski 
z teorii tej wynikające można postawić w jednym szeregu z programami doktryn czer
piących inspiracje z socjologii, historiozofii czy etyki. Ów dualizm objawia zasadniczą 
trudność w procesie poszukiwania ewentualnych kontynuatorów myśli Danilewskiego. 
Jeśli bowiem pragnie się odnaleźć teorie pokrewne doktrynie zawartej w Rosji i Euro
pie, to konieczne jest uprzednie ustalenie, który z jej aspektów należy uznać za podsta
wę pokrewieństwa.

Możliwości, jak zawsze, jest co najmniej kilka. Po pierwsze, można się skupić na 
problemie odrębności Rosji czy całej Słowiańszczyzny oraz badać, jak wizja jednocze
nia Słowian i obrona rosyjskiej racji stanu rozwijały się w czasach Danilewskiego 
i okresach późniejszych. Długi szereg kontynuatorów otwierałby zapewne Iwan Aksa- * 
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kow, przedstawiciel myśli słowianofilskiej, redaktor gazet „Dień”, „Moskwa” i „Ruś”2. 
Jako zdecydowany propagator wyzwolenia wszystkich Słowian bałkańskich spod wła
dzy tureckiej, był w latach siedemdziesiątych XIX wieku organizatorem akcji material
nego wsparcia tych narodów w walce przeciwko okupantowi. Na uwagę zasługują jego 
wystąpienia przeciwko zbyt ustępliwemu, jego zdaniem, stanowisku Rosji wobec spra
wy słowiańskiej, w tym przede wszystkim na kongresie berlińskim. Za głoszenie swych 
poglądów Aksakow poddawany był niejednokrotnie umiarkowanym represjom admini
stracyjnym. Innymi, dziś prawie zupełnie zapomnianymi, przedstawicielami rusocen- 
trycznego panslawizmu w publicystyce byli Rostisław Aleksandrowicz Fadiejew i Paweł 
Morozow3, zaś szerzej rozumiany kierunek postsłowianofilski reprezentowało także 
kilka innych mniej znanych postaci, takich jak Jurij Goworucha-Otrok czy Fiodor 
Szperk4.

2 Pisma Iwana Aksakowa zostały zebrane w: H.C. AKcaKOB, Couunenusi, t. 1-7, MocKBa 1886- 
1887. Spośród opracowań wymienić należy przede wszystkim: H.W. Lłi.iM6aeB, W.C. Akcukoh h nopecfiop- 
MettHou Poccuu, MocKBa 1978.

3 CwuHemisi n.M. Mopososa, Mockbh 1883. O poglądach Morozowa: L. Suchanek, Les idees vraies et 
les idees fausses: de la theorie de Paul Morozov [w:] The Slavs in the Eyes oj the Occident, the Occident in 
the Eyes of the Slavs, Ed. by Maria Cieśla-Korytowska, Cracow 1992, s. 65.

4 O Juriju Goworusze-Otroku i Fiodorze Szperku: B.B. Po3anoB, TlaMiunu ycontuux [w:] B.B. PoianoB, 
Jlumepamypnue ouepKu, Sankt Peterburg 1899, s. 239 i n.

5 A. Sołżenicyn, Jak odbudować Rosję? Refleksje na miarę moich sil, Kraków 1991.
6 Ze względu na szczególne nasycenie treściami agresywnego nacjonalizmu na szczególną uwagę 

zasługuje książka: 3. JJmmohob, yóuucmoo uacoeoio. Mockbb 1993. O twórczości Limonowa: L. Suchanek, 
Parias i Heros. Twórczość Eduarda Limonowa, Kraków 2001.

7 A. łlaHapnu, Penami/ ucmopuu: Poccuuckus cmpanieeuuecKasi UHUuuamuaa h XXI «ese. Mockbu 
1998.

Po latach milczenia, wywołanego bądź to przez brak ideologicznej koniunktury, bądź 
przez komunistyczne represje, słowianofilski prąd w myśli politycznej przeżył swój 
renesans. Z jednej strony mamy do czynienia z nawiązaniem do tradycji klasycznego 
słowianofilstwa, podkreślającego rolę odrodzenia tradycyjnej religijności i ogólnoruskiej 
wspólnotowości (najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem tego nurtu jest Alek
sander Sołżenicyn)5, z drugiej - pojawiło się sporo idei nacjonalistycznych czy wręcz 
imperialistycznych. Na gruncie literatury szczególna rola przypada tu Eduardowi Limo- 
nowowi6 7, natomiast w obszarze polityki sensu stricto - Liberalno-Demokratycznej Partii 
Rosji z Władimirem Żyrinowskim na czele. Niejednokrotnie eksploatowany był także 
pogląd Ex Oriente lux, wedle którego nadchodzą czasy, gdy dotychczasowi pariasi hi
storii objawią swe możliwości. Wyjątkowa rola w tym procesie miałaby przypaść Rosji, 
która wskażę światu nową drogę, odmienną od modelu proponowanego przez narcy
styczny Zachód. Klasyczny wyraz takich przekonań znajdujemy w książce Aleksandra 
Panarina Rewanż historii (Peeaniu ucmopuu)1.

Kontynuacji poglądów Danilewskiego można się doszukiwać także w budowaniu 
struktur kulturologicznych, nawiązujących do jego metody badań oraz systemu pojęć 
i praw. Można zatem, po pierwsze, wskazać tych, których wizja społeczeństw ludzkich 
jest oparta na zasadach rozwoju organizmów. Za inspiracją spencerowską poszli niektó
rzy antropolodzy proweniencji pozytywistycznej z Paulem Lilienfeldem na czele. Pa
miętać przy tym należy, że zapoczątkowany przez Spencera ewolucjonistyczny organi- 
cyzm różni się zasadniczo od organicyzmu niemieckich romantyków początku wieku. Ci 
ostatni mówili o organizmach jako indywidualnościach, gdy tymczasem ewolucjonizm 
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pozytywistyczny zwracał się ku całości przyrody. Teoria Danilewskiego, stworzona 
wiele lat po koncepcjach romantycznych, a współczesna wizjom pozytywistycznym, 
łączyła indywidualizm z poglądem na całość dziejów. Z jednej strony uznawała swo
istość każdego wielkiego podmiotu historycznego, z drugiej - autonomia ta wpisywała 
się w proces historyczny, stanowiący arenę, na której pojawiają się kolejne formacje 
cywilizacyjne pozostające wobec siebie nawzajem w relacji wrogości lub chłodnej obo
jętności.

W okresie późniejszym zagadnienie relacji „biologia-kultura” absorbowało także 
tych antropologów, którzy starali się dociec najgłębszego podłoża przekazu cech kultu
rowych z pokolenia na pokolenie. Niektórzy z nich, w tym nawet Lester Ward, nie po
trafili się oprzeć pokusie przypuszczenia, że przynajmniej niektóre z cech mogą być 
wzmacniane dziedzicznie. Szczególnie wyrazistą krytykę takiej koncepcji kultury znaj
dujemy u Kroebera, pokazującego metodologiczny bezsens stosowania modelu dziedzi
czenia biologicznego tam, gdzie w rzeczywistości mamy do czynienia z dziedziczeniem 
społecznym. Sam Kroeber, gruntowny krytyk niefortunnego transferu modeli biologicz
nych, używa metafor z tego obszaru się wywodzących i traktuje swą antropologię raczej 
jako pochodną nauk przyrodniczych niż społecznych. Pokazuje zatem sporo analogii 
pomiędzy kulturą a zjawiskami organicznymi, porównując kultury do „kompleksów 
ekologicznych”8.

8 A.L. Kroeber, Istota kultury, Warszawa 1973, s. 133 i n.
9 K. Lamprecht, Beitriige zur Kultur- und Universalgeschichte, Leipzig 1907.

Poszukiwanie kontynuatorów Danilewskiego w obszarze systemu terminów i praw 
prowadzi ku dwóm liniom myślowym. Jedna z nich osnuta jest wokół idei cyklicznego 
rozwoju bytów historycznych. Charakterystycznym przedstawicielem tej linii był na 
przełomie wieków Karl Lamprecht, niemiecki historyk i twórca historiozoficznej meto
dologii. W swoich dziełach postuluje stałość etapów rozwoju, obejmującego wszelkie 
sfery życia społecznego, od religii i filozofii począwszy, a skończywszy na gospodarce9. 
Istota linii drugiej tkwi w przekonaniu o wielości i monadyczności cywilizacji. Roz
dzielenie obu zagadnień nie oznacza, że poszukiwanie naśladowców twórcy Rosji 
i Europy powinno się ograniczyć do tropienia wymienionych linii w stanie czystym. 
Wybór jednego klucza badawczego nadaje jednak poszukiwaniu paraleli i rozbieżności 
poszczególnych koncepcji większej przejrzystości.

Poszukiwania kontynuacji myśli Danilewskiego w niniejszym przeglądzie nie będą 
zatem wychodziły ani od programów politycznych analogicznych teorii czy doktryn, ani 
od merytorycznych argumentów historycznych, służących jako uzasadnienie owych 
teorii, lecz od dwu założeń systemowych, które koncepcje kontynuatywne muszą speł
niać:

1. Największą jednostką zbiorowości ludzkiej, niebędącą wyłącznie nominalistycz- 
nym konstruktem, lecz posiadającą realną treść, jest formacja socjokulturowa, której 
struktura jest istotowo odmienna od struktur formacji alternatywnych, a przez to dla nich 
nieprzenikalna.

2. Każda z tych formacji pozostaje strukturąjako całość; nie mogą istnieć w niej ob
szary podporządkowane innej strukturze.

Powyższe założenie badawcze prowokuje pytania, które wynikają z rozdzielenia za
gadnień teorii Danilewskiego, stanowiącej punkt odniesienia. Po pierwsze, zastanawiać 
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się można, czy wielocywilizacyjny model jest nierozerwalnie związany z metodologicz
nym organicyzmem. Innymi słowy, chodzi tu o stwierdzenie, czy terminologiczny 
i strukturalny kształt takiej teorii może powstać wyłącznie przy użyciu określonych 
metod rozumowania, czy też wynika z innych przesłanek, takich jak merytoryczna anali
za historii czy określona idea polityczna.

W odniesieniu do ostatniego aspektu można zadać pytanie analogiczne: czy z ewen
tualnego pokrewieństwa strukturalnego teorii kulturologicznych, stojących u podstaw 
szerszych doktryn politycznych, wynika również podobieństwo kształtu politycznych 
idei i programów, stanowiących komplementarne składniki owych doktryn. Pytanie to 
zmierza ku rozstrzygnięciu co najmniej dwu kwestii: stopnia strukturalnej więzi pomię
dzy teorią kulturologiczną a treścią polityczno-programową oraz problemu być może 
jeszcze bardziej zasadniczego, a mianowicie rzeczywistego źródła teorii wielokulturo
wości.

Można wreszcie zadać pytanie jeszcze ogólniejszej natury: czy założenia, wyabstra
howane z koncepcji Danilewskiego, a następnie odnalezione w innych teoriach, pozwa
lają na stworzenie takiej wiedzy o cywilizacji, która wykazałaby systematyczny postęp 
w którymkolwiek z badanych obszarów badawczych? Jeśli bowiem poszukujemy kon
tynuacji, czynimy to z nadzieją, że być może prawidłowo sformułowane założenie pro
wadzi do wzbogacenia aparatu poznawczego. Droga poszukiwań nie będzie zatem uni
kać opisu oraz interpretacji polityczno-ideologicznej czy nawet metodologicznej strony 
koncepcji, które pojawiły się po doktrynie Danilewskiego. Istotny jest wszakże punkt 
wyjścia, który pozwala na ograniczenie płaszczyzny porównania do samego rdzenia 
wybranych teorii kulturologicznych - przekonania o wielości i wzajemnej nieprzenikal- 
ności wielkich cywilizacji.

Proces porównawczy poszczególnych teorii zostanie dokonany przez pryzmat trzech 
kategorii: podobieństwa opartego na zasadach homogenicznych lub identyczności, róż
nic lub sprzeczności oraz obszarów, w których jedna z teorii stanowi kontynuację dru
giej. Zestawienie obejmować będzie przede wszystkim obszar samego systemu, następ
nie podstawy metody uprawiania teorii cywilizacji, argumenty empiryczno- 
-merytoryczne oraz praktyczne konsekwencje wynikające z kształtu koncepcji.



GROZA ENTROPII 
-CYKLICZNA KONCEPCJA KONSTANTEGO LEONTJEWA

Spośród teorii, które stanowią pewne przedłużenie wizji pluralizmu cywilizacyjnego, 
lajbardziej bezpośrednią kontynuacją dzieła Danilewskiego była koncepcja rosyjskiego 
konserwatysty, Konstantego Leontjewa (1831-1891). O bezpośredniości kontynuacji 
nożna mówić przede wszystkim dlatego, że Leontjew nie ukrywał wpływu, jaki wy- 
varła na nim Rosja i Europa. Zdaniem Mikołaja Bierdiajewa, wpływ ten nie był w rze- 
zywistości aż tak głęboki, ale nie ulega wątpliwości, że Leontjew zaczerpnął od swego 
>oprzednika aparat badawczy1. Podobieństwo metod badawczych obu teoretyków jest 
zeczywiście bardzo głębokie, do końca jednak nie wiadomo, w którym konkretnie 
niejscu nastąpiła bezpośrednia inspiracja. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że Leont- 
ew był z wykształcenia lekarzem, zatem treści, zaczerpnięte przez niego w procesie 
idukacyjnym, siłą rzeczy musiały oddziaływać w sposób zbliżony do tego, jaki zauwa
żamy u autora Rosji i Europy.

1 H. BepiwcH, KoHcmaHmuH fleonmbeH. Onepr uj ucmopuu pe.iuiuo3H<>u muc.iu, Paris 1926, s. 85.
2 Ibidem, s. 87.
3 K. JtcoiiTheH, H36pannoe, MocKBa 1993, s. 69. Dalsze cytaty i odwołania do niniejszego zbioru są 

v tekście oznaczane symbolem (H36paHHoe) wraz z podanym numerem strony.

Podłożem Leontjewowskiego myślenia o cywilizacji, podobnie jak u Danilewskiego, 
iył model rozwojowy świata organicznego. Jak słusznie konstatuje Bierdiajew, społe- 
:zeństwó~było dla Leontjewa brganizmem1 2; Takie rozumienie całostek i procesów spo- 
ecznych znajduje wyraz szczególnie w najgłośniejszej pracy rosyjskiego konserwatysty 
- Bizantynizmie i Słowiańszczyźnie (Bu3anmu3M u CAaeaucmeo). W rozdziale szóstym, 
)oruszającym zagadnienie procesu rozwojowego w historii, autor wyraźnie deklaruje 
toparcie dla takiej koncepcji postępu w historii naturalnej, wedle której postęp oznacza 
vzrost różnorodności morfologicznej organizmów3^ (W36pauHoe, s. 69). Pogląd ten, 
iliski również Danilewskiemu, pochodzi od jego mistrza - Karla Ernsta von Baera. Tak 
vięc szczytowym punktem rozwoju byłby, zdaniem Leontjewa, ten moment historii, 
v którym nastąpiłaby maksymalizacja złożoności, stanowiącej mimo to „despotyczną 
edność” (ElsGpaHHoe., s. 69).

Powyższą zasadę rozciąga autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny na całość zjawisk 
irganicznych, także destrukcyjnych. Jako lekarz ucieka się do modelu rozwojowego 
ednostek chorobowych. O chorobie, jak twierdzi, można mówić, że jest rozwinięta 
vowczas, gdy wykazuje pełnię swych charakterystycznych objawów i gdy występują 
me w całej swej wyrazistości i mocy. Zapalenie płuc nie różni się w początkowym sta- 
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dium od zwykłego przeziębienia; podobnie jest także w okresie, gdy organizm powraca 
do zdrowia. Leontjewa interesuje jednak przede wszystkim stopień złożoności konkret
nego bytu, który może stać się podmiotem procesów zarówno konstrukcyjnych, jak 
i destrukcyjnych. W jego teorii zatem to, co w swej formie staje się różnorodne, nabiera 
cech rozwoju pozytywnego, zmierzania ku życiu i jego intensyfikacji. Unifikacja i zani
kanie przeciwieństw to z kolei proces negatywny, proces dążenia ku śmierci, której 
istota polega na przechodzeniu substancji organicznej w związki chemiczne o coraz 
prostszej budowie (M36panHoe, s. 70-71).

Proces rozwojowy w przyrodzie posiada zatem postać cyklu, obejmującego trzy pod
stawowe stadia: pierwotnej prostoty (nepeonaHOMiicut npocmoma), kwitnącej złożo
ności (uoemytpasi cnootCHOcmb) oraz powtórnego uproszczenia (amopunnoe 
ynpotyeiiue). Leontjew zauważa, że istota tak rozumianego rozwoju cyklicznego obe
jmuje również byty nieorganiczne, takie jak ciała niebieskie, a także społeczne: plemio
na, organizmy państwowe, czy wreszcie całe światy kulturowe (M36paHnoe, s. 73). 
W rezultacie powstaje uniwersalna metafizyka zmienności, która w jednym z przypad
ków przybiera postać historiozofii, w innym natomiast cyklicznej teorii cywilizacji.

Istota rozwoju konkretnego tworu organicznego polega na wzroście różnorodności, 
pamiętać wszakże należy, iż może się ona odnosić zarówno do zbiorowości, jak i po
szczególnych organizmów. Wydaje się , że w stadium opisu autor Bizantynizmu i Sło
wiańszczyzny koncentruje się raczej na tym, co można wyszczególnić jako złożone jed
nostki, podkreśla bowiem wyraźnie rolę jedności, która zanika w procesie powtórnego 
uproszczenia. O rzeczywistym postępie można mówić, gdy jednostka wypracowuje 
maksymalną złożoność wewnątrz samej siebie. W systemie tym zasadzie jedności zaw
sze towarzyszy zasada różnorodności, która możliwa jest wyłącznie przy zaistnieniu 
jakiejś opozycji. Zanik opozycji jest zatem równoznaczny z zanikiem samej struktury.

Aleksander Korolkow nie bez racji zauważa, że podobne założenia są zbieżne 
w pewnym stopniu z ewolucyjną teorią Aleksego Siewiercowa, której autor wprowadza 
pojęcie aromorfozy, czyli postępu morfofizjologicznego. Aromorfoza oznacza przede 
wszystkim poszerzenie wszechstronności przystosowań gatunków poprzez całkowitą 
zmianę ich fizjologii, podczas gdy w rozwoju biologicznym często następuje ogranicze
nie do zwiększenia możliwości rozmnażania oraz pójścia drogą wąskiej specjalizacji, 
która może się okazać ślepym zaułkiem ewolucji, szczególnie podczas radykalnych 
zmian warunków zewnętrznych4.

4 A. Korolkow, Proroctwa Konstantego Leontjewa, Toruń 1994, s. 30-31. A. Siewiercow wyróżni! 
cztery wyznaczniki postępu w biologii: aromorfozę, czyli wzrost aktywności życiowej organizmu, 
idioadaptację - przystosowanie do bezpośrednich warunków życia, cenogenezę - przystosowanie 
embrionalne oraz ogólną degenerację, czyli uproszczenie struktury funkcjonalnej organizmów w celu 
adaptacji do szczególnych warunków życia. Główne założenia swej teorii biolog przedstawi! w pracy 
r.taeHbie HanpaejieHusi otto.tiouuoHHoeo npouecca, MocKBa, Jlemmrpan 1934.

5 K.H. JJeoHTbeB, Poccus, aocmoK u c.taesHcmso, t. 2, MocKBa 1886, s. 156.

Przeniesienie powyższego modelu rozumowania na zbiorowości ludzkie prowadzi do 
teorii cywilizacji, kontynuującej co najmniej w dwu punktach koncepcję przedstawioną 
w Rosji i Europie. Leontjew, przyrodnik z wykształcenia, podobnie jak Danilewski, nie 
przyjmuje wizji postępu linearnego5. Uznaje zatem istnienie typów kulturowo- 
-historycznych: to one stanowią podmiot historii i stadia rozwoju dotyczą właśnie ich. 
Autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny używa także innych terminów oznaczających 
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zbiorowości ludzkie, takich jak: plemię (rcieMa), naród (uaąust) czy narodowość 
(HayuoHaMtocmb). Jak słusznie zauważa Michał Bohun, plemię spełniało w koncepcji 
Leontjewa rolę materiału etnograficznego, który również stanowił pojęcie wspólne dla 
obu teorii6. Wyznacznikami plemienia są Język i krew”, a więc czynniki „bardziej fi
zjologiczne” (M36paHiioe, s. 365). W określeniu tym daje się zauważyć, że język nie 
spełnia u Leontjewa tak istotnej roli, jak u twórcy teorii typów. Nie chodzi tu jednak 
wyłącznie o deprecjację języka jako takiego. Rosyjski konserwatysta nie oponowałby 
zapewne przeciwko uznaniu języka za wyznacznik specyfiki plemienia. Istota zagadnie
nia polega na tym, że plemię u Danilewskiego jest początkiem i determinantą typu, 
u Leontjewa natomiast zaledwie materiałem, który zasadniczo można czerpać skądkol- 
wiek.

6 M. Bohun, Kontrrewolucja i pesymizm. Filozofia społeczna Konstantina Leontjewa, Kraków 2000, 
s. 73.

7 Ibidem, s. 74.

Z tego powodu większe znaczenie ma u Leontjewa pojęcie narodu, określanego jako 
połączenie czynników fizjologicznych oraz idealnych, albowiem charakterystyki po
szczególnych narodów stanowią syntezę cech plemiennych i kulturowych (J436pauHoe, 
s. 365). Narodowość natomiast, jak formułuje M. Bohun, to dla autora Bizantynizmu 
i Słowiańszczyzny - „istota narodu - zbiór ogólnych cech, które do pewnego stopnia 
charakteryzują wszystkie osoby składające się na naród”7. Pojęcia narodu i narodowości 
stanowią zatem pochodną dwu horyzontów - fizycznego i kulturowego. Ten ostatni ma 
przy kształtowaniu specyfiki zbiorowości ludzkich znaczenie decydujące i należy już do 
sfery idealnej.

Kultura jest u Leontjewa pojęciem bardziej istotnym niż u Danilewskiego. Autor Bi
zantynizmu i Słowiańszczyzny rozumie ją jako syntezę czterech czynników: religii, ro
dzaju instytucji państwowych, gustów (onycbij, tj. obyczajów, mody, domowych 
i społecznych zasad moralnych oraz charakteru życia gospodarczego (WjÓpaHHoe, 
s. 365). Uderzające jest podobieństwo tych wyznaczników do czterech kategorii aktyw
ności, wyznaczających w Rosji i Europie specyfikę typu kulturowo-historycznego. Za
sadniczą różnicą pomiędzy obydwoma systemami wyznaczników jest pominięcie przez 
Leontjewa roli nauki, którą Danilewski włączał do kategorii działalności kulturalnej, nie 
zwracając z kolei zbytniej uwagi na problematykę gustów. Trzeba także zaznaczyć, iż 
w pismach tego pierwszego podane wyznaczniki nie mają charakteru tak ściśle obowią
zującego, jak to jest w Rosji i Europie. Leontjew, podając je, stosuje raczej zasadę defi
nicji wyliczającej, co oznacza, że atrybutywne elementy jego teorii stanowią rodzaj 
otwartego leksykonu, nie zaś ściśle określonego zestawu kategorii.

Posługując się terminem cywilizacji, autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny nie prze
ciwstawia go kulturze, lecz najczęściej używa obu terminów zamiennie. Świadczyć 
o tym może fakt, iż w pewnym miejscu definiuje cywilizację jako „złożony system abs
trakcyjnych idei (religijnych, państwowych, osobisto-moralnych, filozoficznych i arty
stycznych), które wypracowywane są przez całokształt życia narodów” (M36pauHoe, 
s. 111). Niekiedy rozumie kulturę jako szczególny rodzaj cywilizacji, takiej, która wyni
ka z historycznego dorobku wpływów ideowych. Nigdzie natomiast nie znajdujemy 
u Leontjewa utożsamienia pojęć typu kulturowo-historycznego z samoistną cywilizacją. 
Przy czytaniu jego pism odnosi się wrażenie, że używa pojęcia typu, nie będąc całkowi
cie przekonany co do jego trafności jako pojęcia elementarnego teorii. Spośród komen
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tatorów dzieł rosyjskiego konserwatysty zaledwie jeden - Wasilij Rozanow - zwrócił 
uwagę, że znajdujemy w nich również inny termin, zbliżony w swej istocie do typu, 
a mianowicie styl kulturowo-historyczny (KyMmypHO-ucmopuuecKuu cmuAb). Zdaniem 
Rozanowa, dokonana zmiana miała charakter wyłącznie formalny, istota pojęcia pozo
stała bowiem taka sama8. W rzeczywistości nowy, już „własny” termin odzwierciedlał 
bardzo istotne cechy myślenia Leontjewa, których nie sposób znaleźć na kartach Rosji 
i Europy.

8 B.B. Po3aHOB, .IluniepaniypHue mepKU, CaHKT IleTepóypr 1899. s. 115-1 16.
9 W. <Dyne.ni>. KyMmypnuu udeaA K.H. .[JeoHmbeaa [w:] KoHcmanmuH Jleimmbeti: Pro et contra. 

CaHKT IJeTepSypr 1995, s. 170-175.
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Jak twierdzi Josif Fudel, istotą światopoglądu autora Bizantynizmu i Słowiańszczyzny 
była estetyka życia, a zatem zasada odmienna od organicznej. W Leontjewowskim po
strzeganiu świata można było zauważyć, że przypisuje on określonym sferom bytu ko
lejne zasady porządkujące. Struktura ich przypomina koncentryczne kręgi: mistyka sta
nowi kryterium tylko dla chrześcijan, etyka i polityka tylko dla ludzkości, biologia - dla 
świata organicznego, fizyka natomiast - dla całego bytu. Jeśli zatem budować ideał 
kulturowy na etyce, byłby on z natury ograniczony do określonej sfery. Dlatego też 
Leontjew proponuje ideał estetyczny, który, jego zdaniem, można odnieść do wszelkich 
przejawów bytu9.

Zasada estetyzmu nie jest zatem tylko wolnomyślicielskim kaprysem znudzonego 
kategoriami biologicznymi lekarza, lecz logiczną konsekwencją jego „metafizyki 
zmienności”. Zwróćmy uwagę, że ukazując sfery bytu, Leontjew posługuje się modelem 
kolejno zawierających się w sobie zbiorów. Przypisuje im pewne kryteria jako zasady 
obejmujące coraz szersze kręgi. Tym samym, podobnie jak Danilewski, prowadzi po
szukiwania prawidłowości drogą redukcyjną. Gdyby jednak chodziło tylko o zwykły 
zabieg wyznaczenia zasady podsumowującej wszystkie pozostałe, myśliciel zatrzymałby 
się na prawach fizyki. W rzeczywistości chodziło mu o cele dalece bardziej praktyczne, 
a mianowicie o nakreślenie ideału kulturowego. Istotą jego teorii nie była bowiem sys
tematyzacja zjawisk, lecz ukazanie społeczności, w której żył, właściwej drogi działania. 
Dlatego też wprowadzenie terminu stylu kulturowo-historycznego ma istotne znaczenie: 
jego autor podkreśla w ten sposób, że makroorganizmy cywilizacyjne można opisywać 
z punktu widzenia typu ich estetyki. Historyczne zbiorowości ludzkie w różny bowiem 
sposób realizują postulat piękna życia.

Kryterium jakości estetycznej, którym myśliciel się posługuje, ma charakter warto
ściujący, co łączy je z zasadami moralnymi, a czyni obojętne na prawa fizyki. Te ostat
nie przyjmowane są przez człowieka bez szczególnego zaangażowania, natomiast ze
tknięcie estetyki z etyką często budzi konflikty. W sporze obu systemów reguł estetyka 
powinna przegrywać tylko w wypadku konfrontacji z bojaźnią bożą. Nie bez racji Roza
now podsumowuje ducha myśli Leontjewowskiej jako pochodną trzech aspektów: natu
ralizmu, estetyzmu i religijności10. Wszystkie one wydają się istotnie współegzystować 
w ramach jednej teorii; sprzeczności, których można się pomiędzy nimi doszukiwać, nie 
wynikają z ich błędnego zestawienia, lecz raczej z charakteru bardziej ogólnych syste
mów, z których autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny je zaczerpnął.

W świetle powyższych zastrzeżeń częściowe uzasadnienie posiadałaby próba inter
pretacji koncepcji Leontjewa jako systemu kulturologicznego. Z myśleniem systemo
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wym łączy ją przede wszystkim użycie określonej terminologii, takiej jak styl kulturo- 
wo-historyczny czy materiał etnograficzny w wymiarze synchronicznym cywilizacji oraz 
stworzenie powszechnie obowiązującej zasady rozwoju cyklicznego w wymiarze dia- 
chronicznym. Podłożem tego systemu jest zasada rozwoju organizmów i określona kon
cepcja postępu w przyrodzie. Z drugiej jednak strony pamiętać trzeba, że rosyjski myśli
ciel posługuje się także inną zasadą porządkującą, jaką jest estetyzm. Pogodzenie obu 
reguł możliwe jest tylko przy podporządkowaniu biologii czy generalnie przyrody zasa
dzie estetycznej, której przypisuje się charakter uniwersalny. Takie rozwiązanie prowa
dzi jednak do rezygnacji z absolutnego charakteru praw, albowiem estetyka jako wartość 
funkcjonująca dopiero na ludzkim poziomie bytu posiada z natury rzeczy specyfikę 
ujęcia subiektywnego. W związku z tym można również przyjąć interpretację, w myśl 
której posługiwanie się przez Leontjewa systematycznym ujęciem rozwoju cywilizacji 
służy jedynie wyrażeniu przez niego opinii na temat określonych wzorców.

Proponowany przez rosyjskiego myśliciela ideał kulturowy, jak przypomina Fudel, 
sprowadza się do kilku punktów:

a) barwnego, silnego i stanowego państwa;
b) niezależnego Kościoła, kierowanego przez odważne i kontemplacyjne duchowień

stwo; to Kościół powinien łagodzić poczynania państwa, nie odwrotnie;
c) życia codziennego pełnego poezji, różnorodności i charakteru narodowego;
d) surowych zasad władzy i osobistego dążenia jednostek ku dobru;
e) nauki, darzącej głęboką pogardą zasadę utylitarnej korzyści11.

W. (Dyacm., op.cit., s. 169-170.
12 M. Bohun, on.cit., s. 133.

Powyższy wzorzec stanowi pochodną zasady, wedle której szczytem rozwoju jest 
„kwitnąca złożoność” wewnątrz struktury jednostki kulturowo-historycznej. Jak widać 
z powyższego zestawienia, ideał kulturowy dotyczy niemal wszystkich dziedzin cywili
zacji. Szczególna rola przypada w tym schemacie państwu, które, zgodnie z regułą opo
zycji, powinno mieć wyraźnie zarysowane podziały stanowe i cechować się daleko idącą 
surowością. Tylko takie państwo, jak zauważa M. Bohun, realizuje ideał estetyczny* 12. 
Jest ono z jednej strony barwne, albowiem podziały społeczne prowadzą do zróżnico
wania życia, z drugiej zaś silne swą jednością. Despotyzm formy estetycznej posiada 
swój odpowiednik w despotyzmie politycznym.

Wymóg niezależnego Kościoła i odważnego duchowieństwa stanowi odbicie kry
tycznego spojrzenia na rzeczywistość rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, pozostającej pod 
przemożnym wpływem państwa i nieposiadającej przez to rzeczywistej siły oddziaływa
nia. Sam zaś model religijności, który przez ów silny Kościół ma być propagowany, 
stanowi przeciwieństwo „różowego chrześcijaństwa”. Religijność leontjewowska opiera 
się bowiem na postawie radykalnej, wynikającej z wszechogarniającej bojaźni przed 
Stwórcą. Jest konsekwentnie skoncentrowana na takim zbawieniu, które przenosi czło
wieka do innego świata, a zatem motywem postępowania człowieka z pewnością nie 
powinno być ulepszanie padołu ziemskiego, lecz gromadzenie skarbów w niebie:

1) Jeśli widoczna różnorodność form życia i odczuwalna intensywność życia (tj. estetyka) są ozna
kami wewnętrznej żywotności ludzkości, to ich zmniejszenie powinno oznaczać starzenie się ludzkości 
i jej bliską śmierć (na ziemi).
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2) Bardziej lub mniej udane szerzenie chrześcijaństwa nieuchronnie i znacznie zmniejszy tę różno
rodność (postęp, tak wrogi chrześcijaństwu w swych podstawach, w kształcie zewnętrznym gorliwie mu 
wtóruje, a nawet częściowo je udaje).

3) A zatem, i szerzenie chrześcijaństwa, i europejski postęp wspólnym wysiłkiem dążą do zabicia 
estetyki życia na ziemi, tj. samego życia.

4) Również Kościół głosi: „Koniec nadejdzie wtedy, gdy Ewangelia będzie głoszona wszędzie".
5) Cóż więc czynić? Powinniśmy pomagać chrześcijaństwu nawet ze szkodą dla umiłowanej przez 

nas estetyki, z powodu transcendentnego egoizmu, ze strachu przed sądem po śmierci, dla zbawienia 
naszych własnych dusz, ale postępowi powinniśmy, gdzie tylko to możliwe, sprzeciwiać się, gdyż w jed
nakowym stopniu szkodzi on i chrześcijaństwu, i estetyce13.

13 K. Leontjew, Listy do W. Rozanowa [w:] A. Korolkow, op.cit., s. 162-163.
14 M. Bierdiajew, Głoszę wolność, tłum. Henryk Paprocki, Warszawa 1999, s. 75.
15 M. Broda, Najtrudniejsze z rosyjskich wyzwań? Zagadka Leontjewa i Rosja, Łódź 1994, s. 46-47.

Postawa „transcendentnego egoizmu” spotkała się z krytyczną oceną Bierdiajewa, 
którego zdaniem:

Człowiek z transcendentnie-egoistyczną świadomością zajęty jest nic osiąganiem doskonałości, ale 
troską o zbawienie swojej duszy, marzeniem o wiecznym szczęściu. Transcendentny egoizm i eudajmo- 
nizm odrzuca drogę miłości i nie może być wiemy ewangelicznemu przykazaniu, które proponuje nam 
zgubić swoją duszę dla jej zdobycia, oddać ją swemu bliźniemu, uczyć przede wszystkim miłości, altru- 
istycznej miłości do Boga i bliźniego. Jednakże uznanie chrześcijaństwa za religię transcendentnego 
egoizmu nieznającego bezinteresownej miłości oznacza oczernianie chrześcijaństwa. Jest to albo chrze
ścijaństwo barbarzyńskie, chrześcijaństwo uśmierzające dzikość popędów i przez te popędy skażone, al
bo też chrześcijaństwo zubożone, w stanie upadku. Chrześcijaństwo zawsze było, jest i będzie nie tylko 
religią osobistego zbawienia i lęku przed zgubą, ale także religią przemienienia świata, przebóstwienia 
stworzeń, religią kosmiczną i społeczną, religią bezinteresownej miłości, miłości do Boga i człowieka, 
obietnicy królestwa Bożego14.

Przyjmując Rozanowowski pogląd o trzech filarach myśli Leontjewa, przyznać trze
ba, że w każdym z wymienionych aspektów stara się on być maksymalistą, co obrazuje 
nakreślony przez niego ideał kulturowy, w którym religią ma być pełna oddania i bojaź- 
ni, państwo - despotyczne, stanowe i potężne, a obyczaje - pełne różnorodności. Zasada 
estetyczna, zgodnie z deklaracją myśliciela, wywiera wpływ na wszystkie sfery życia, 
religijność, zgodnie z zasadą transcendentnego egoizmu, zamknięta jest we własnym 
kręgu, natomiast naturalizm, jak się wydaje, znajduje odzwierciedlenie w dwu najważ
niejszych aspektach: koncepcji funkcjonowania i rozwoju organizmów społecznych oraz 
całości dziejów. Trzeba jednak pamiętać, co słusznie podkreśla Marian Broda, że Leon- 
tjew dostrzegał nieuchronną antynomiczność ludzkich dążeń. Sprawia ona, że doprowa
dzenie tylko jednej zasady do ostatecznych wniosków jest samobójcze. W ziemskiej 
rzeczywistości pogodzenie wszystkich wartości jest zatem dla człowieka niedostępne15.

Droga rozwojowa historycznych zbiorowości ludzkich w koncepcji Leontjewa jest 
podobna do tej, którą spotykamy w Rosji i Europie. Wychodzi ona, podobnie jak wszel
kie byty przyrody, od pierwotnej prostoty poprzez kwitnącą złożoność, której warun
kiem koniecznym, podobnie jak u Danilewskiego, jest byt państwowy, ku stopniowemu 
wtórnemu uproszczeniu, łagodzeniu opozycji, co oznacza upadek cywilizacji. Przeciętny 
okres trwania jej cyklu rozwojowego wynosi około tysiąca lat. W ten sposób Leontjew 
konkretyzuje pesymistyczną wizję swego poprzednika: stan kwitnienia opisuje jako 
maksimum różnorodności, a upadek jako rozkład na czynniki proste i zanik różnic. 
Rozkład ten można określić jako pochodną działania zasady entropii. Pisząc o schyłko
wym stadium organizmu społecznego, autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny nie czyni 
rozróżnienia pomiędzy stanami apatii samozadowolenia i apatii rozpaczy. Ta ostatnia 
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zasadniczo nie funkcjonuje w jego systemie. Wizja upadku przypomina raczej stan 
pierwszy, albowiem społeczeństwo upadłe to takie, które nie dąży ku niczemu wznio
słemu; wszyscy jego członkowie pragną tego samego: wygodnego życia.

Leontjewowska koncepcja historii byłaby zatem, podobnie jak to jest w Rosji i Euro
pie, wizją szeregu konduktów pogrzebowych, lecz to jednak nie musiałoby jeszcze 
oznaczać uniwersalnego pesymizmu. Wszak u Danilewskiego śmierć jednego typu po
zwala na rozwój innego, bardziej, być może, wszechstronnego. Autor Bizantynizmu 
i Słowiańszczyzny pozostaje wszakże czarnowidzem również na poziomie historiozo
ficznym. W jednym z tekstów poruszających zagadnienie liberalizmu kreśli krzywą 
rozwoju całej ludzkości, nie pozostawiając cienia wątpliwości co do jej losów. Krzywa 
ta jest zbliżona do sinusoidy, ale amplituda wahań zmienia się, osiągając stopniowo 
poziom zerowy. Rozwój ludzkości osiąga co pewien czas apogeum, ale każdy następny 
wzrost jest już mniejszy od poprzedniego. W ten sposób po najwyższym stopniu ziem
skiego rozwoju następuje upadek, potem kolejny wzrost aż do ostatniego słabego oporu 
przeciw tryumfowi „człowieka średniego”, następny upadek, krótkotrwały rozkwit 
ostatnich „średnich ludzi”, wreszcie - koniec ludzkości16.

16 K.H. JlcoiiTbCB, Poccuji, rncntoK u cMutsiticntHO, t. 2, Mockuh 1886, s. 174.
17 Pogląd ten Leontjew wyraża w wielu pismach; najbardziej szczegółowo traktuje o tym tekst: 

Cpednuu eeponeetf kok uPea.i ncestupiioio pa3pytuenua [w:] K.H. Jlcomi>eB, MsOpannoe, op.cit., 
s. 119-168.

18 Znaczenie rewolucji francuskiej zostało, zdaniem Leontjewa, całkowicie opacznie zrozumiane przez 
Guizota, który pokładał wielkie nadzieje w trwałości i sile porządku burżuazyjnego. Zludność tych nadziei 
potwierdził rok 1848. op.cit., s. 143.

Kluczem do powyższej wersji pesymizmu uniwersalnego jest pojęcie człowieka 
średniego, który stanowi ostateczną i całkowicie zdegenerowaną formę ludzkości. Poję
cie to służy z jednej strony za wyznacznik osobowości jednostki w cywilizacji upadłej, 
z drugiej zaś za element determinujący strukturę tej cywilizacji jako całości. Osobowość 
człowieka średniego określa przede wszystkim brak wzniosłych celów i uczuć. Nie dąży 
on z determinacją do piękna, w życiu moralnym jest tchórzem, a przedmiot jego troski to 
materialny dostatek. Cywilizacja ludzi średnich to smutny i szary twór, w którym nastą
piła skrajna uniformizacja. Życie, którego wartościąjest piękno, zatraciło barwy. Religia 
zaś to zbiór sentymentalnych formuł, niemających żadnego wpływu na duchowość. 
Struktura społeczna z kolei zostaje pozbawiona hierarchii. Wszyscy stają się równymi 
wobec prawa. Nauka jest na służbie nie prawdy, lecz utylitarnych korzyści, czyli zaspo
kajania wymagań fizjologii.

Merytoryczne podstawy dla tak sformułowanej koncepcji dziejów cywilizacji czerpał 
Leontjew z obserwacji zarówno państw europejskich, jak i własnej ojczyzny. Główne 
objawy zła dostrzegał na Zachodzie, który, jego zdaniem, przeniknięty został duchem 
burżuazyjnym. To właśnie społeczeństwo burżuazyjne stanowi przykład ostatecznego 
upadku; model liberalnej demokracji to ideał ogólnoświatowej zagłady17. Wrogość auto
ra Bizantynizmu i Słowiańszczyzny wobec Zachodu nie stanowi pochodnej plemiennego 
resentymentu. Drogę europejską należy odrzucić przede wszystkim ze względu na to, że 
jest całkowicie autodestrukcyjna. Proces ten rozpoczął się w chwili wybuchu rewolucji 
francuskiej i nie zdążył jeszcze doprowadzić do tragicznego finału18. Doszło do zmian 
w całej strukturze życia narodu, który zaczął się rządzić prawami konstytucji. Demo
kratyczna konstytucja jest jednak nie jakimś szczególnym przypadkiem w rozwoju, lecz 
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logiczną konsekwencją szerszych procesów historycznych. Rozbicie tradycyjnych form 
gospodarowania natychmiast prowadzi do powstawania politycznych ciał przedstawi
cielskich i odwrotnie - wprowadzenie konstytucji wywoła nieodwracalne zmiany 
w tradycyjnym układzie gospodarczo-społecznym (Ll36panHoe, s. 150).

Jak słusznie zauważa Wasilij Zieńkowski, u Leontjewa znajdujemy pierwsze syste
mowe uzasadnienie twierdzenia o „gniciu Europy”. Myśliciel stawia swą diagnozę na 
podstawie szczegółowej analizy stanu społeczeństwa zachodniego na poziomie syn
chronicznym i wskazuje na objawy oraz przyczyny tego stanu19. Pod tym względem 
czyni zdecydowany krok do przodu w porównaniu z poglądami Danilewskiego, który 
upadek cywilizacji zachodniej wyprowadza z teoretycznych założeń własnego systemu 
i spodziewa się jego adekwatności w odniesieniu do przyszłości starego kontynentu.

19 B. 3eHhKOHCKMii, PyccKue Muc.iume.iu u Eepona, Mockbu 1997, s. 80.
20 C.H. IlyuiKMH, OuepKu pyccnou ucmopuococfiuu. CaHKT IleTep6ypr 1996, s. 75.
21 Apologetą ścisłych podziałów stanowych w dawniejszej rosyjskiej myśli politycznej był w drugiej 

połowie XVIII stulecia książę Michał Szczerbatow, krytycznie ustosunkowany do wprowadzenia w Rosji 
„tabeli rang”, pozwalającej na awans społeczny klasom niższym i budzącej materializm w społeczeństwie. 
Jego pisma, ze względu na opozycyjny charakter wobec rządów Katarzyny II, rozpowszechnione zostały 
szerzej dopiero wiele lat po jego śmierci. Swe krytyczne uwagi na temat zachwiania systemu stanowego 
zawarł w dziele O noepey/cdenuu Hpaeoe s Poccuu, London 1858. Utopijną wizję społeczeństwa 
o reglamentowanych przywilejach i stylach życia ściśle związanych z przynależnością do stanu przedstawi! 
w wizjonerskiej opowieści Flymeuiecnwue e 3eM.no OcfiupcKyn eocnoduHa C., uioedcKoeo duopnuuna 
[w:] M. IJJepóaTOB, CoHuuenua, T. 1, CaHKT IleTepSypr 1896, s. 749-1060. Ewentualny wpływ wizji 
Szczerbatowa na elitaryzm Leontjewa pozostaje kwestią otwartą.

Leontjew interpretuje konstytucjonalizm jako szczytową formę egalitarnego indywi
dualizmu, do którego, podobnie jak Danilewski, ustosunkowany jest bardzo krytycznie 
(P136panHoe, s. 150). O ile jednak autor Rosji i Europy konsekwentnie wysuwa ideał 
poskromienia osobowości, u Leontjewa krytyka ta brzmi nieco paradoksalnie. Rosyjski 
konserwatysta ubolewa przecież nad faktem, że wydarzenia 1848 roku wykazały całko
wity upadek osobowości (PhSpannoe, s. 143). Z drugiej strony, jak słusznie zauważa 
Siergiej Puszkin, piewca społecznej i duchowej arystokracji uważa zachodnioeuropejski 
kult osobowości za niebezpieczną formę bałwochwalstwa20. Rozwiązanie tego paradok
su kryje się zapewne w przekonaniu, że wszelka indywidualność pochodzi od schematu 
zewnętrznego: człowiek czerpie treść swej osobowości nie tyle z indywidualnego sto
sunku do Stwórcy, ile z grupy, do której został przezeń przyporządkowany. U Danilew
skiego człowiek to przede wszystkim reprezentant swego gatunku, a więc plemiennie 
uwarunkowanego typu kulturowo-historycznego. Autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny 
postrzega go natomiast jako członka stanu społecznego. Dlatego też stratyfikacja spo
łeczna posiada w leontjewowskim ideale kulturowym ogromne znaczenie, co było zja
wiskiem raczej rzadkim w społecznej myśli rosyjskiej21.

Krytyka cywilizacji burżuazyjnej jako przejawu powtórnego uproszczenia dotyczy 
zatem głównie rozbicia despotycznych struktur stanowych, ale proces rozkładu dotknie 
całego organizmu społecznego we wszystkich przejawach jego funkcjonowania: gospo
darce, sztuce, religijności etc. Demonem, którego obawia się Leontjew, jest więc znie
sienie różnic na każdym poziomie istnienia cywilizacji. W krytyce tego zjawiska odwo
łuje się do Johna Stuarta Milla (J436paHuoe, s. 136 i n.), którego apokaliptyczna wizja 
collective mediocrity, jak zauważa Jurij Iwask, w znaczący sposób zainspirowała rosyj-
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skiego myśliciela". Leontjew w kilku miejscach cytuje angielskiego filozofa, podkre
ślając szczególnie jego krytykę procesów asymilacyjnych, które w późniejszej socjologii 
określano terminem homogenizacji. Nieco mniej uwagi autor Bizantynizmu i Słowiań
szczyzny poświęca poglądom Thomasa Carlyle’a, którego cytuje przede wszystkim jako 
wyraziciela obaw przed czasami, w których zanika wszelka wiara, wierność i jakikol- 
wiek ideał '. Poglądy brytyjskiego konserwatysty, jak zauważa Iwask, powinny być 
Leontjewowi nawet bliższe niż duch pism Milla22 23 24. Istotnie, elitaryzm Carlyle’a jest sys
temowy i opiera się na założeniu ontologicznej hierarchii we wszechświecie, co bardzo 
przypomina podstawy cyklicznej teorii rosyjskiego myśliciela. Zdaniem tego pierwsze
go, demokracja z istoty rzeczy jest niemożliwa, albowiem sam wszechświat jest Monar
chią i Hierarchią25. To bohaterowie są ostoją świata, zatem to, co współcześnie nazwano 
by homogenizacją, prowadzi do ostatecznej destrukcji.

22 IO. WuacK, Koucmaumuu .Heon/nbe» (1831-1891) [w:] KoHcmanmuu JleoHmbee. Pro et contra, 
Knura 2, CaHKr IleTepópr 1995, s. 514.

23 K.H. JłeoiiTbcB, Poccun, eocmoK u CMiestHcmeo, t. 2, MocKBa 1886, s. 407.
24 K). WBacK, op.cit., s. 514.
25 T. Carlyle, Latter Day Pamphlets, New York 1903, s. 21.
26 K. Mannheim, Essays on Sociology of Culture, London 1956, s. 227 i n.

Karl Mannheim wykazuje, że główna przyczyna tego procesu tkwi w negacji dystan
su, nakazującej porzucenie istniejącej wcześniej hierarchii, dzięki której możliwe jest 
wartościowanie i ustalenie relacji nadrzędności oraz podrzędności. Rezultaty homogeni
zacji widoczne są wówczas także w życiu codziennym26. Leontjew, będący prekursorem 
takiego spojrzenia, wskazuje na objawy tego procesu w wielu sferach. Tak jak w przy
padku relacji konstytucjonalizmu do tradycyjnych metod gospodarowania, obawia się 
efektu domina. Jest przeciwnikiem udogodnień technicznych i upowszechnienia wiedzy, 
albowiem wszystko to prowadzi do nieuchronnej katastrofy:

Uważam, wnioskując z destrukcyjnego biegu współczesnej historii, że właśnie wyższy rozum będzie 
zmuszony wystąpić w końcu przeciwko temu wszystkiemu, co cieszy się taką popularnością obecnie, to 
jest przeciwko powszechnej piśmienności i przeciwko demokratyzacji wiedzy. Prawdopodobnie, nawet 
przeciwko nadużywaniu maszyn oraz przeciwko różnym praktycznym wynalazkom, «zabawiającym 
się», by tak rzec, nader niebezpiecznie ze strasznymi i tajemniczymi siłami przyrody.

Maszyny, para, elektryczność, itp., po pierwsze, wzmacniają i przyśpieszają (...) pomieszanie (...); 
i dalsze rozpowszechnianie ich doprowadzi niechybnie do gwałtownych i krwawych przewrotów, praw
dopodobnie nawet i do nieprzewidzianych katastrof przyrodniczych, po drugie, wszystkie te wynalazki 
są korzystne tylko dla tej klasy ludzi przeciętnych, którzy są istotą i głównym narzędziem zmieszania, 
zarówno jego reprezentantami, jak i produktem... Wszystkie wynalazki są niekorzystne: dla państwowej 
odrębności, bowiem ułatwiają zarażanie się cudzoziemskimi właściwościami; dla religii, bowiem łudzą 
ludzi malej wiedzy fałszywymi nadziejami na rozum (...); są niekorzystne dla uprzywilejowanej szlachty 
już z tego powodu, że wzmacniają wpływ i przewagę klasy przemysłowej i handlowej (...). Są nieko
rzystne dla klasy robotniczej, która buntowała się przy pierwszym pojawieniu się maszyn i na pewno je 
zniszczy. (M36pannoe, s. 125)

Autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny jest w swych rozważaniach na temat funkcjo
nowania społeczeństw oraz ich upadku myślicielem bardziej systemowym i konse
kwentnym niż Danilewski. Ten ostatni nie obawia się wpływu środków technicznych na 
cywilizację narodową, albowiem technika należy do wspólnej skarbnicy ludzkości. Dla 
Leontjewa cywilizacja stanowi strukturę zamkniętą. Ruch jednego elementu może do
prowadzić do dekonstrukcji całości. Taką rolę spełniać może wprowadzenie wynalaz
ków technicznych czy nauczanie. Elementy te nie muszą mieć jednak charakteru naro
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dowego, ich destrukcyjny wpływ jest uniwersalny. Leontjew broni specyfiki narodowej, 
uważając, że pluralizm w tej dziedzinie czyni świat barwniejszym, ale reguły wzrostu 
i upadku cywilizacji przekraczają u niego granice narodów. W ten sposób dążenie do 
wyzwolenia spod obcej dominacji może nie tylko nie okazać się dla narodu zbawienne, 
lecz wręcz szkodliwe. Myśliciel obawia się, że polityka plemienna stanie się nawet 
swoistym orężem ogólnoświatowej rewolucji.

Autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny nie stara się zbyt szczegółowo omawiać me
chanizmu powodującego łączenie nacjonalizmu z kontynuacją kosmopolitycznej demo
kratyzacji. Sądzi, że jest to sprawa psychologii społecznej (M36panHoe, s. 309). Wska
zuje natomiast liczne przykłady zjawisk społeczno-politycznych, potwierdzających takie 
przypuszczenie. Grecja, wyzwalająca się spod panowania tureckiego despotyzmu, ulega 
wpływowi stołecznych kosmopolitów. Rosja, broniąc Łotyszów i Estończyków przed 
niemieckimi baronami, w rzeczywistości przyczynia się do dzieła uproszczenia, uderza
jąc w grupę kulturotwórczą. Zjednoczenie Niemiec spowodowało zjawisko homogeni
zacji i osłabnięcie specyfiki landów. Upadek powstania styczniowego spowodował, że 
zarówno Rosja, jak i Polska stały się bardziej egalitarne. Bez przeszkód mogło bowiem 
zostać dokonane dzieło reformy włościańskiej, która była niewątpliwie ciosem dla stanu 
ziemiańskiego (H36paHHoe, s. 311-323).

Leontjew wygłasza ostatecznie pogląd, który dla Danilewskiego, panslawistów czy 
innych narodowych apologetów sprawy słowiańskiej był prawdziwym kamieniem obra
zy; uważa, że rozpad Austrii to zguba dla Rosji, która zostałaby zalana przez zbyt egali
tarnych Słowian Zachodnich (W36paHHoe, s. 336). Sprawa słowiańska nie jest bowiem 
dla Leontjewa najistotniejsza. Myśliciel podaję istotne merytoryczne podstawy swego 
stanowiska. Wskazuje, że z kulturowego punktu widzenia nie można mówić o Sło- 
wiańszczyźnie. Istnieje ona wyłącznie jako pojęcie etnograficzne, zaś do materiału etno
graficznego cywilizacji przywiązywał Leontjew o wiele mniejsze znaczenie niż Dani
lewski, któremu przypisuje wprost błąd w myśleniu (Miópamioe, s. 335). W ten sposób 
Czesi - to Niemcy przetłumaczeni na język słowiański, Bułgarzy - to wychowankowie 
Greków, Słowacy - to słowianojęzyczni Węgrzy, o jedności Jugosłowian trudno zaś 
w ogóle mówić, więcej ich bowiem dzieli niż łączy. Innymi słowy, plemienna Sło
wiańszczyzna należy do wielu odrębnych cywilizacji (M36paiiHoe, s. 42 i n.).

Nie może dziwić, że przedmiotem troski myśliciela jest nie tyle los Słowiańszczyzny, 
ile specyfiki narodów w bardziej ogólnym sensie. Zdaniem Leontjewa, postępujący 
egalitaryzm prowadzi do duchowego upadku Europę, jak również postępującą w nie
właściwym kierunku Rosję. Widmem, którego należy się obawiać, jest społeczeństwo 
burżuazyjne, w którym wszyscy są równi wobec prawa i zatracili hierarchię wartości. 
Apokaliptyczna wizja społeczeństwa ludzi przeciętnych kontynuowana była w myśli 
rosyjskiej przez Mikołaja Bierdiajewa, który nie ukrywa, że obok Leona Bloya, głów
nym jego inspiratorem był Leontjew. Bierdiajew doprowadza wizję cywilizacji burżu- 
azyjnej do skrajności, ukazując duchowy wymiar degradacji:

Minione kultury utrzymywały się dzięki ograniczeniu pożądania życia i potęgi, utrzymywały się 
dzięki zasadzie „złotego środka” i typ burżuja w tych cywilizacjach był inny niż współczesny. Burżuj 
w swym ostatecznym kształcie jest postacią apokaliptyczną, praobrazem nadchodzącego królestwa. To 
właśnie o tej postaci mówi Biblia. Duchowi burżuazji przeciwstawia się duch wędrowca. Chrześcijanie 
są wędrowcami w tym świecie. Wewnętrzne poczucie bycia wędrowcem, właściwe chrześcijaninowi, 
w odróżnieniu od burżuja, możliwe jest na każdym stanowisku społecznym, nawet najbardziej wysokim. 
Chrześcijanie nie mają swego państwa, zdobywają nadchodzące państwo. Nadchodzące państwo nie mo
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że być państwem tego „świata”. Duch burżuazyjny zwycięża za każdym razem, gdy chrześcijanie czczą 
ziemskie miasto jako niebieskie i przestająbyć w tym świecie wędrowcami27.

27 M. Bierdiajew, op.cit., s. 166.
28 K). tlHacK, op.cit., s. 509.
29 K.H. JleoiiTbeH, op.cit., s. 166.
30 W swych spekulacjach na temat relacji komunizmu do myśli Leontjewa Fiodor Stepun wygłasza 

pogląd, że rosyjski apologeta despotyzmu zapewne bardziej akceptowałby wschodni świat sowiecki od 
zachodniego świata demokratycznego: F. Stepun, Der Bolschewismus und die christliche Existenz, 1962, 
s. 179.

31 K.H. JleonTben. op.cit., s. 255.

Autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny, jak zauważa Iwask, był zasadniczo wolny od 
tej pokusy, albowiem nieustannie podkreślał, że z chrześcijańskiego punktu widzenia 
wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do trwałości są wykluczone28 29. Istotnie, dążenie do 
estetyzmu życia nie oznaczało budowy trwałych fundamentów, przemijanie było bo
wiem nieuchronne, Leontjew rnusiał uznawać tę zasadę nie tylko jako esteta, ale także 
jako chrześcijanin i przyrodnik. Złudzenie trwałości charakteryzowało, zdaniem myśli
ciela, przede wszystkim tych, którzy ufali w kreatywny charakter działań egalitarnych. 
Ich rezultatem, jak sądzi, będzie kolejna fala nierówności, która może przybrać nawet 
prawny charakter. W ten sposób powstaje gleba dla nowego typu zorganizowanych 
cierpień. Aby jednak to zrozumieć, ludzkości potrzebne jest doświadczenie, które też 
będzie jej dane . Owa wizja rewolucji zawiera element specyficznego despotyzmu, 
który może być nawet bardziej pożądany niż burżuazyjny spokój30.

Powyższe obserwacje prowadzą Leontjewa do praktycznych wniosków, częściowo 
podobnych, częściowo zaś gruntownie odmiennych od tych, które spotykamy w ostat
nim rozdziale Rosji i Europy. Autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny, podobnie jak Da
nilewski, pokłada wielkie nadzieje w imperium rosyjskim i sądzi, że może ono istotnie 
odegrać wielką rolę cywilizacyjną, budując podstawy wielkiego stylu kulturowego na 
wschód od upadającej Europy. Charakter tego tworu nie powinien mieć jednak charakte
ru federacji słowiańskiej, lecz związku wschodnio-prawosławnego ze stolicą w Kon
stantynopolu31. Innymi słowy, Leontjew pragnie odrodzenia cywilizacji bizantyńskiej, 
która, jak sądzi, stanowi kwintesencję Rosji. To właśnie bizantyjski geniusz stoi u po
czątków Europy, która wydzieliła się z niej, z czasem osiągając samodzielność. Utrata 
Zachodu nie oznaczała końca bizantynizmu, albowiem jego zasady przeniesiono na 
obszar Słowiańszczyzny Południowej, a następnie Rusi, która przeżywała okres kwitną
cej złożoności znacznie później niż państwa europejskie. Te ostatnie osiągnęły szczyt 
rozwojowy w dobie renesansu, Rosja natomiast pogłębiła zasady samowładztwa i wyod
rębniania elit w okresie panowania pierwszych Romanowów (LłsGpatuioe, s. 21).

Do najważniejszych cech bizantynizmu zalicza myśliciel rzymski cezaryzm i urzęd
niczy etatyzm, a także nowy aspekt - dyscyplinującą rolę duchowieństwa. W opinii 
Leontjewa, sąd o Bizancjum w dotychczasowej nauce był bardzo krzywdzący. Jest zro
zumiałe, piszę jego apologeta, że historycy zachodni nie mogli wyrażać się o wschod
nim cesarstwie pozytywnie, skoro nie było ono ani republikańskie, ani feudalne, ani 
katolickie, ani protestanckie, zaś historycy rosyjscy znajdowali się pod przemożnym 
wpływem historiografii europejskiej (Hsópauuoe, s. 24-25). Jego rola istotnie docenio
na została na Zachodzie znacznie później. Nie bez racji piszę Kazimierz Zakrzewski, że 
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znaczenie Bizancjum „długo uchodziło uwagi historyków, patrzących na cesarstwo 
bizantyńskie przez pryzmat dawnych uprzedzeń”32.

32 K. Zakrzewski, Bizancjum w średniowieczu, Kraków 1995, s. 95.
33 M. Bohun, op.cit., s. 245.
34 B. ConoHbeH, Jleoumbee, Koucmamnun HuKo.iaeuuu [w:] 3imuK.ione<)uLiecKuu C.waapb, Hut. 

<I>.A. BpoKray3. H.A. Ecftpou. t. 34, Chhkt IJeTepóypr 1896. s. 563.
35 K.H. JJcohti.ch, op.cit., s. 285.
36 Ibidem, s. 80.

Leontjewowska wizja zakładała zatem powstanie federacji opartej na prawosławno- 
-wschodnim stylu kulturowo-historycznym, nie zaś na konkretnym materiale etnogra
ficznym. Myśliciel marzył bowiem o rozwiązaniu kwestii wschodniej z powodów nieco 
odmiennych niż Danilewski. Obu łączyła idea zbudowania wielkiej cywilizacji, stano
wiącej przeciwwagę dla Zachodu, chociaż nieprzychylny stosunek doń wynikał z od
miennych pobudek. Autor Rosji i Europy pragnął przede wszystkim połączenia Słowian, 
Leontjew zaś zapanowania bizantynizmu. Związany z twórczą ideą resentyment miał 
u Danilewskiego podłoże etniczne i skupiał się na sprzeciwie wobec wyrosłej z indywi
dualizmu przemocy i nierówności. U rosyjskiego głosiciela bizantynizmu wrogość sku
piała się na wyrosłej również z indywidualizmu homogenizacji.

Pamiętać należy o jeszcze innej motywacji do utworzenia Związku Wschodniego. 
Jak zauważa M. Bohun, Leontjew przypuszczał, że nowy układ polityczny doprowadzi 
do odmłodzenia państwa rosyjskiego. Autor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny zakładał 
także przeniesienie stolicy imperium do Kijowa, dzięki czemu Rosja odwróci się od 
Bałtyku, a skieruje ku Morzu Czarnemu i Egejskiemu. Miało to oznaczać koniec okresu 
petersburskiego i początek bardziej kulturalnej Rusi Carogrodzkiej33. Okazuje się zatem, 
że wśród motywów idei politycznej dotyczącej wielu narodów, podobnie jak w przy
padku panslawizmu Danilewskiego, chodzi o tchnienie nowego ducha w naród rosyjski, 
którego morale zaczyna słabnąć. Problemem Rosji był fakt, że również i ona, jako kultu
ra blisko tysiącletnia, zaczęła odczuwać symptomy stadium uproszczenia. Leontjew 
sądził, że dyferencjacja skończyła się za panowania cara Mikołaja I, który zyskał sławę 
monarchy skrajnie zachowawczego. Dlatego też tylko duży wysiłek polityczny mógł 
przedłużyć na jakiś czas jej kwitnącą egzystencję, nadwerężoną podczas reformatorskich 
zabiegów lat sześćdziesiątych. Do idei tej krytycznie ustosunkował się Włodzimierz 
Sołowjow, nie bez racji zadający pytanie o źródła Leontjewowskiego optymizmu co do 
rosyjskiej misji na Bałkanach, skoro jej główny element organizacyjny - funkcjonariusz 
państwowy - przeniknięty był duchem upadku34.

Czołowa rola Rosji nie wynika jednak u Leontjewa tylko z faktu jej mocarstwowo
ści, jak ma to miejsce u Danilewskiego; jej wyjątkowość wśród państw słowiańskich 
polega na obecności elementu turańskiego, przejawiającego się w historii, krwi i ce
chach psychicznych. Tylko z tak azjatyckiej nacji słowiańskiej może wyrosnąć „coś 
rzeczywiście duchowo niezależnego od Europy”35. Pogląd ten z jednej strony przybliża 
myśl Leontjewa do koncepcji Danilewskiego poprzez uwzględnienie czynnika gene
tycznego, z drugiej jednak przeczy jej założeniom ideowym, wedle których słowiań- 
skość jest traktowana w sposób autonomiczny.

W swym podejściu do konkretnych działań politycznych Leontjew, podobnie jak je
go poprzednik, daleki jest od umiarkowania. Pisze, że bez przemocy żyć nie sposób, 
posiada ona moc przekonującą, jeśli kryje się za nią idea36. Stoi zatem na stanowisku 
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egoizmu państwowego, który W. Zieńkowski kojarzy z naturalizmem, wyznawanym 
przez rosyjskiego myśliciela37. Zdaniem M. Brody, postawa taka jest przejawem swo
istego rosyjskiego makiawelizmu, który, jak się wydaje, jest lepszym określeniem dla 
etyki politycznej Leontjewa niż protonietzscheanizm38. Jeśli przyjąć taką interpretację, 
mielibyśmy do czynienia z podobną, jak w przypadku Danilewskiego, motywacją dzia
łań polityczno-społecznych.

37 B.B. 3cHi.KOHcKMii, op.cit., s. 76.
38 M. Broda, op.cit., s. 47.

Podobieństwo to jest tylko jedną z wielu zbieżności charakteryzujących obie teorie, 
które stanowiąc w oczywisty sposób systemy pokrewne, charakteryzują się także zasad
niczymi rozbieżnościami.

W obszarze systemu do najważniejszych podobieństw teorii Leontjewowskiej do 
teorii przedstawionej na kartach Rosji i Europy należy:

a) użycie identycznych terminów: typu kulturowo-historycznego oraz materiału et
nograficznego;

b) kontynuacja cyklicznego ujęcia diachronicznego aspektu cywilizacji, w myśl któ
rego cywilizacja rodzi się z materiału etnograficznego, przechodzi przez stadium roz
kwitu, a następnie stopniowo upada;

c) przyjęcie zasady, że stopień rozwoju jest wprost proporcjonalny do stopnia we
wnętrznej różnorodności;

d) wskazanie podobnych wyznaczników formacji kulturowych: u Danilewskiego - 
religijnego, politycznego, kulturalnego i społeczno-gospodarczego, a u Leontjewa - 
religii, rodzaju instytucji państwowych, gustów oraz charakteru życia gospodarczego.

Do podstawowych różnic należy:
a) przekonanie, że źródłem cywilizacji są idee i wartości, nie zaś biopsychiczna spe

cyfika materiału etnograficznego;
b) wskazanie destrukcyjnej roli postępu technicznego, który u Danilewskiego jest 

postrzegany pozytywnie i umiejscowiony w nieobecnej u Leontjewa „wspólnej skarbni
cy ludzkości”;

c) pesymizm na poziomie metacywilizacyjnym wobec optymistycznej wizji poja
wiających się nowych typów kulturowo-historycznych.

O rozwoju i modyfikacji systemu można mówić ze względu na:
a) przejście Leontjewa do terminu stylu kulturowego obok typu kulturowo- 

-historycznego;
b) dokładną charakterystykę stadium schyłkowego cywilizacji poprzez zasadę entro

pii.
Zestaw terminów, stosowanych przez Leontjewa jako elementy systemu, jest uboższy 

niż w przypadku Rosji i Europy, a ponadto pojęcia, których myśliciel używa, są niekiedy 
stosowane zamiennie, a przez to posiadają mniej systemowy charakter.

W obszarze metody uprawiania teorii cywilizacji wskazać można na następujące 
zbieżności:

a) stosowanie analogii rozwoju organizmów do procesów cywilizacyjnych;
b) użycie metody redukcyjnej poprzez poszukiwanie zasad podsumowujących pra

widłowości cząstkowe.
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Podstawową różnicą w obu metodach jest fakt zastosowania przez Leontjewa zasady 
estetyki jako drugiego pryncypium porządkującego, które jednocześnie czyni jego sys
tem mniej koherentny od koncepcji Danilewskiego.

W obszarze argumentów merytoryczno-empirycznych można mówić o następują
cych podobieństwach:

a) charakterystyce cywilizacji europejskiej jako pochodnej zdegenerowanego indy
widualizmu;

b) charakterystyce cywilizacji rosyjskiej jako wspólnotowej i prawosławnej.
Poważne rozbieżności w stosunku do teorii Danilewskiego to:
a) odrzucenie tezy o plemiennej jedności cywilizacji, w tym odrzucenie tezy o jedno

ści Słowiańszczyzny;
b) wskazanie na wyjątkowy charakter kultury rosyjskiej dzięki elementowi turań- 

skiemu;
c) wskazanie na despotyzm i różnice stanowe jako czynniki kulturotwórcze;
d) wysoka ocena arystokratyzmu europejskiego i katolickiej dyscypliny;
e) negatywny stosunek do egalitarnych procesów w Rosji, w tym przede wszystkim 

do reformy włościańskiej z 1861 roku.
Niewątpliwym postępem w stosunku do badań Danilewskiego był opis stanu społe

czeństw Europy Zachodniej i społeczeństw słowiańskich z punktu widzenia obyczajów 
i wyznawanych wartości.

W obszarze praktycznych konsekwencji doktryna Leontjewa, podobnie jak kon
cepcja jego poprzednika, zakładała:

a) schyłek cywilizacji europejskiej;
b) zbudowanie związku państw ze stolicą w Konstantynopolu;
c) stosowanie w praktyce politycznej makiawelicznej zasady „egoizmu państwowe

go”-
Podstawowe różnice w stosunku do idei społeczno-politycznych Danilewskiego to:
a) nadanie federacji charakteru nie tyle słowiańskiego, ile wschodniobizantyńskiego;
b) odseparowanie jej od Słowiańszczyzny Zachodniej, przenikniętej destrukcyjnymi 

i obcymi pierwiastkami cywilizacyjnymi;
c) pragnienie konserwacji różnic stanowych i despotyzmu monarchii;
d) postulat niedopuszczania do rozpowszechniania utylitarnych osiągnięć nauki.
Krokiem naprzód w diagnozie „gnicia Europy” była u Leontjewa szczegółowa kry

tyka społeczeństwa burżuazyjnego jako owocu daleko posuniętej homogenizacji, pod
czas gdy Danilewski opierał swą tezę wyłącznie na oczekiwaniu, że upadek jest ko
nieczny po okresie empirycznie stwierdzonego rozkwitu.



PLURALIZM ETNOPSYCHOLOGICZNY GUSTAVE’A LE BONA

Kilkanaście lat po Leontjewowskiej kontynuacji teorii kultur autonomicznych po
wstała koncepcja kontrowersyjnego historyka i socjologa francuskiego Gustave’a Le 
Bona (1841-1931). Mało prawdopodobne wydaje się, by posiadał jakąkolwiek wiedzę 
na temat dzieła Danilewskiego czy prac Leontjewa. Z tym ostatnim łączy go fakt, że 
odbył studia lekarskie, chociaż w późniejszym okresie nie prowadził praktyki zawodo
wej w tym kierunku. Jest autorem szeregu prac poruszających problemy funkcjonowania 
cywilizacji, spośród których największy rozgłos zyskała Psychologia tłumu (Psycholo
gie des foules)1. Z punktu widzenia porównania do teorii typów kulturowo- 
-historycznych większe znaczenie posiada inna praca Le Bona - powstała w 1894 roku 
Psychologia rozwoju narodów (Lois psychologiques de 1’evolution des peuples) .

1 G. Le Bon, Psychologie des foules, Paris 1899.
G. Le Bon, Lois psychologiques de 1’evolution des peuples, Paris 1894. W niniejszej pracy cytaty 

i odniesienia pochodzą z tłumaczenia polskiego: G. Le Bon. Psychologia rozwoju narodów, Tłum. Julian 
Ochorowicz, Warszawa 1897 i oznaczane są symbolem (Psychologia...) wraz z podanym numerem strony.

3 A. Widener, Introduction [w:] Gustave Le Bon. The Man and His Works, Indianapolis 1979, s. 41.
4 J.A. de Gobineau, Essai sur 1’inegalite des races hutnaines, t. 1—4, Paris 1853-1855.
5 Ibidem, t. 1, s. 307 i n.

Książkę tę można nazwać katechizmem rasizmu w takim stopniu, w jakim Rosję 
i Europę katechizmem panslawizmu. Jak podaję Alice Widener, studiowali ją Mussolini 
i Hitler, a wcześniej żywo zainteresował się nią przybyły do Paryża w 1895 roku Wło
dzimierz Iljicz Lenin1 * 3. Gustave Le Bon przedstawia w niej wizję historii, stanowiącej, 
podobnie jak w przypadku Danilewskiego, nie kulturową ciągłość, cechującą się różno
rodnym stopniem rozwoju cywilizacyjnego, ale konglomerat działań wzajemnie nie- 
przenikalnych formacji. O ile jednak rosyjski botanik mówi o nieprzenikalności zasad 
typu kulturowo-historycznego, o tyle francuski lekarz posługuje się pojęciem rasy, które 
stanowi pojęcie pierwotne jego teorii. Le Bon używa także terminu cywilizacja, ten 
jednak nie posiada przejrzystego znaczenia i oznacza albo konkretną, rozwiniętą forma
cję kulturową, albo wysoki poziom rozwoju dowolnej formacji.

Autor Psychologii tłumu nie rozpoczynał rozważań na temat rasy na gruncie zupełnie 
dziewiczym. Znaczącym poprzednikiem w tej dziedzinie był jego rodak, hrabia Joseph 
Artur de Gobineau, który w połowie XIX stulecia stworzył kontrowersyjne dzieło gło
szące nierówność ras ludzkich4. Główną tezą pracy jest podział ludzkości na diametral
nie odmienne rasy, których cechy specyficzne mają charakter trwały (permanentes). 
Różnice sięgają wszystkich niemal sfer życia, obejmując także języki, charakteryzujące 
się, analogicznie do ras, jakościową nierównością5. Etniczne odrębności, zdaniem Gobi- 
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neau, nie są wynikiem instytucji czy prawa, lecz wynikają z cech rasowych6. Dlatego też 
chrześcijaństwo nie tworzy ani nie rozwija zdolności do budowania cywilizacji. Jej 
źródła mają charakter dwojaki: materialny (besoin materiels) i moralny (yie morale), 
obydwa aspekty jednak stanowią pochodną rasy7. Jest ona czynnikiem nie tylko wyróż
niającym, ale także hierarchizującym, albowiem biała rasa aryjska wyraźnie góruje nad 
pozostałymi dwiema. Nawet jednak ona nie byłaby w stanie stworzyć całości kultury 
w całym bogactwie przejawów, dlatego też obecność niearyjskiego elementu w dziejach 
świata jest pożyteczna. Dominacja rasy aryjskiej stanowi jednak gwarancję zachowania 
wyższej cywilizacji. W Rosji byt państwowy zapewnia jedynie panowanie władców 
o germańskiej krwi i germańskie pochodzenie wielu przedstawicieli administracji i woj
ska. Słowianie bowiem, którzy na skutek mieszania ras zatracili cechy aryjskie, są 
w całkowitym rozkładzie8.

6 Ibidem, t. 1, s. 58 i n.
7 Ibidem, t. 1, s. 139-145.
8 Ibidem, t. 3, s. 390 i n.

Teoria Gobineau posiada wymiar historiozoficzny i pesymistyczny zarazem. Z dzie
łem Danilewskiego łączy ją prowidencjalizm. Francuski hrabia stwierdza jednak, że 
chociaż to Opatrzność decyduje o śmierci narodów, nie można powiedzieć o tym nic 
pewnego. Jedynym pewnikiem jest nieuniknioność śmierci cywilizacji, co Gobineau 
podkreśla już na początku pierwszego tomu. Podobnie jak Leontjew, obawia się przede 
wszystkim nastrojów demokratycznych, zacierających niezbędne różnice.

Dzieła Gobineau nie można uznać za antycypację koncepcji pluralizmu cywilizacji 
monadycznych, albowiem chodzi w nim nie tyle o odrębność cywilizacji, ile o nierów
ność ras, mogących jedynie przyczynić się do zbudowania cywilizacji na wyższym lub 
niższym poziomie. Le Bon, zachowując przekonanie o odmienności ras, buduje na jego 
podstawie teorię funkcjonowania i przemijania formacji kulturowych. Sądzi on, że spe
cyfika rasy, podstawowego podmiotu historii, jest wyznaczona przez zespół decydują
cych o jego rozwoju znamion intelektualnych i moralnych, zwany duszą rasy. Ów ustrój 
psychiczny ma charakter stały, podobnie jak anatomia, co nie jest zbieżnością przypad
kową, albowiem dusza rasy opiera sie na budowie mózgu (Psychologia..., s. 9). Fakt, że 
jego rozważania dotyczące różnic psychologicznych nie mogą zejść do tak podstawo
wego poziomu, tłumaczy Le Bon zbyt niskim poziomem rozwoju nauki.

Z przedstawionego w ten sposób stanowiska wynika, że Le Bona, podobnie jak Da
nilewskiego i Leontjewa, cechuje swoisty redukcjonizm w ocenie podstawy różnic cy
wilizacyjnych. Bazą ontologiczną cywilizacji jest i w tym wypadku biologia, prawa 
funkcjonowania wyższych struktur organicznych. Argumenty francuskiego socjologa, 
w odróżnieniu od teorii autora Rosji i Europy, w niewielkim jednak stopniu opierają się 
na analogiach, albowiem odkrywanie różnic psychologicznych ma charakter czysto 
empiryczny. Znana jest natura rozbieżności strukturalnych poszczególnych ras, ale pe
netracja tego obszaru okazuje się zbyt wymagająca dla badacza.

Powyższe uzasadnienie specyfiki kręgów cywilizacyjnych sprawia, że teoria Le Bo
na nie ma charakteru historiozoficznego. Jeśli bowiem struktura bazowa pozostaje przy
najmniej czasowo nieznana, trudno wyrokować o jej układzie w przyszłości. Psycholo
gia rozwoju narodów jest zatem pozbawiona tego rodzaju stwierdzeń metafizycznych, 
czego nie można powiedzieć ani o optymistycznej wizji powstawania nowych typów
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wielopierwiastkowych, ani tym bardziej o katastroficznej koncepcji ostatecznie trium
fującej entropii.

Francuski historyk, podobnie jak Danilewski, jest przekonany, że gatunki są zasadni
czo niezmienne, przez co wydaje się wpisywać w cuvierowski kierunek rozumienia 
historii naturalnej. Owa niezmienność przejawia się na poziomie osobniczym, człowiek 
jest więc przede wszystkim przedstawicielem swojej rasy (Psychologia..., s. 12). Le Bon 
przyznaję, że w miarę rozwoju cywilizacji dokonuje się dyferencjacja wewnątrz społe
czeństw. Niektóre klasy cechuje wyższy rozwój umysłowy, inne niższy; robotnik 
i przemysłowiec coraz bardziej oddalają się od siebie. O ile jednak jednostki oddalają 
się od siebie poważnie w sferze poziomu umysłowego, to w sferze charakteru - bardzo 
niewiele (Psychologia..., s. 35). Dusza rasy posiada więc charakter ostatecznej determi
nanty, która określa ludzki światopogląd:

Pojęcie świata i życia, a więc i postępowanie, zależy od duchowego ustroju rasy. (...) Wynika stąd 
niemożność przenikania się dwóch ustrojów psychicznych, zbyt różnych od siebie. Wiekowe walki ras 
mają przede wszystkim za źródło niezgodność charakterów. Niepodobna byłoby rozumieć historii, nie 
pamiętając o tym, że różne rasy nie mogą ani czuć, ani myśleć, ani działać jednakowo - a tym samym 
zrozumieć się. (Psychologia..., s. 30)

Le Bon formułuje w powyższy sposób uzasadnienie wzajemnej nieprzenikalności 
różnych cywilizacji. Jest ono uderzająco zbieżne z trzecim prawem rozwoju typów Da
nilewskiego, który również był przekonany, że próby zbliżenia narodów, należących do 
różnych formacji kulturowo-historycznych, były ze względu na różnice psychologiczne 
z góry skazane na niepowodzenie.

Jak sądzi francuski historyk, psychiczne cechy rasy mają decydujący wpływ na histo
rię narodu, jak również na instytucje przezeń stworzone (Psychologia..., s. 94 i n.). Dla
tego też niemożliwa jest synteza cywilizacji. Przypuszczenie, że wpływ obcych instytu
cji może zmienić rasę, jest złudne, w rzeczywistości bowiem:

Instytucje i rządy to wytwory rasy. Nie one tworzą epoki w dziejach narodu, ale same są ich wytwo
rem. Rodzaj rządu nie zależy od zmiennego kaprysu teraźniejszych pokoleń, ale od ich charakteru. Na 
ustrój polityczny danego narodu składa się praca wszystkich minionych stuleci, a do jego przemiany po
trzeba wpływu wieków. Instytucje same w sobie nie są ani zle, ani dobre. Dana instytucja może być do
bra dla jednego narodu w pewnej epoce, a zla dla drugiego.

Bez współpracy czasu żaden naród nie potrafi dokonać istotnego przeobrażenia swych instytucji. 
Może wprawdzie, za pomocą gwałtownych rewolucji, pozmieniać im nazwy, ale ich treść pozostanie ta 
sama9.

9 G. Le Bon, Psychologia llumu, tłum. Bolesław Kaprocki, Warszawa 1986, s. 100-101.

W odróżnieniu od Danilewskiego, który przynajmniej oficjalnie traktuje cywilizacje 
w jednakowy sposób, konstatując jedynie różnice w obszarach przejawiania się ich spe
cyfiki, francuski socjolog nie próbuje ukrywać za eufemizmami swego przekonania 
o wyższości jednych ras nad innymi. Twierdzi on zatem, że istnieją rasy niższe, jak 
murzyńska, średnie, jak chińska, i wyższe, do których zaliczył wyłącznie narody indoeu- 
ropejskie. Niższość rasy przejawia się, jego zdaniem, w braku umiejętności rozumowa
nia, niezdolności do koncentracji uwagi, naśladowczym charakterze działań czy nie
umiejętności przewidywania (Psychologia..., s. 24-27).

Teoria Le Bona, podobnie jak koncepcja Danilewskiego, zakładała, że cechy specy
ficzne jednostki etnograficznej przejawiają się w różnych sferach cywilizacji. Pewne 
rasy są wielkie w jednych jej składnikach, inne w drugich (Psychologia..., s. 50 i n.). 
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Wśród składników, wymienianych w tekstach historyka, szczególne miejsce przypisano 
religii:

Historia polityczna, artystyczna i literacka narodu jest córką jego wierzeń, lecz te ostatnie, chociaż 
same modyfikują charakter, ze swej strony też ulegają jego naturze. Charakter narodu i jego wiara - oto 
są klucze jego przeznaczenia. Pierwszy jest w swych podstawowych pierwiastkach niezmiennym, i dzię
ki temu właśnie historia narodu zachowuje pewną jedność. Wierzenia, przeciwnie, zmieniają się i wła
śnie dlatego, że się zmieniają, historia zapisuje tyle przewrotów. (Psychologia..., s. 142)

Religia w koncepcji Le Bona wydaje się czynnikiem istotnym w kształtowaniu cywi
lizacji, ale mimo wszystko strukturalnie podporządkowanym psychologii rasy. Chociaż 
oba aspekty działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego, byłoby błędem uważać je za 
substancjalnie odmienne. Francuski socjolog zauważa, co prawda, że nawet zmiana 
imion bogów powoduje światowy wstrząs, lecz są oni dla niego jedynie „synami ludz
kich marzeń” (Psychologia..., s. 168). U Danilewskiego charakter psychologiczny typu 
miał wpływ na ostateczny kształt religii, jej substratem było jednak Objawienie, a więc 
przybliżenie percepcyjnej naturze zbiorowego podmiotu realnie bytującej istoty trans
cendentnej. Koncepcje obu teoretyków cywilizacji są zatem w przedmiocie analizy zna
czenia religii w rozwoju formacji kulturowych tylko częściowo homogeniczne.

Przyjęcie takiej właśnie postawy religijnej wiąże się także z innym, bardzo istotnym 
aspektem koncepcji Le Bona. Skoro wszelka boskość stanowi jedynie produkt psychicz
nych potrzeb pewnych społeczności, nie można mówić o jakiejkolwiek roli Opatrzności 
w procesie historycznym. W konsekwencji, w teorii francuskiego socjologa zniesiona 
zostaje możliwość istnienia planu prowidencjalnego. Le Bon dopuszcza zatem znaczącą 
rolę przypadku w historii cywilizacji, co, jak zauważa Julian Ochorowicz, jest w pewnej 
mierze sprzeczne z dążeniem do odkrycia powszechnie obowiązujących praw ogól
nych10 11.

10 J. Ochorowicz, Przedmowa [w:] Psychologia rozwoju narodów, op.cit., s. XI.
11 Ibidem, s. XI.
12 G. Le Bon, Psychologia tłumu, op.cit., s. 187-189.

W koncepcji Le Bona religią została wyraźnie wyróżniona spośród składników cy
wilizacji, z czym nie spotykamy się w strukturze równowagi czterech kategorii działal
ności, wymienionych w ostatnim rozdziale Rosji i Europy. Francuski socjolog nie pro
ponuje jasnego zestawu kategorii, w których specyfika rasy miałaby się przejawiać. Stąd 
też jego teoria nie posiada tak systemowego charakteru, jak jej rosyjska poprzedniczka. 
Co więcej, w jego tekstach dostrzegamy pewne niejasności terminologiczne. Jak wska
zuje Ochorowicz, Le Bon, posługując się pojęciem rasy, ma na myśli jednocześnie ple
mię i naród]l. Wydaje się zatem, że rasa nie ma dla autora Psychologii rozwoju naro
dów znaczenia jednostki całkowicie monadycznej, lecz stanowi raczej pewne continuum 
biopsychologiczne. Pogląd taki potwierdzałaby także ta część koncepcji francuskiego 
historyka, która dotyczy diachronicznego wymiaru cywilizacji.

Schemat jej rozwoju przedstawia Le Bon w zakończeniu Psychologii tłumu12. Sta
dium wyjściowe procesu stanowi zgromadzenie ludzi różnego pochodzenia, określone 
mianem „hordy barbarzyńców”, którą spaja wyłącznie posłuszeństwo wobec zwierzch
nika. Z czasem mieszanina stapia się w całość i następuje wydobycie ideału, nadającego 
jednostkom jedność myślenia. W ten sposób już bez przeszkód powstaje cywilizacja ze 
wszystkimi instytucjami i wierzeniami. Nie trwa ona jednak wiecznie, albowiem w koń
cu następuje jej kostnienie, jednolita całość na powrót przybiera formę luźnego zbioro
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wiska jednostek, a wraz z zanikiem ideału ginie bezpowrotnie dusza rasy. Przez długi 
czas umierająca cywilizacja może łudzić pozorami świetności, ale gmach ten zawali się 
podczas pierwszej burzy. Zarysowany w ten sposób schemat odpowiada zasadniczo 
modelowi cyklu, zaproponowanemu przez Danilewskiego, a dookreślonemu w entro- 
picznej wizji Leontjewa. Również u Le Bona cywilizacja rodzi się, rozwija, osiąga swe 
strukturalne apogeum, by następnie ulec deterioracji prowadzącej do ostatecznego 
upadku.

Realizacja powyższego schematu możliwa jest dzięki zjawisku dziedziczności. To 
ona stanowi gwarancję utrwalania się wspólnoty uczuć, idei, wierzeń i interesów (Psy
chologia..., s. 14). Zdecydowanie częściej ścieżki cywilizacji wyznaczają zatem umarli 
niż żyjący. Stanowisko historyka w tej materii stało się przedmiotem uzasadnionej kry
tyki w późniejszej kulturologii. Bardzo jasno sprecyzował zarzuty wobec koncepcji Le 
Bona Kroeber, który zwraca uwagę na pomieszanie dwu porządków w teorii francuskie
go socjologa:

Cała teoria dziedziczenia cech nabytych wyrosła z pomieszania tych dwóch tak różnych procesów - 
procesu dziedziczności i procesu cywilizacyjnego. Możliwe, że teoria ta powstała wskutek niezaspoko
jonych potrzeb nauk biologicznych, ale nie uzyskała nigdy ostatecznego potwierdzenia ze strony biologii 
i w istocie była długo atakowana przez przedstawicieli tej nauki, zarówno z pozycji zdrowego rozsądku, 
jak i w wyniku nieudanych obserwacji i doświadczeń. Jest to doktryna, która stanowi znakomitą tarczę 
ochronną dla dyletanta, który wie coś niecoś o historii, jak i o życiu organicznym, ale nie troszczy się 
o zrozumienie ich konkretnego działania. Prace Le Bona są próbą wyjaśnienia jednego kompleksu czyn
ników za pomocą drugiego, i można było niemal z góry przewidzieć, że wcześniej lub później skorzysta 
on z doktryny o dziedziczeniu przez nabycie lub akumulację13.

13 A.L. Kroeber, Istota kultury, tłum. Piotr Sztompka, Warszawa 1973, s. 87.
14 Ibidem, s. 84-86.

Kroeber zwraca uwagę, że gdy przyjmie się tezę o niemożliwości przekazania naro
dowi zasad innej cywilizacji, nie popełnia się błędu metodologicznego. Można posługi
wać się przy tym pojęciami takimi, jak „duch cywilizacji”, „tendencja” czy „duch kultu
ry”. Skutkiem tego będzie pewna niejasność, ale uniknie się przynajmniej sprzeczności 
z zasadami biologii. Jeśli jednak wyprowadza się specyfikę cywilizacji i jej nieprzeka- 
zywalność z przekonania o przepaści między rasami, to punktem oparcia jest twierdze
nie mistyczne14.

Zdaniem Le Bona rozwój cywilizacji stanowi jednak pochodną ustroju psychicznego 
rasy, poddanej procesowi dziedziczenia, który pozwala na utrwalanie nabytych cech. 
W ten sposób przekazywane są z pokolenia na pokolenie predyspozycje, leżące u podło
ża idei. Zdaniem francuskiego historyka, idee stanowią, obok charakteru, jeden z głów
nych czynników rozwoju cywilizacji, ale działać mogą dopiero wówczas, gdy przybie
rają postać emocji (Psychologia..., s. 167). Emocje zaś mają charakter nierefleksyjny 
i można interpretować ich powtarzalność w określonych narodach przez działanie dzie
dziczności o charakterze biologicznym. Rozumowanie Le Bona cechuje się zatem pew
nego rodzaju konsekwencją, która wszakże nie łagodzi faktu, iż socjolog rozmija się 
z zasadami nauki, której prawami chciałby się posłużyć.

Sformułowany w ten sposób obraz rozwoju posiada swój negatyw w postaci schył
kowej fazy procesu cywilizacyjnego. Zdaniem Le Bona, cywilizacje giną poprzez „roz
pływanie się gatunków psychologicznych”. Dzieje się tak na skutek zatarcia się zalet, 
które utraciły możliwość ćwiczenia; nieużywany narząd, jak stwierdza historyk, zanika 
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{Psychologia..., s. 151-152). Przyczynę upadku wielkich społeczności stanowi zatem 
zawsze upadek charakteru jednostek:

Dla wszystkich przeszłych cywilizacji mechanizm rozkładu był jednakowym, tak dalece jednako
wym, że można by się zapytać, jak to zresztą uczynił już jeden z poetów, czy czasem historia, składająca 
się z tylu książek, nie ma właściwie tylko jednej karty. Gdy naród dojdzie do tego stopnia cywilizacji 
i potęgi, w której, nie lękając się napaści sąsiadów, zaczyna używać dobrodziejstw pokoju i dostatków, 
wówczas przy bogactwach ginąjego cnoty wojenne, nadmiar cywilizacji tworzy nowe potrzeby i rozwija 
się w wysokim stopniu egoizm. Nie mając innych ideałów, prócz pośpiesznego użycia dóbr szybko zdo
bytych, obywatele przestają dbać o sprawy publiczne, zostawiając troskę o nich państwu, i tracą wkrótce 
wszystkie zalety, jakie dotychczas stanowiły o ich wielkości. Wtedy sąsiedni barbarzyńcy lub na pół 
barbarzyńcy, posiadający małe potrzeby, ale silny ideał, napływają do owego zbyt cywilizowanego pań
stwa, (...) a następnie tworzą nową cywilizację z gruzów tej, którą zniszczyli. (Psychologia..., s. 153)

Przyczyn upadku cywilizacji historyk dopatruje się w wywołanym przez konsump
cjonizm zaniku wyższych dążeń i gotowości do radykalnych działań. Naród traci swą 
spójność i siłę. Pomimo możliwości rozwijania przez jednostkę indywidualności oraz 
inteligencji, ginie zbiorowy egoizm rasy. Jego miejsce zajmuje wybujały egoizm jedno
stek, prowadzący do wypaczenia charakteru i zaniku bezinteresowności. Stanowisko Le 
Bona przypomina w tym względzie uwagi Danilewskiegi i Leontjewa, którzy winą za 
upadek cywilizacji obarczali właśnie indywidualizm jednostek. Dla Danilewskiego in
dywidualizm jest jednak nie tyle determinantą upadku dowolnej formacji kulturowej, ile 
cechą europejskiego typu kulturowo-historycznego. W swym poglądzie na temat de
strukcyjnej roli indywidualizmu francuski historyk wykazuje systemową konsekwencję. 
Skoro bowiem człowiek jest przede wszystkim przedstawicielem swojej rasy, to porzu
cenie ideału, który z owej rasy wyrasta, musi automatycznie odzierać jednostkę z naj
istotniejszej części osobowości. U autora Rosji i Europy właściwość ta przypisana była 
wyłącznie plemieniu słowiańskiemu.

Na poziomie socjologicznym upadek cywilizacji w rozumieniu Le Bona przypomina 
raczej wizję Leontjewa niż apatię samozadowolenia czy apatię rozpaczy obecną w teorii 
Danilewskiego. Zdaniem francuskiego historyka, rozkład związany jest nierozerwalnie 
z tendencjami egalitarnymi, które stanowią emanację psychiki niższego rzędu. Jak czy
tamy w Psychologii rozwoju narodów.

Równość może istnieć tylko w niższości, jest ona ciężkim i ciemnym marzeniem ludzi miernych 
i pospolitych. Urzeczywistniała się tylko w czasach barbarzyństwa. Ażeby równość mogła zapanować 
w świecie, trzeba by zniżyć stopniowo wszystko to, co stanowi wyższość rasy, do poziomu tego, co jest 
w niej najniższym. (Psychologia..., s. 145)

Zdaniem Le Bona, pragnienie równości znajduje wyraz w doktrynie socjalizmu, któ
ry uważa za „nową religię”. Liberalizm, jak sądzi, mało przemawia do ludu, który ma 
skłonność do cezaryzmu. Socjalizm zaś to nowy cezaryzm, grożący ludom europejskim. 
Socjolog czyni następującą uwagę, wskazując na mechanizm zaburzenia normalnego 
funkcjonowania narodu:

Całokształt wspólnych cech jednostek danego narodu, wynikających z wpływu środowiska i dzie
dziczności, stanowi duszę rasy. Cechy te są dziedziczne, a zatem niezwykle stale. Gdy jednak pewna 
ilość ludzi, ulegając pewnym wpływom, chwilowo się zespoli, wtedy obok ich cech dziedzicznych wy
stępują na jaw nowe cechy, nieraz mocno odmienne od cech rasy. Ich całokształt tworzy duszę zbiorową 
potężną lecz krótkotrwałą15.

15 G. Le Bon, Psychologia llumu, op.cit., s. 38.
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Nowa dusza, którą ma na myśli historyk, to dusza tłumu (faule), który ma zdolność 
niszczenia dawnej cywilizacji pomimo faktu, że jednostki stanowiące tłum cechuje 
swoista bezinteresowność, posłuszeństwo oraz ideał pozostający na poziomie przedre- 
fleksyjnym. Jak zauważa Jerzy Szacki, francuski historyk, pisząc o tłumach, ma na myśli 
przede wszystkim tłumy zorganizowane w sensie psychologicznym, czyli takie, w któ
rych zgromadzenie prowadzi do powstania zbiorowej psyche16.

16 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, część pierwsza, Warszawa 1981, s. 358.
17 Le Bon piszę o tłumach homogenicznych: sektach (jedność religijna), kastach (jedność zajęć) i klasach 

(jedność interesów, wykształcenia i nawyków) oraz heterogenicznych: anonimowych (zbiegowisko) 
i nieanonimowych (sąd, parlament).

18 S. Mika, Przedmowa [w:] G. Le Bon, Psychologia tłumu, op.cit., s. 28-29.

Rozumienie istoty tłumu, jak i jego funkcjonowania, budzi szereg kontrowersji. Le 
Bon, stanowczy zwolennik autorytarnej władzy, używa wszak tego samego terminu na 
oznaczenie tłumu ulicznego niszczącego bezcenne dzieła sztuki i zbiorowości takich, 
jak wyborcy czy demokratyczne ciała ustawodawcze17. W jego myśleniu istnieje wszak
że również inny punkt sporny, na który zwraca uwagę Stanisław Mika. Zdaniem Le 
Bona, także w tłumie przejawia się dusza rasy. Inny jest zatem tłum romański, inny 
germański czy słowiański, szczególnie pod względem wybuchowości oraz celów pro
wadzonej walki. Tezę taką trudno jednak pogodzić z poglądem, że rządy tłumów to 
obraz upadku cywilizacji, która jest przecież produktem duszy rasy18. Ową sprzeczność, 
jak się wydaje, można znieść przez założenie, że każda rasa, oprócz mechanizmów two
rzenia, posiada także swoiste, niepowtarzalne mechanizmy autodestrukcji.

Jeśli nawet nie przyjąć tak dalece systemowej interpretacji argumentów Le Bona, to 
i tak bez trudu można zauważyć, że w jego teorii destrukcja cywilizacji przebiega we
dług dwu scenariuszy. Pierwszy zakłada interwencję „sąsiednich barbarzyńców”, a więc 
usługę dobicia konającego, drugi natomiast - samounicestwienie poprzez działanie 
tłumu. Możliwe jest także inne uzasadnienie, w myśl którego psychologia tłumu dopro
wadza cywilizację do krytycznego stanu, pozwalającego następnie jakiejkolwiek sile 
zewnętrznej na wykonanie zasłużonego wyroku śmierci. Wybór interpretacji nie zmienia 
faktu, że koncepcja socjologa jest dogłębnie fatali styczna. Podobnie jak teorie Danilew
skiego i Leontjewa, zakłada nieuchronność zagłady. Le Bon posuwa się jednak dalej 
w swym pesymizmie, twierdząc, że zawsze lud bardziej oświecony staje się w miarę 
rozwoju słabszym i musi ustąpić miejsca barbarzyńcom. Narody giną, gdy upada ich 
charakter, to zaś następuje, gdy cywilizacja i inteligencja osiągną zbyt wysoki poziom 
rozwoju. Tak więc pierwiastki „filozoficznie niższe” okazują się najważniejszymi spo
łecznie (Psychologia..., s. 61).

Empiryczno-merytoryczne uzasadnienie poglądów na temat struktury i rozwoju cy
wilizacji nie jest w Psychologii rozwoju narodów nazbyt obszerne. Podobnie jak Dani
lewski, Le Bon sięga przede wszystkim do przykładów z obszaru kultur antycznych oraz 
Europy. Na dowód twierdzenia, że rasy dzięki różnicom psychologicznym przejawiają 
zdolności w odmiennych sferach działalności, francuski historyk przytacza przykład 
wyjątkowych osiągnięć Greków i Egipcjan w sztuce rzeźby, Rzymian w dziedzinie woj
skowości, prawa oraz instytucji politycznych, a Fenicjan w umiejętności prowadzenia 
handlu (Psychologia..., s. 52 i n.).

Le Bon stara się również pokazać, że bez względu na werbalne etykiety, którymi 
można oznaczać programy polityczne, pojawiające się w różnych państwach, narody 
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tworzące je wykazują zdumiewającą stałość w rozumieniu istoty organizacji społecznej 
oraz jej funkcjonowania. We Francji wszyscy ekstremiści, zarówno monarchiści, jak 
i socjaliści, zawsze byli central istam i, zwolennikami państwa decydującego o najdrob
niejszych sprawach swych obywateli. U Anglosasów, czy to pozostających pod władzą 
monarchy, czy demokratycznie wybranego prezydenta, działalność państwa zawsze 
sprowadzała się do niezbędnego minimum, jednostek natomiast do maksimum, co, jak 
sądzi Le Bon, stanowi zaprzeczenie ducha łacińskiego (Psychologia..., s. 95-98).

Francuski historyk wskazuje, że duże państwa, obejmujące wiele narodów, były zaw
sze skazane na efemeryczne istnienie (Psychologia..., s. 100). Zbliża się w tym przeko
naniu do poglądów Danilewskiego, twierdzącego, że jeden naród powinien zawsze two
rzyć jedno państwo. Autor Rosji i Europy odnosi swą tezę przede wszystkim do Austrii 
i Turcji, przeciwko którym kieruje się ostrze jego krytyki. Le Bon natomiast nie kon
centruje się na problemach poszczególnych państw, lecz na uniwersalnej doktrynie. Jego 
arystokratyczne poglądy na przyszłość mają charakter jeszcze bardziej konserwatywny 
niż wizje Leontjewa19.

19 Postawę Le Bona jako spadkobiercy arystokracji podkreślają autorzy opracowania: D. Light, S. Keller, 
C. Calhoun, Sociology, New York 1989, s. 597.

Autor Psychologii tłumu, zgodnie z zasadami swej teorii, sądzi, że Europę czeka ra
czej smutny los: padnie ona ofiarą socjalizmu, którego dogmaty doprowadzą do niewol
nictwa, znoszącego wszelką inicjatywę i wszelką niepodległość osobistą. Twierdzi, że 
rezultat już uruchomionych procesów jest nieunikniony, albowiem dla tłumów przezor
ność, którą sam wykazuje, jest niedostępna (Psychologia..., s. 162). W pierwszej kolej
ności socjalistyczną plagą dotknięte zostaną prawdopodobnie Niemcy, które polityka 
Bismarcka pozbawiła samodzielności. Podobny pogląd odnośnie do skutków polityki 
„żelaznego kanclerza” wypowiadał Leontjew, zauważający w jednoczących się Niem
czech zjawiska homogenizacyjne. Więcej nadziei wiąże Le Bon z Rosją i Anglią, które, 
jego zdaniem, mają wystarczająco ustalone wierzenia, by ustrzec się na jakiś czas od 
„nowo powstałej wiary” (Psychologia..., s. 163).

Przyczyny względnego bezpieczeństwa Rosji upatruje historyk w tym, że zbyt świe
żo i niedostatecznie wyszła ona z pierwotnego komunizmu, by myśleć o powrocie do 
niższych szczebli ewolucyjnych. Le Bon ma zapewne na myśli skutki reformy agrarnej, 
która osłabiła wspólnotowy charakter rosyjskiej prowincji, tak bardzo ceniony przez 
Danilewskego i Leontjewa. Drugą przyczyną rosyjskiej hermetyczności miał być fakt, że 
ludność imperium Romanowów była z psychologicznego punktu widzenia bardziej 
azjatycka niż europejska. W tym miejscu odwołuje się Le Bon do argumentów czysto 
etnicznych, zbliżając się do teorii Danilewskiego. Pogląd o zbawiennej azjatyckości 
Rosji wypowiadał także Leontjew, przerażony destrukcją społeczeństw europejskich.

Zestawienie teorii Le Bona z koncepcją typów kulturowo-historycznych w obszarze 
systemu wykazuje następujące zbieżności:

a) pogląd o cyklicznym charakterze rozwoju cywilizacji połączony z fatalizmem;
b) przekonanie o etniczno-psychologicznym podłożu specyfiki podstawowych jedno

stek procesu historycznego;
c) uznanie psychicznej konstrukcji zbiorowości za najistotniejszą determinantę oso

bowości jednostki.
Do podstawowych różnic należy z kolei:
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a) wprowadzenie przez Le Bona hierarchii podstawowych jednostek historycznych;
b) uznanie religii za całkowicie pochodną od psychiki;
c) porzucenie perspektywy historiozoficznej.
Teoria francuskiego socjologa cechuje się zdecydowanie niższym stopniem syste- 

mowości, szczególnie w zakresie terminologii oraz opisu cywilizacji.
Charakter kontynuacyjny wobec Rosji i Europy posiadają:
a) przekonanie o destruktywnej roli wysokiego poziomu cywilizacji dla jej trwania;
b) przyjęcie jako powszechnie obowiązującej zasady przewagi narodu barbarzyń

skiego nad narodem o wysokim stopniu ucywilizowania podczas bezpośredniej kon
frontacji;

c) ukonkretnienie procesu destrukcji przez ukazanie roli tłumu.
W obszarze metody do istotnych podobieństw należą:
a) redukcjonizm biologiczny;
b) przekonanie o niezmienności gatunków i przeniesienie tej zasady na zbiorowości 

ludzkie.
Podstawowe różnice to nieobecność u Le Bona prowidencjalizmu i uznanie przezeń 

istotnej roli przypadku.
W obszarze argumentów merytoryczno-empirycznych najważniejsze zbieżności to:
a) wskazanie na istotne niedoskonałości państw wielonarodowych;
b) uznanie podobnych cech wyróżniających cywilizacje antyczne;
c) uznanie etnicznej odrębności Rosji od Europy;
d) wskazanie na negatywną rolę indywidualizmu.
Najistotniejszą różnicą jest natomiast przeniesienie owego indywidualizmu z obszaru 

charakterystyki jednej z formacji kulturowych do charakterystyki uniwersalnej procesu 
rozwojowego i uznanie go za jeden z czynników destrukcyjnych. Pogląd ten ma cha
rakter kontynuacji raczej koncepcji Leontjewa niż Danilewskiego.

W obszarze konsekwencji teorii do njważniejszych zbieżności należy zaliczyć:
a) przekonanie o nieuchronnym upadku słabnących cywilizacji Europy;
b) pogląd o „świeżości” Rosji a tym samym jej względnej odporności na procesy de

strukcji; szczególnie ruchy lewicowe.
Najistotniejsza różnica tkwi w antyegalitaryzmie i arystokratyzmie Le Bona, posta

wie zbieżnej raczej ze stanowiskiem Leontjewa oraz elitaryzmem Carlyle’a.
Charakter kontynuacyjny wobec poglądów Leontjewa ma ukazanie socjalizmu jako 

nowego cezaryzmu i jako czynnika znoszącego inicjatywę.





ANTYORGANICYSTYCZNY BIOLOGIZM 
ERAZMA MAJEWSKIEGO

Szczególnym przypadkiem kontynuacji istotnych wątków teorii typów kulturowo- 
-historycznych jest Nauka o cywilizacji oraz kilka innych, mniej znaczących dzieł pol
skiego przemysłowca i archeologa Erazma Majewskiego (1858-1922)1. Również w jego 
przypadku nie posiadamy żadnych podstaw do stwierdzenia bezpośredniej inspiracji ze 
strony Rosji i Europy Mikołaja Danilewskiego, chociaż podobieństwa obu koncepcji są 
oczywiste. Dzieło Majewskiego zajmuje dość szczególne miejsce wśród teorii cywiliza
cji. Jerzy Szacki słusznie zauważa, że polski teoretyk wydawał się zbyt modernistyczny 
dla starszego pokolenia, a zbyt pozytywistyczny dla młodszego. Jego wysiłek stanowił 
próbę stworzenia kolejnego systemu „filozofii syntetycznej”, obejmującej, podobnie jak 
system Herberta Spencera, całą przyrodę1 2. Koncepcja Majewskiego stanowi w istocie 
rzeczy skrajny przypadek myślenia systemowego, pozostając jednocześnie stosunkowo 
odległą od metafizyki i historiozofii, a kluczowe dla całej teorii pojęcie cywilizacji uka
zuje swe znaczenie nie tyle przez słownikową definicję, ile dzięki właściwemu jej 
umiejscowieniu w hierarchii zjawisk.

1 E. Majewski, Nauka o cywilizacji: T. 1, Prolegomena i podstawy do filozofii dziejów i socjologii. 
Warszawa 1908. T. 2, Teoria człowieka i cywilizacji. Warszawa 1911. T. 3, Kapitał, Warszawa 1914. T. 4, 
Narodziny i rozwój ducha na ziemi, Warszawa 1923. Cytaty i odniesienia w dalszym ciągu rozdziału 
oznaczane będą symbolem (Nauka...) wraz z podanymi numerami tomu i strony. Inne pisma Majewskiego 
dotyczące cywilizacji to: Biologiczne kryteria teorii cywilizacji i znaczenie jej dla biologii i filozofii. 
Warszawa 1909; Wstęp do ekologii cywilizacji, Warszawa 1912; Bankructwo pieniądza papierowego 
i cywilizacji. Warszawa 1920.

2 J. Szacki, „Drugi pozytywizm” lw:J Sto lat socjologii polskiej. Warszawa 1995, s. 38.

Zdaniem autora Nauki o cywilizacji, możliwe jest dostrzeżenie szeregu podobieństw 
pomiędzy bytami o różnym z pozoru charakterze organizacji. Majewski zestawia zatem 
układy jednostek niezależnych od siebie nawzajem z układami jednostek niemogących 
funkcjonować samodzielnie. Układ mechaniczny złożony A odpowiada w świecie orga
nicznym biogenie A1, nagromadzenie układów mechanicznych złożonych AA - wszel
kiej wolnej komórce AA', jednokomórkowiec B - komórce organicznej B', nagroma
dzenie jednokomórkowców BB - organizmowi BB', roślina lub zwierzę C - człowieko
wi, czyli jestestwu społecznemu O, nagromadzenie zwierząt CC - społeczeństwu CC'. 
Majewski przyjmuje, iż jednostki A', B' oraz C' są tworami analogicznymi, i wnioskuje, 
że związki pomiędzy nimi cechować musi również podobna analogia. Sądzi zatem, że 
w komórce tkwi życie pierwszego stopnia, w organizmie - drugiego, w społeczeństwie 
natomiast - trzeciego. Zjawiska A, B i C układają się jedynie w „agregaty”, dlatego 
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także w ich nagromadzeniach brak życia {Nauka..., t. 1, s. 118-119). Proces wniosko
wania zostaje uzasadniony w sposób następujący:

Pragnąłem upewnić się, czy między organizmem a społeczeństwem podobieństwa są tylko podo
bieństwami zewnętrznymi i przypadkowymi, czy też polegają na istotnej wspólności cech, i przekonali
śmy się, że mamy tu realną analogię, sięgającą do najgłębszej istoty analogicznych 
utworów. Stwierdziliśmy istnienie szeregu analogii realnych między rzeczami bardzo odległymi od 
siebie, lecz pomimo to związanymi w jakiś system obszerny. Okazało się, że społeczeństwo jest utworem 
analogicznym nie tylko z organizmem, ale przez organizm czymś analogicznym z komórką, a przez ko
mórkę z mało znaną nam biogeną, wreszcie przez tę ostatnią nawet z mechanizmem złożonym z atomów.

Już sama rytmiczność i prostota stosunku między tymi rzeczami dowodzi, że stosunek ich jest re
alny, bo rzeczywistość świata odznacza się właśnie prostotą. (Nauka..., t. 1, s. 125-126)

W myśleniu Majewskiego mamy do czynienia z wnioskowaniem poprzez analogie, 
ale teoretyk nadaje im znaczenie realne, co sprawia, że stają się one elementami jednego 
systemu, a więc czymś więcej niż tylko analogiami. W rezultacie wnioskowania pojawia 
się system trzech stopni życia. Przeskoki z niższego stopnia na wyższy nie mogą zostać 
harmonijnie opisane ze względu na luki w aktualnej wiedzy na temat przyrody. Majew
ski posługuje się w tym punkcie swego wywodu argumentem użytym wcześniej przez 
Le Bona, usprawiedliwiającego niemożność jasnego wykładu zależności psychiki rasy 
od anatomii mózgu.

Gdyby zatrzymać się w rozumowaniu na tak skonstruowanej strukturze, otrzymaliby
śmy kolejny przykład redukcjonizmu biologicznego; zaproponowany system miałby 
charakter jednostronnego materializmu, co zarzuca teoretykowi cywilizacji Edward 
Bogusławski3. Majewski, poszukując istoty cywilizacji, czyni jednak kolejny krok: tłu
maczy ją poprzez teorię „łącznika społecznego”. Życie na poziomie organizmu wymaga 
więzi pomiędzy komórkami, podobnie jest na poziomie społeczeństwa, konieczne staje 
się zatem znalezienie spoiwa, które nadawałoby jedność organiczną społeczeństwu. 
Owym spoiwem, zdaniem Majewskiego, jest język; „tylko przez mowę mózgi ludzkie 
złączone są w jeden mózg, w mózg społeczeństwa” (Nauka..., t. 1, s. 316).

3 E. Bogusławski, Społeczeństwo i cywilizacja, Warszawa 1909, s. 126.

Uznanie mowy za najistotniejszą determinantę cywilizacji stało się zręcznym zabie
giem, pozwalającym z jednej strony na zachowanie jedności systemu, z drugiej zaś na 
uniknięcie pozytywistycznego zubożenia opisu zjawisk humanistycznych. Język bo
wiem, jako rezultat rozwoju narządów mowy, stanowi przedłużenie życia organicznego, 
jednocześnie jednak tworzy nową jakość, realność D, ponieważ człowiek staje się mate
riałem społecznym, „który wytworzył się z materiału niespołecznego” (Nauka..., t. 1, 
s. 71). Interesujące jest, że Majewski odkrywa w ten sposób łącznik jednostek na trze
cim poziomie życia, uznając jednocześnie, że spoiwo międzykomórkowe, a więc „łącz
nik organiczny” pozostaje, jak dotąd, nieznany (Nauka..., t. 2, s. 65 i n.). Uogólniając, 
można zatem powiedzieć, że Majewski kreuje stosunkowo prostą wizję życia jako 
struktury zróżnicowanych jednostek, pozostających w związku dzięki istnieniu określo
nego typu spoiwa. Swe stanowisko na temat wiedzy o kolejnych poziomach życia pod
sumowuje w sposób następujący:

(...) w komórce wiemy o: zróżnicowaniu jej składników-i
o istnieniu całości,

nie wiemy o elementach i przyczynie łączącej je w całość,
w organizmie wiemy o istnieniu elementów,

o zróżnicowaniu ich i
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o istnieniu całości, nie wiemy zaś o przyczynie łączącej,
w cywilizacji wiemy o istnieniu elementów,

o zróżnicowaniu ich i 
przyczynie łączącej, 

nie wiemy o istnieniu całości „żywej”.
Podstawy, na których opieramy przypuszczenie o istnieniu „życia” w tych trzech postaciach scałko- 

wanych, nie są ani jednakowe, ani kompletne. W każdej są luki, tylko inne.
4

Najgorzej tu wygląda nie wiedza nasza o cywilizacji, lecz o komórce .

Optymizm na temat ludzkiej wiedzy o cywilizacji pozwolił Majewskiemu na syste
mową kontynuację rozważań, które jej dotyczyły. Miała ona być zjawiskiem trzeciego 
poziomu życia, a zatem musiała wykazywać właściwości „realnie analogiczne” do czy
sto organicznych. Organizm to struktura złożona, zawierająca dużą liczbę komórek; pod 
tym względem cywilizacja, jako zbiorowość jednostek, stanowi zjawisko bezsprzecznie 
analogiczne. Procesy życiowe, jak wskazuje teoretyk, przebiegają także dzięki materii 
asymilowanej i wydalanej. Istota procesów życiowych elementów cywilizacji nie polega 
jednak na procesach zwierzęcych, a więc materię asymilowaną stanowią w tym przy
padku materiały, z których ludzkość tworzy swe dzieła. Z kolei materią wydalaną są 
wszelkie odpady powstające w procesie wytwórczości oraz dzieła zużyte, zepsute lub 
wyrzucone.

Kluczem do rozumienia organizmu w teorii Majewskiego jest fakt anatomicznego 
i funkcjonalnego zróżnicowania komórek. To właśnie strukturalna dyferencjacja spra
wia, że komórki nie istnieją samodzielnie, lecz zyskują sens dopiero w kontekście całe
go organizmu. Podobnie, zdaniem polskiego teoretyka, działa cywilizacja. Aby mogła 
w ogóle zaistnieć, tworzące ją jednostki ludzkie muszą być różnorodne. Zróżnicowanie 
to posiada jednak charakter wyłącznie funkcjonalny; w cywilizacji ludzie spełniają od
mienne zadania, mimo że z anatomicznego punktu widzenia są jednakowi. Zasadnicze 
różnice w aktywności jednostek pozostają w harmonijnej jedności dzięki „łącznikowi 
społecznemu”, którym jest język, gwarant spójności organizmu trzeciego stopnia.

Tak uzasadnione relacje pomiędzy światem organicznym a realnością D pozwoliły 
autorowi Nauki o cywilizacji podsumować ją jako ciało złożone z czterech składników:

1) żywych osobników ludzkich,
2) ich dzieł materialnych,
3) funkcjonalnego zróżnicowania osobników,
4) łącznika społecznego4 5.

4 E. Majewski, Biologiczne kryteria teorii cywilizacji i znaczenie jej dla biologii i filozofii, Warszawa 
1909, s. 49.

5 Ibidem, s. 51-53.

Nawet pobieżny rzut oka na cztery wymienione przez Majewskiego składniki cywili
zacji pozwala na stwierdzenie, jak bardzo konsekwentnie naturalistyczna jest jego kon
cepcja nawet w porównaniu ze schematem Danilewskiego, który, pomimo stosowania 
szeregu analogii biologicznych, określa cywilizację jako strukturę wyznaczoną przez 
cztery kategorie o ściśle społecznym charakterze, niewyprowadzone z modelu organicz
nego. Koncepcja polskiego teoretyka nie wydaje się jednak jednostronnie materiali- 
styczna, jak sugerowałby to Bogusławski. Jak piszę Henryk Dutkiewicz, teoria Majew
skiego była próbą znalezienia pomostu pomiędzy zjawiskami organicznymi a wytwora
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mi działalności społecznej bez potrzeby odrywania się od podstawy przyrodniczej6. 
Innymi słowy, jak wskazuje Szacki, Majewski okazuje się zapamiętałym zwolennikiem 
naturalistycznego monizmu, chociaż bynajmniej nie materializmu7.

6 H. Dutkiewicz, Erazm Majewski: naturalistyczna koncepcja cywilizacji i zagadnienie „łącznika 
społecznego " [w:] Szkice z historii socjologii polskiej, pod red. Kazimierza Sowy, Warszawa 1983, s. 125.

7 J. Szacki, op.cil., s. 39.
8 Ibidem, s. 40.

Powstaje tu zasadnicze pytanie: jeśli nie uznać naturalizmu autora Nauki o cywiliza
cji za wyraz redukcjonistycznego materializmu, to jakiemu podłożu ów naturalizm przy
pisać? Odnosi się wrażenie, że na pytanie to nie znajdujemy u Majewskiego odpowie
dzi. Naturalizm posiada u niego charakter przede wszystkim metodologiczny, podobnie 
jak u Danilewskiego. U obu teoretyków cywilizacja opisywana jest per analogiam do 
świata organicznego i u obu brak deklaracji materiałistycznej. Majewski charakteryzuje 
się jednak dalej posuniętą konsekwencją, jego analogie roszczą sobie pretensje do uka
zywania realnych zależności; system tłumaczy się przez własne zasady. Brak zatem 
w Nauce o cywilizacji cienia prowidencjalizmu, czego nie można powiedzieć o Rosji 
i Europie.

Droga myślenia polskiego teoretyka wydaje się indukcjonistyczna. Majewski wy
chodzi od sytuacji zdziwienia, wywołanego zbieżnością obserwowanych faktów. Jego 
wnioski nie mają jednak charakteru zwykłego uogólnienia, albowiem autor Nauki 
o cywilizacji nie tyle poszukuje zasady dla grupy prostych faktów, ile próbuje wyjaśnić 
naoczne, jak głosi, podobieństwo pomiędzy kilkoma opisami różnorodnych zjawisk. 
Innymi słowy, faktem dla niego jest pewien system zależności, natomiast poszukiwaną 
regułą - pewna metazasada, ujmująca wszystkie systemy w jedno. Takie rozumowanie 
posiada z kolei charakter redukcjonistyczny. Z tego typu interpretacją myśli Majewskie
go nie zgadza się Szacki, który wskazuje, że polskiego teoretyka cywilizacji trudno 
nazwać redukcjonistą, albowiem nie tylko odrzucił on totalny organicyzm, ale uchylił 
również popularny w jego czasach problem społeczeństw zwierzęcych jako prefiguracji 
ludzkich. W centrum jego koncepcji socjologicznej stoi bowiem człowiek jako „zwierzę 
mówiące”8. Argument taki tylko częściowo przekonuje do rezygnacji z interpretacji 
redukcjonistycznej. Majewski istotnie odkrywa nową rzeczywistość D, której nie sposób 
sprowadzić do poziomu organizmu drugiego stopnia, ale naturalizm jego teorii nie zo
staje porzucony, zyskuje jedynie nowy wymiar.

O tym, że można ją umieścić na pograniczu biologizmu i socjologizmu, czy może ra
czej na dwuwymiarowej płaszczyźnie, obejmującej oba aspekty, świadczą także poglądy 
Majewskiego, dotyczące problemu dziedziczenia cech kulturowych. Autor Nauki 
o cywilizacji sądzi, że w odróżnieniu od mózgu organicznego, którego ostateczny kształt 
wynika z automatyzacji, będącej wynikiem pracy wielu pokoleń, mózg społeczny nie 
posiada przodków. Procesy społeczne zachodzą w realności D jako całości bez udziału 
dziedziczności społecznej, a jedynie z udziałem dziedziczności osobniczej {Nauka..., 
t. l,s. 315). Mimo to, chociaż

(...) społeczeństwo odnawia się przez fizjologiczne narodziny osobników niezróżnicowanych, to jednak 
owe osobniki są już dziedzicznie społecznymi. Żaden z nich nic jest już kartą białą, albowiem cywiliza
cja wycisnęła na nim swoje piętno jeszcze przed narodzeniem, w ustroju rodziców. Lecz cywilizacja 
chwili bieżącej, owładając tym materialem, nie liczy się z dziedzicznymi uzdolnieniami i skłonnościami 
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społecznymi. Ona narzuca noworodkowi nową rolę i nowe wyrabia w nim uzdolnienia. (Nauka..., t. 1, 
s. 305)

Oznacza to, że jednostka ludzka jest skrajnie zdeterminowana przez cywilizację, 
w której się rodzi. Podlega dziedziczności społecznej, chociaż cywilizacja jako taka 
dziedzicznością społeczną się nie charakteryzuje i opiera się wyłącznie na dziedziczno
ści, której poddani są poszczególni ludzie. Zaprezentowana przez Majewskiego kon
strukcja, jak słusznie zauważa Władysław Horodyski, cechuje się daleko idącą ostrożno
ścią, pozwalającą na uniknięcie zarzutu przenoszenia cech właściwych wyłącznie orga- 
nizmowi na formacje społeczne, i jest zarówno socjologiczna, jak i biologiczna .

W niektórych przypadkach autor Nauki o cywilizacji wydaje się jednak przekraczać 
granice rzetelnego uzasadnienia analogii, do której uznania, jak twierdzi, został zmu
szony „siłą faktów” (Nauka..., t. 2, s. 117). Porównuje on zatem zbiór jednostek ludz
kich do systemu nerwowego całości społecznej D, w której przenośnikiem wrażeń zmy
słowych jest mowa (Nauka..., t. 2, s. 72). Przy takim porównaniu cywilizacja przyjmuje 
postać organizmu, życia drugiego stopnia, w którym możliwe są zjawiska typu wrażeń 
zmysłowych. Język, który nie tylko należy już do realności D, ale wręcz ją warunkuje, 
zostaje włączony do takiego systemu całościowego, który został stworzony przede 
wszystkim na podstawie modelu stopnia drugiego, co może być uznane za zabieg reduk- 
cjonistyczny.

Z tak daleko posuniętej analogii wynika dla języka rola systemu kierującego wszyst
kimi mechanizmami cywilizacji, determinującej psychiczną konstytucję jednostek. Teo
retyk stawia tezę, że myślenie to „wynik zbiorowego postrzegania zmysłowego, możli
wy tylko dzięki mowie”. Błędne jest przekonanie, że „myśl logiczna jest to coś nieza
leżnego od wyrazów i od budowy języka i że w każdym z nas istnieje jakaś 
»mens« ogólnoludzka (...)” (Nauka..., t. 2, s. 70, 263). Jest to kolejny wyraz kontynuacji 
rozumienia języka w duchu koncepcji Humboldta i Herdera, której wierny był także 
Danilewski. U Majewskiego to raczej mowa jest czynnikiem modelującym myśl niż 
odwrotnie. Na całość cywilizacji składa się nie wszystko to, co zachodzi w ludzkich 
głowach, lecz to, co zostaje utrwalone w mowie i dziełach praktycznej działalności (Na
uka..., t. 2, s. 271).

Konsekwentne traktowanie języka jako najistotniejszej determinanty cywilizacji mu- 
siało doprowadzić Majewskiego do tej samej radykalnej konkluzji, która stała się moty
wem naczelnym teorii Danilewskiego. Język ludzki nie jest zjawiskiem jednorodnym, 
lecz występuje w różnych postaciach, co pociąga za sobą wniosek, że „ludzkość” to 
nominalistyczna fikcja:

Jako typ zoologiczny należymy do jednego gatunku, ale pod względem psychicznym do nader roz
maitych „gatunków psychicznych”. Wszak „interpsyche” zależna jest tylko od języka, język nadaje 
jej charakter osobny, właściwy osobnej całości D. Mówiąc ściśle, nie ma jednej myśli „ludzkiej” dlatego, 
bo nie ma jednej mowy 1 u d z k i ej, bo na ziemi są tylko konkretne języki, niepodobne do siebie w róż
nym stopniu. Nie ma „ludzkości”, bo na ziemi istnieją tylko osobne niepodobne między sobą 
cywilizacje: francuska, grecka, japońska itd. W rzeczywistości więc nie może być myśli ogólnoludz
kiej; konkretnie istnieje tylko myśl francuska, grecka, polska, japońska itd. Nie ma człowieka, realnie 
istnieje tylko Francuz, Grek, Polak, Japończyk itd. (Nauka..., t. 2, s. 282)

Powyższe tezy stanowią nie tylko jednoznaczne opowiedzenie się za koncepcją plu
ralizmu cywilizacyjnego, ale także za wyrażanym przez Danilewskiego i Le Bona prze

9 W. Horodyski, Cywilizacja i życie. Warszawa 1912, s. 140.
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konaniem, że jednostka ludzka jest przede wszystkim reprezentantem swej formacji 
społecznej, a więc nie posiada takich cech ogólnoludzkich, które wykraczałyby poza 
dziedzinę zoomorficzną. Nawet geniuszy zawsze rodzi jakiś naród, genialność wszakże 
nigdy nie mogłaby zaistnieć wyłącznie dzięki cechom wrodzonym: aby geniusz mógł 
przejść ze stanu zarodkowego do czynnego, potrzebna jest praca narodu zmierzająca ku 
przeobrażeniu materiału ludzkiego w żywą komórkę społeczną (Nauka..., t. 2, s. 332). 
Wyrażając ów nienatywistyczny pogląd, polski teoretyk bliski jest opinii Danilewskiego, 
w myśl której geniuszem ogólnoludzkim jest nie umysłowość kosmopolitycznie dosko
nała, lecz głęboki wyraziciel ducha narodowego, czyniący ze swej myśli twór na tyle 
atrakcyjny, że staje się w konsekwencji częścią wspólnej skarbnicy ludzkości.

Tok rozumowania Nauki o cywilizacji prowadzi nieuchronnie do przyjęcia odniesień 
pozabiologicznych. Władysław Kozłowski zauważa, że Majewski w dwudziestym trze
cim rozdziale swej pracy nagle porzuca metodę przyrodniczą, „robiąc salto mortale 
w dziedzinę psychizmu”10. Uwaga Kozłowskiego wydaje się uzasadniona, albowiem 
autor Nauki o cywilizacji odrzuca zdecydowanie rasową interpretację antagonizmów, 
uważając taki pogląd za zbyt płytki i zoomorficzny. Kot nienawidzi psa instynktownie, 
zauważa polski teoretyk, sam zapach zwierzęcia obcego gatunku może być drażniący. 
W przypadku ludzi jednak krew burzy dźwięk obcej mowy (Nauka..., t. 2, s. 283). 
Z tego punktu widzenia teoria Majewskiego wydaje się zdecydowanie bliższa tezom 
zawartym w Rosji i Europie niż obcej lingwocentryzmowi kulturologii Leontjewa czy 
rasizmowi Psychologii rozwoju narodów.

10 W.M. Kozłowski, Czym jest cywilizacja? Rozbiór „Nauki o cywilizacji", „Przegląd Filozoficzny", 
1909, s. 179.

Diachroniczny wymiar cywilizacji w koncepcji Majewskiego jest, podobnie jak 
struktura synchroniczna, uzależniony od losów myśli, czyli treści oraz mowy, czyli for
my realności D. Buduje się ona w rezultacie gry pól semantycznych; to niezupełne po
dobieństwo obrazów abstrakcji łączonych jednym wyrazem lub ich grupą jest rzeczywi
stą przyczyną powstania i rozwoju cywilizacji. Jak piszę teoretyk, w wypadku „iden
tyczności obrazów wywoływanych z wysyłającymi bodziec, świat abstrakcji ludzkich 
nie powstałby wcale, a w razie wielkiego ich podobieństwa byłby tak mało zmiennym, 
jak świat organizmów” (Nauka..., t. 2, s. 319).

Powstanie wyższej formy życia jest jednak uzależnione również od czynnika o zde
cydowanie bardziej elementarnym charakterze. Zdaniem autora Nauki o cywilizacji, to 
nadmiar siły żywej, ustawicznie trwoniony przez zwierzę, stanowi ów niemal niewy
czerpany zapas, dzięki któremu realność D może się utworzyć (Nauka..., t. 2, s. 316). 
W ten sposób dochodzi do kolejnej korelacji podłoża organicznego z poziomem, który 
ponad owo podłoże wykracza. Społeczność ludzka może wykorzystywać ponadnorma
tywną elan vital jako swoisty materiał do działalności na poziomie wyższym niż poziom 
samej siły.

Pojęcie materiału użyte jest jednak w teorii Majewskiego przede wszystkim w innym 
znaczeniu, bardzo bliskim temu, które spotykamy u Danilewskiego. Występuje ono 
w kontekście opisu upadku cywilizacji. Teoretyk zauważa, że w historii istnieją przy
padki powolnych upadków zarówno myśli, jak i mowy. Nie podejmuje się jednak doko
nania analizy ich przyczyn, stwierdza jedynie, że to właśnie one powodują odejście 
cywilizacji w przeszłość. W ten sposób kolejne indywidualności D rozkładały się z wol
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na i rozpływały, ale materiał ludzki był wykorzystywany przez inne, silniejsze realno
ści D {Nauka..., t. 2, s. 170-171). W procesie powstawania i ginięcia cywilizacji brak 
białych plam:

Element żywy przenosi się z jednej całości mentalnej do innej - i na tym kończy się proces. Co 
się przed chwilą wydzieliło z jednego systemu - to wchłonął natychmiast drugi. Tu nie tylko treść zwie
rzęca nie ginie, ale nie ginie nawet treść psychiczna, lecz tylko przybiera inną formę. „Mens” 
Dl wprawdzie znikła bezpowrotnie, ale miejsce jej zajęła natychmiast mens D2. W ten sposób może 
zginąć cały naród, cała cywilizacja, ale będzie on ginąć powoli, żywcem absorbowany przez 
inny, silniejszy. Tutaj życie jedno graniczy bezpośrednio z życiem innym i dlatego nie ma widomego 
produktu śmierci - trupa. (Nauka..., t. 2, s. 251-252)

Zaproponowana przez Majewskiego wizja procesu budowy i zanikania cywilizacji 
jest w swej istocie bardzo odmienna od tej, którą spotykamy w Rosji i Europie. Materiał 
etnograficzny, podobnie jak u Leontjewa, stanowi raczej rekwizyt niż osobę dramatu 
historii. Nie w nim jednak tkwi główna różnica. Koncepcja polskiego teoretyka jest 
przede wszystkim acykliczna. Nie zakłada jednorazowości rozkwitu formacji kulturo
wej, nie zapowiada też nieuchronnego upadku. Nie cechuje się zatem fatalizmem, ba
zując jedynie na danych empirycznych, wskazujących wszak, że chociaż upadki cywili
zacji nie są w historii odosobnione, sporo jest także przykładów formacji trwających od 
wieków i niezagrożonych żadnym możliwym do przewidzenia kataklizmem.

Generalnie empiryczna postawa metodologiczna polskiego teoretyka związana jest 
też z kolejnym, bardzo istotnym aspektem jego pracy, podkreślanym słusznie przez 
Horodyskiego: pozostawieniem na boku historiozofii". Nauka o cywilizacji to swoiste 
prolegomena do filozofii historii, ale nic ponadto. Skoro zaś w samym podejściu badaw
czym nie ma miejsca na kreślenie zarysu całości historii, to wykluczony też jest prowi- 
dencjalizm. Majewski wyraża także sceptycyzm co do przydatności ewolucjonizmu 
w badaniach nad cywilizacją. Zbytnie przejęcie się tą teorią, jak sądzi, powoduje po
ważne problemy metodologiczne. Faktów psychicznych nie sposób pogodzić z zasadą 
przyrodniczej przyczynowości oraz bilansu ilościowego przyczyn i skutków. Co jednak 
ważniejsze, teoria ewolucji traktuje człowieka, w analogii do reszty świata organiczne
go, jako organizm swobodny, co przecież na płaszczyźnie realności D nie występuje 
(Nauka..., t. 2, s. 299).

Strona systemowa koncepcji Majewskiego wydaje się bardzo ściśle uzależniona od 
przyjętej metody budowy teorii. Jak wykazała dotychczasowa analiza, bardzo trudno ją 
omawiać w oderwaniu od samego systemu, albowiem zasadniczy zrąb teorii polskiego 
teoretyka wynika z przyjęcia konkretnych opcji metodologicznych przy omawianiu 
poszczególnych zagadnień. Pociąga to za sobą fakt, że nie sposób sklasyfikować tę 
metodę w ramach jednej definicji. Skoro Kozłowski stwierdza, że początkowy biolo
gizm w dość gwałtowny sposób przeradza się w psychizm, można powątpiewać w ab
solutny charakter tego pierwszego. Jak słusznie przypominają Aleksandra i Jerzy Szy
mańscy, polski filozof przeciwstawiał się nadużyciom analogii organizmomorfizmu 
i charakterystyczna m.in. dla Horodyskiego interpretacja myśli Majewskiego w duchu 
nadorganizmu Spencera jest błędna1-. Rzecz w tym, że chociaż myśliciel wierzy w pan- 
biologiczny charakter cywilizacji, zauważa, że nie sposób czerpać wzorców ze świata

11 W. Horodyski, op.cit., s. 145.
12 A i J. Szymańscy, Cywilizacja w koncepcji Erazma Majewskiego, „Studia Filozoficzne”, 1975, nr 8, 

s. 118.
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niższego szczebla do opisu realności D. W ten sposób, pozostając w ramach tego same
go systemu, z szacunkiem odnosi się do rzeczywistości, która go przekracza. Stosowanie 
przez autora Nauki o cywilizacji analogii posiada zatem charakter ograniczony.

Problem obecności analogii w pracach polskiego myśliciela pozostaje wszakże kwe
stią otwartą. Jest prawdopodobne, że ich stosowanie zawdzięcza Majewski przede 
wszystkim metodologicznym inspiracjom Jamesa Maxwella, który polecał wnioskowa
nie analityczne poprzez porównanie ze zjawiskami już znanymi. Odniesienie do szkoc
kiego fizyka wydaje się wszakże w wypadku Majewskiego nie do końca fortunne. 
Pierwszym tego powodem jest aprioryczne założenie całkowitej odmienności realności 
D, wykluczającej odniesienia do lepiej znanej realności B lub C (realności te są ponadto 
znane lepiej tylko w pewnym aspekcie, w pewnym zaś wyraźnie odstają od naszej wie
dzy o cywilizacji). Po drugie, pamiętać należy, że Maxwell był zwolennikiem ewolucjo- 
nizmu, do którego polski teoretyk, ze względu na charakter przedmiotu badań, odnosił 
się z dystansem.

Problem analogii w dziełach Majewskiego wiąże się z pytaniem, czy rzeczywiście, 
jak sugeruje Szacki, logiczna podstawa proceduralna Nauki o cywilizacji nie ma cha
rakteru redukcjonistycznego. O wiele łatwiej ustosunkować się do podejrzenia o drogę 
indukcjonistyczną. Jak wskazują Szymańscy, teoretyk, wychodząc z tradycji pozytywi
zmu, stara się bazować na empirii, kiedy jednak wkracza w zagadnienie cywilizacji, 
musi porzucić pozytywistyczny indukcjonizm13. Przyczyna tego stanu rzeczy leży 
w tym, co podkreślają twórcy przełomu antypozytywistycznego: człowiek nie może w 
ten sam sposób traktować świata percypowalnej przyrody i rzeczywistości, do której 
sam należy. Jak pokazuje Andrzej Kołakowski, postawę badawczą Majewskiego musi 
zatem charakteryzować dualizm. Gdy analizuje przejawy i łącznik cywilizacji, patrzy na 
nią od zewnątrz. Kiedy jednak stara się zgłębić jej „mens”, musi uwzględnić fakt, że 
jego własna świadomość do niej należy i przyjmuje obecną formę na skutek ukształto
wania cywilizacji w ciągu wieków. Oznacza to, że w myśli autora Nauki o cywilizacji 
pozytywistyczna postawa została znacznie zmodyfikowana: zakwestionowany zostaje 
ewolucjonizm, tworzy się uwikłana sytuacja badacza, umieszczającego się zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz badanego przedmiotu, ukazane zostają zasadnicze różnice 
jakościowe na różnych poziomach pola obserwacji14.

13 Ibidem, s. 109.
14 A. Kołakowski, Koncepcja cywilizacji Erazma Majewskiego [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, 1985, 

nr 4, s. 119-131.

Czy badacz patrzący na przedmiot badań od wewnątrz nie może być redukcjonistą? 
Analiza prac poprzednich teoretyków skłania raczej do stwierdzenia takiej możliwości. 
Odnosi się jednak wrażenie, że o ile biologistyczny język Majewskiego sugeruje reduk
cję świata cywilizacji do modelu biologicznego, o tyle sama treść systemowa teorii wy
kazuje szacunek dla odrębnego poziomu przedmiotu. Przedmiot ten wszakże postrzega
ny jest przede wszystkim jako „funkcjonujący”. Człowiek Majewskiego to nie tyle twór, 
podlegający wyłącznie inspiracjom biologicznym, ile homo junctionalis. Funkcjonalność 
może zatem służyć jako wspólny mianownik dla biologizmu i teorii cywilizacji jako 
pochodnej czynnika językowego.

Praca Majewskiego posiada wybitnie teoretyczny charakter i niewiele w niej można 
znaleźć argumentów merytorycznych, stanowiących bogatą ilustrację proponowanych 
schematów. Do najistotniejszych elementów jego koncepcji należy przekonanie, że 
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podłożem cywilizacji są prawidłowości psychiczne, wyznaczane przez kategorie języ
kowe, nie zaś czynnik rasowy. Na potwierdzenie swej tezy autor Nauki o cywilizacji 
przytacza fakt, że połowa Niemców znad Odry i Łaby to zgermanizowani Słowianie 
Zachodni:

(...) nic różnią się nawet wyrazem twarzy od typu polskiego, a jednak żywią nienawiść względem tej 
krwi, której niekiedy 3/4 mają w żyłach. Cóż ich dzieli, jeżeli krew nie dzieli? Język i cywiliza
cja, i to wystarcza, bo osobnik ludzki jako ciało -to tylko materiał surowy, z którego środowisko 
niemieckie urabia Niemca, środowisko angielskie Anglika, polskie Polaka. W ex-Polaku - tkwi już du
sza niemiecka i nie ma na to żadnej rady. (Nauka..., t. 2, s. 284)

Argumentacja ta jest wyraźnie sprzeczna z przekonaniami Danilewskiego i Le Bona, 
wykazuje natomiast pewne podobieństwo do tych wniosków Leontjewa, które pojawiały 
się przy analizie stanu świata słowiańskiego. Zasadnicza różnica istnieje jednak także 
w tym przypadku, ponieważ rosyjski myśliciel wykazywał istotne odmienności wśród 
ludów, posługujących się podobnymi, albo wręcz jednakowymi językami. 
U Majewskiego sytuacja taka nie mogłaby zaistnieć, albowiem cywilizacja pokrywa się, 
w jego przekonaniu, z obszarem językowym. W swej argumentacji polski teoretyk po
suwa się nawet do skrajnych stwierdzeń, wedle których sam dźwięk mowy polskiej 
burzy krew w „prawdziwym Niemcu” (Nauka..., t. 2, s. 283).

W sferze konsekwencji praktycznych, wynikających z zaproponowanej teorii, myśl 
Majewskiego wykazuje nieco tylko większe podobieństwo do postulatów wyrażonych 
w Rosji i Europie. Najważniejszym z punktów zbieżnych jest przekonanie, że człowiek 
jako organizm cechuje się „egoizmem osobistym”, natomiast jako członek społeczności 
„egoizmem klasy”, postrzeganym w wymiarze osobniczym jako „altruizm”. W niektó
rych wypadkach dochodzi do głosu nawet „egoizm narodowy”, czyli „miłość ojczyzny”, 
w imię której człowiek tłumi w sobie egoizm osobisty. Oznacza to, że radykalizm dzia
łań władz ma podłoże w rzeczywistych dążeniach narodów:

Powiadają niektórzy, że zaborczość to instynkt rządów, ale nie ludności. Nieprawda. Instynkty rzą
dów są instynktami ludności. Ona jęczy pod ciężarem podatków, lecz nie tylko płaci, ale tam, gdzie ma 
glos w rządzie, domaga się nowych armat i pancerników. Ideałem większości ludzi jest, aby ich ojczyzna 
była wielką, silną i bogatą. (Nauka, t. 2, s. 286)

Podążając tym samym tropem, co Danilewski, autor Nauki o cywilizacji przekonuje, 
że internacjonalizm stanowi nie co innego, jak propagandę silniejszych narodów, które 
pragną wynarodowić słabsze {Nauka..., t. 2, s. 288). W przekonaniu Majewskiego, ist
nienie i trwanie każdej cywilizacji jest zawsze związane z nacjonalizmem, połączonym 
z pragnieniem silnego państwa. W koncepcji tej państwo byłoby zatem nieodłącznym 
komponentem cywilizacji, chociaż to nie państwo, lecz naród jest właściwym biome- 
chanizmem najwyższego stopnia. W związku z faktem, że ten ostatni zdeterminowany 
jest głównie przez mowę, państwo wielojęzyczne składa się z większej ilości D (Na
uka..., t. 2, s. 129). Pogląd ten przypomina wnioski Danilewskiego, dotyczące państw 
wielonarodowych, chociaż nie stanowi ich dokładnego odpowiednika. Autor Rosji 
i Europy radykalnie odrzuca możliwość twórczej egzystencji państw wielonarodowych; 
tak zdecydowanych konkluzji nie Znajdziemy u Majewskiego. Nie zmienia to jednak 
faktu, że cywilizacja została przez tego ostatniego systemowo zawężona do wspólnoty 
językowej. Jak sądzi Andrzej Walicki, ściśle wynikające z koncepcji mowy utożsamię- 
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nie cywilizacji z jednojęzycznym narodem było najsłabszą stroną wizji polskiego teore
tyka15.

15 A. Walicki, Filozoficzna problematyka w socjologii na tle ideologii politycznych i prądów 
umysłowych epoki [w:] Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa 1986, s. 393.

W jego pracy znajdujemy także inną dotyczącą praktyki społecznej uwagę, która od
biega od poglądów Danilewskiego, przypominając raczej postulaty Leontjewa i Le Bo
na. Majewski stwierdza, że tak, jak organizm może funkcjonować tylko dzięki rozmaito
ści i różnowartościowości komórek, społeczność ludzka musi opierać się na pewnym 
„stosunku jakościowym” ludzi do ludzi (Nauka..., t. 2, s. 216). Głosi, że „równość ludzi 
w kolebce jest niemal prawdą (...), ale dojrzałych absurdem” (Nauka..., t. 3, s. 215). Stoi 
zatem na stanowisku ścisłej hierarchizacji jednostek w społeczeństwie. Dyferencjacja 
społeczna posiada tu uzasadnienie systemowe, podobnie jak w teorii Leontjewa, chociaż 
ten ostatni używa nieco odmiennych argumentów na poparcie swej doktryny, utożsa
miając wszelki rozwój ze wzrostem różnorodności, podczas gdy Majewski, opowiadając 
się za nierównością elementów składowych układu, podkreśla raczej ich aspekt funkcjo
nalny.

Pomimo wspólnego przekonania o dobroczynnym wpływie zróżnicowania społecz
nego, a przez to szczególnej roli elit, Majewskiego różni od rosyjskiego myśliciela wiara 
w kapitalizm, którą polski teoretyk wyznaje w trzecim tomie swej monumentalnej pracy. 
Pogląd ten, przez komentatorów traktowany zwykle oddzielnie, stanowi logiczną konse
kwencję systemu teorii człowieka i cywilizacji. Skoro Majewski stoi na stanowisku, że 
realność D może zaistnieć wyłącznie dzięki właściwemu wykorzystaniu nadmiaru siły 
życiowej, to analogiczną konsekwencją tej reguły w obrębie samej cywilizacji jest zasa
da wzrostu dzięki nadwyżkom ekonomicznym. W ten sposób rozwój wolnorynkowej 
gospodarki w danej społeczności stanowi wyraz duchowej wartości konkretnego narodu 
(Nauka..., t. 3, s. 245 i n.). Pogląd ten, całkowicie sprzeczny z antyburżuazyjnym pro
gramem Leontjewa, a także niektórych wizjonerów polskich, takich jak Stanisław Przy
byszewski czy Zenon Przesmycki, z pewnością nie zgadza się także z intencjami Dani
lewskiego, niechętnego kulturze burżuazyjnej i spoglądającego z nadzieją w kierunku 
wspólnoty gminnej.

Rzecz w tym, że Leontjew rozumie kapitalizm jako czynnik homogenizujący 
i łagodzący, podczas gdy Majewski upatruje w nim wyraz siły wybitnych grup przywód
czych, zaś rozwiązania socjalistyczne uważa za marnotrawienie potencjału narodu. Pi
sząc o sile, nie ma na myśli strony fizycznej, albowiem dobrobyt jest uzależniony przede 
wszystkim od twórczej myśli (Nauka..., t. 3, s. 92). Robotnik posiada zatem do zaofero
wania jedynie mało istotną pracę rąk.

Bardzo kontrowersyjną stronę społecznego programu Majewskiego stanowi docie
kanie przyczyn niepowodzeń cywilizacji industrialnej. Pozostaje ono trochę w duchu 
spartańskiej doktryny i praktyki wychowania jednostek silnych i sprawnych, a przez to 
pożytecznych dla społeczeństwa. Zdaniem polskiego teoretyka, główną przyczyną nie
szczęść jest utrzymywanie przy życiu ludzi słabych, kalek, ograniczonych umysłowo, 
chorych dzieci etc. Owa gorsza część społeczności rozrasta się na skutek niefortunnego 
miłosierdzia, wykluczającego zbawienną selekcję naturalną. W konsekwencji pojawiają 
się negatywne zjawiska, takie jak walka klas czy pożądanie cudzej własności. O ile 
indywidualna zawiść ulega neutralizacji w patriotyzmie, zorganizowana walka o popra
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wę bytu całych mas może prowadzić do nieszczęścia. Zachodzi bowiem proces ciągłego 
wywłaszczania twórczych jednostek przez tych, którzy zdolni są co najwyżej do pracy 
fizycznej {Nauka..., t. 3, s. 306 i n.).

Nie oznacza to wszakże, iż cywilizację, do której teoretyk zalicza sam siebie, czeka 
ostateczna zagłada. Jeśli będzie ona w stanie wytworzyć kapitał na tyle potężny, by 
wyzwolić ludzkość z ciągłego dążenia do utrzymania się przy życiu, dojdzie do upo
wszechnienia własności i wzrostu cen pracy. W rezultacie można zatem oczekiwać 
pewnej homogenizacji, w owej finalnej fazie nie ma ona jednak odcienia destrukcyjne
go, chociaż trudno też mówić o jakiejś szczególnej jej gloryfikacji {Nauka..., t. 3, s. 378 
i n.).

Doktryna społeczno-gospodarcza Majewskiego posiada zatem charakter stosunkowo 
skrajny. W swym planie diachronicznym przejawia pewne obawy, chociaż, w odróżnie
niu od organicystycznej wizji Leontjewa, nie jest strukturalnie pesymistyczna. W niektó
rych wszakże ściśle praktycznych wskazaniach wieje grozą; nawet Leontjew i Le Bon, 
pomimo radykalizmu swych wizji, nie zalecali eliminacji kalekich niemowląt czy ludzi 
upośledzonych. Koncepcja Majewskiego stanowi zatem filozoficznie zwulgaryzowaną 
formę liberalizmu. Stosunkowo trafne wydaje się podsumowanie myśli twórcy Nauki 
o cywilizacji, zaproponowane przez Włodzimierza Kaczochę:

Społeczeństwo jest nosicielem i wykonawcą idei, to społeczeństwo, kierowane przez elitę duchową, 
która także jest określoną grupą społeczną, a nie zbiorem autonomicznych jednostek, stanowi przedmiot 
- i chyba podmiot cywilizacji. W związku z poczynionymi uwagami Majewski może być ewentualnie 
uznany za liberała w zakresie gospodarki. Natomiast pozostałe dziedziny cywilizacji mają być, według 
niego, kierowane przez elitę, która oczywiście kieruje działaniami poszczególnych jednostek oraz grup 
społecznych. Być może konkluzja będzie zbyt zaskakujaca, chcę bowiem stwierdzić, że pozytywistyczny 
uczony może zostać usytuowany w tradycji platońskiej filozofii społecznej, którą ujmijmy tak: filozofo- 
wie-mędrcy tworzą idee wskazujące cele rozwoju społecznego, formułują teorie życia społecznego; 
społeczeństwo zaś, oświecone blaskiem idei oraz mądrością teorii, realizuje nakreślone cele, realizuje 
bez żadnych wątpliwości, albowiem samo nigdy nie pozna całości życia, nie wymyśli idei, pozostaje mu 
tylko wiara i cnota posłuszeństwa. Ci zaś, którzy przeszkadzają w harmonijnym rozwoju, powinni być, 
jak głosił Platon, unicestwieni, zakłócają bowiem ustalony z góry proces budowy cywilizacji16.

16 W. Kaczocha, Filozofia kultury i cywilizacji, Poznań 1998, s. 86-87.

Ogólne zestawienie dzieła polskiego teoretyka z tezami Rosji i Europy pozwala na 
sformułowanie wniosków dotyczących podobieństw, rozbieżności oraz punktów, 
w których koncepcja późniejsza stanowi kontynuację wcześniejszej.

W obszarze kształtu teorii stwierdzić można następujące cechy wspólne, takie jak:
a) konsekwentną systemowość;
b) podkreślenie istotnej roli języka jako elementu konstrukcyjnego;

oraz istotne różnice, jak:
a) przyznanie językowi roli czynnika prymamego wobec sfery psychicznej przy rela

cji odwrotnej u Danilewskiego i, w konsekwencji, oparcie na działaniu języka zasady 
dziedziczenia cech cywilizacji;

b) uznanie materiału etnograficznego za neutralny (pogląd ten odpowiada raczej teo
rii Leontjewa);

c) wprowadzenie odmiennej, wynikającej ściśle z modelu organicznego, listy wy
znaczników cywilizacji;

d) zbudowanie niecyklicznej koncepcji rozwoju formacji cywilizacyjnych i, co za 
tym idzie, uniknięcie w odniesieniu do nich fatalizmu;
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e) brak perspektywy historiozoficznej w odniesieniu do całości zjawisk cywilizacyj
nych, wykluczający także założenie prowidencjalizmu.

Istotnymi cechami kontynuatywnymi wobec teorii typów w wymiarze kształtu syste
mu są:

a) ukonkretnienie procesu kształtowania cywilizacji poprzez wykorzystanie niedo- 
określenia zakresu pól semantycznych;

b) koncepcja nadwyżki siły witalnej jako bodźca rozwoju formacji społecznych.
W obszarze metody budowania teorii do najistotniejszych podobieństw obu koncep

cji należy:
a) stosowanie analogii organicznej;
b) wprowadzenie perspektywy psychologistycznej obok organicyzmu;
c) przyjęcie zasady stałości gatunków;
d) sceptycyzm wobec ewolucjonizmu;

do głównych rozbieżności:
- częściowe uniknięcie redukcjonizmu biologicznego poprzez wprowadzenie nowe

go zespołu praw wyższego poziomu życia;
a do najważniejszych pociągnięć kontynuatywnych:

- umiejscowienie zjawisk z obu stron analogii w ramach jednego systemu.
W obszarze argumentów merytorycznych, zdecydowanie uboższych niż w Rosji 

i Europie, wskazać można na istotną różnicę wobec tez Danilewskiego: pokazanie, że 
ludność, pochodząca z określonego plemienia, staje się pełnowartościową częścią od
miennej cywilizacji na skutek odziaływań kulturowych, przede wszystkim zaś przez 
przyjęcie innego języka.

W zakresie praktycznych konsekwencji społecznych wskazać można na zbieżności 
takie, jak:

a) stwierdzenie istnienia kilku cywilizacji w państwie wielojęzycznym (będące aluzją 
co do koherencji takiego tworu);

b) wskazanie na konieczność egoizmu grupowego, przezwyciężającego egoizm in
dywidualny wewnątrz formacji cywilizacyjnych.

Najistotniejsze cechy, różniące w tym obszarze obie koncepcje, to:
a) stwierdzenie przez Majewskiego koniecznej nierówności i hierarchii społecznej 

wewnątrz cywilizacji;
b) entuzjastyczny stosunek polskiego teoretyka do kapitalizmu.



„HOCHKULTUREN” I ZMIERZCH ZACHODU W WIZJI 
OSWALDA SPENGLERA

Ważnym etapem w rozwoju kulturologii formacji monadycznych jest koncepcja 
Oswalda Spenglera (1880-1936), wykazująca pomimo odmiennego czasu i okoliczności 
powstania szereg właściwości paralelnych do teorii Danilewskiego. Ewentualny wpływ 
tego ostatniego na kształt doktryny niemieckiego wizjonera pozostaje sprawą dyskusyj
ną. Jak podaję Pitirim Sorokin, w roku 1921 widziano egzemplarz Rosji i Europy na 
półce biblioteki Spenglera1. Był to jednak prawdopodobnie przekład niemiecki, który 
ukazał się rok wcześniej. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobną wersję ewentualnej 
inspiracji proponuje H. Stuart Hughes. Badacz przypomina, że podczas studiów uniwer
syteckich przyszły autor głośnego i kontrowersyjnego Zmierzchu Zachodu (Der Unter- 
gang des Ahendlandes) poznał grupę studentów rosyjskich i podstawy języka rosyj
skiego, trudno jednak powiedzieć, do jakiego stopnia umiejętności te pozwalały mu 
czytać teksty rosyjskich autorów w wersji oryginalnej. Problematyka poruszana w Rosji 
i Europie musiała mu być jednak choćby częściowo znana, skoro w swym głównym 
dziele wspomina panslawistę Iwana Aksakowa, którego publicystyka stanowiła poli
tyczne przedłużenie kulturologicznych rozważań Danilewskiego (UA, t. 2, s. 233). Zda
niem Hughesa, Spengler poznał poruszone przez myślicieli rosyjskich zagadnienia 
przede wszystkim dzięki lekturze przekładów Dostojewskiego; przemyślenia tego pisa
rza cenił bardzo wysoko1 2 3.

1 P. Sorokin, Social Philosophies of an Age of Crisis, Boston 1950, s. 329 i n.
2 O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, t. 1 i 2, Miinchen 1923. Cytaty i odniesienia oznaczane 

odtąd w tekście symbolem (UA) wraz z podanym numerem tomu i strony. Pierwotna wersja pierwszego tomu 
ukazała się w roku 1918. W 1922 wydano tom drugi; wydania całości dzieła w roku 1923 zawierają już 
poprawioną wersję pierwszego tomu. Zagadnień cywilizacji dotyczą także inne teksty Spenglera, 
w szczególności: Preussentum und Sozialismus, Miinchen 1920; Neubau des Deutschen Reiches, Miinchen 
1924; Der Mensch und die Technik. Beitrag zu eine Philosophie des Lebens, Miinchen 1931 oraz Jahre der 
Entscheidung. Deutschland und die Weltgeschichtliche Entwicklung, Miinchen 1933.

3 H.S. Hughes, Oswald Spengler. A Critical Estimate, New York 1952, s. 53.

Z owym wyważonym poglądem można by się zgodzić bez większych zastrzeżeń, 
gdyby zbieżności, zachodzące między tezami Rosji i Europy a opus magnum Spenglera 
dotyczyły wyłącznie sfery merytoryczno-ideowej, która istotnie została uwypuklona 
w Dzienniku pisarza Dostojewskiego. Rzecz jednak w tym, że można je dostrzec także 
w samej strukturze obu systemów oraz metodzie ich tworzenia, niebędącej przedmiotem 
analiz autora Braci Karamazow. Trudno jednoznacznie określić naturę rozważań za
wartych w Zmierzchu Zachodu, o którym Feliks Koneczny piszę, że „nie popełni się 
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przesady, mówiąc, że nie ma takiej rzeczy na niebie i ziemi, o której nie byłoby mowy 
w tej książce”4. Zadanie, stawiane przed samym sobą przez autora, jest ambitne: stwo
rzenie morfologii dziejów świata (UA, t. 1, s. 6). Właściwym tematem dwutomowego 
dzieła okazuje się jednak przede wszystkim los kultury, czy raczej kultur, albowiem 
Spengler, podobnie jak jego rosyjski poprzednik, uważa „ludzkość” (Menschheit) za 
pojęcie czysto zoologiczne lub wręcz za puste słowo. Ludzkość nie ma celu, tak jak celu 
nie ma gatunek motyli (UA, t. 1, s. 27). Trudno zatem mówić o jednej historii wszyst
kich ludzi, o jakiejś powszechnej starożytności czy wspólnym średniowieczu. Prawdzi
wym podmiotem historii są jedynie ciągi historyczne, które u Spenglera są zwane wiel
kimi kulturami (Hochkulturen, Hohe Kulturen).

4 F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, Kraków 1935, s. 33.
5 A. Kołakowski, Spengler, Warszawa 1981, s. 59.
6 Ibidem, s. 60.
7 Ibidem, s. 66-67.

Takie podsumowanie morfologii Zmierzchu Zachodu, jak słusznie zauważa Andrzej 
Kołakowski, byłoby dużym uproszczeniem, „gubi się bowiem z pola widzenia jej swo
istość i osobliwość, polegającą na tym, iż elementy metafizyki, historiozofii i filozofii 
kultury są w niej z sobą ściśle powiązane, przeplatają się wzajemnie i wzajemnie się 
wyjaśniają”5. O ile bowiem Danilewski wychodzi od wyabstrahowanego z badań empi
rycznych modelu filogenezy organizmów, punktem wyjścia Spenglera jest „życie” 
w nieco innym rozumieniu. Kategoria ta, o niewątpliwie metafizycznym charakterze, 
zostaje rozbita na dwie subkategorie, którym podporządkowane zostają wszelkie byty: 
Dasein oraz Wachsein (UA, t. 2, s. 3-9), które Kołakowski tłumaczy jako „istnienie 
bezwiedne” oraz „istnienie czuwające”6. Dasein posiada rytm (Takt) i kierunek (Rich- 
tung), Wachsein - napięcie (Spannung) i rozciągłość (Ausdehnung). Subkategorii Da
sein przyporządkowane zostaje wszystko to, co nosi znamię przedrefleksyjności, nato
miast „istnienie czuwające” określa to, co znajduje się w ruchu, w napięciu, szczególnie 
napięciu świadomości, która musi wyjść poza swoje źródło. Tak więc - istnieniem bez
wiednym cechuje się roślina w opozycji do zwierzęcia, trwanie - wobec rozwoju, czy 
instynkt w opozycji do napięcia pomiędzy instynktem a inteligencją.

Opozycja Dasein i Wachsein, jak celnie jest to ukazane u Kołakowskiego, stoi 
u podłoża spenglerowskiego rozumienia kultury. Z jednej bowiem strony stanowi ona 
całość, należącą do podmiotów historii, z drugiej zaś jest pewnym specyficznym stanem 
takiej całości, który trwa od momentu pojawienia się pierwszych napięć pomiędzy Da
sein wielkiej kultury a jej refleksyjnością do chwili ostatecznego zwycięstwa elementu 
refleksyjnego, który całkowicie wypiera istnienie bezwiedne7. Zwróćmy uwagę, że po
dawane przez autora Zmierzchu Zachodu przykłady obu form istnienia odnoszą się do 
życia organicznego, co wskazuje na to, że również kultura powinna zostać opisana 
w takich kategoriach. Tak też jest w istocie, albowiem Spengler jasno deklaruje, że 
kultury są organizmami, a historia świata jest ich zbiorczą biografią, a zatem historia 
którejś z kultur stanowi odpowiednik mikrohistorii pojedynczego człowieka, zwierzęcia 
czy drzewa (UA, t. 1, s. 139).

Rozumienie kultury jako organizmu należy w Zmierzchu Zachodu odnieść nie do 
tradycji pozytywistycznej, lecz do protoromantycznej Lebebensphilosophie, co oznacza, 
że akcent został postawiony na jedności i spójności konkretnego „życia”. U Goethego 
jedność tę gwarantuje neoplatońska „forma wewnętrzna”, Spengler natomiast mówi 
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o „duszy” (Seele), stanowiącej, zdaniem Konstantego Sułtanowa, odpowiednik „ukie
runkowania” w biologistycznej teorii Danilewskiego8. Każda z kultur w znaczeniu orga
nizmu poddanego zmienności stanowi pochodną duszy, która determinuje swe przejawy. 
Tak więc poszczególne kultury mają swe własne filozofie (UA, t. 1, s. 463), które przez 
sposoby stawiania problemów i metody myślenia tworzą duchową ornamentykę, ściśle 
spokrewnioną z architekturą i sztukami pięknymi. W ten sposób zakwestionowana zo
staje jedność historii filozofii i twórczości artystycznej. W rozdziale pierwszym Zmierz
chu Zachodu mamy nawet do czynienia z systematyczną argumentacją, zmierzającą do 
pokazania, że kulturowo uwarunkowana jest także matematyka. Wykształcony w dzie
dzinie nauk ścisłych i przyrodniczych Spengler mógł z łatwością dokonywać analizy na 
takim materiale, był bowiem przede wszystkim matematykiem.

8 K.B. CyjnauoH, (PuAOCOiJjcKO-couuojioiUHecKasi cucmeMa lift JJanu-ieuCKOzo, JlciiMiirpaa 1989, 
maszynopis, WHHOH PAH. Hen. 38760, s. 13.

Dyscyplina, którą znał w niegorszym stopniu, była mineralogia, stanowiąca również 
pewne źródło inspiracji socjokulturowych. To właśnie z dziedziny mineralogii wysnuwa 
pojęcie pseudomorfozy (fałszywego kryształu), zjawiska pozornego przekształcenia 
kultury na inny ład (UA, t. 2, s. 230 i n.). Występuje ono przede wszystkim w tych wy
padkach, gdy stara, silniejsza kultura nie pozwala rozwinąć się młodszej: Powstaje 
wówczas nienaturalny twór, w którym zewnętrzne formy nie odpowiadają ani charakte
rowi, ani stopniowi rozwoju duszy danej kultury, zawierającej potencjał pozwalający jej 
na wykształcenie specyficznego spojrzenia na wszystkie sfery życia, w tym także po
znania naukowego.

Przedstawione przez niemieckiego wizjonera poglądy na temat istotowej odrębności 
kultur stanowią bardzo skrajny przykład socjologii wiedzy. W koncepcji tej wspólna 
skarbnica ludzkości, której istnienie uznawał wcześniej autor Rosji i Europy, świeciłaby 
pustkami, wątpić należy, czy w ogóle miałaby jakikolwiek sens, Spengler sądzi bowiem, 
że odmienne duchowo kultury (a przecież wszystkie wielkie kultury są duchowo od
mienne) charakteryzują się różnym stosunkiem do techniki. Istota wszelkich różnic tkwi 
w specyfice tego, co myśliciel określa terminem narodu (Volk), stojącego u podstaw 
każdej z wielkich kultur. Odżegnuje się od tego rozumienia terminu, jaki nadała mu 
tradycja romantyczna, i wskazuje na cztery typy więzi, które mogą konstytuować naród: 
językową, polityczną, zoologiczną i duchową. Zdaniem Spenglera, dopiero więź czwar
tego typu pozwala mówić o rzeczywistym narodzie kulturowym (Kulturenvolk) (UA, 
t. 2, s. 202 i n.).

Z punktu widzenia pierwotnego podziału na Dasein i Wachsein autor Zmierzchu Za
chodu piszę o dwóch komplementarnych podstawach narodu: rasie i języku. Rasa jest 
aspektem istnienia bezwiednego narodu, który jest bezpośrednio uzależniony od krwi 
i ziemi. Wyrazem tego pierwotnego „życia” są stany społeczne: chłopstwa (Bauerntum) 
oraz szlachty (Adel), stanowiącej nie element przeciwstawny włościaństwu, lecz jego 
najwyższą formę (UA, t. 2, s. 412). Szlachta i chłopstwo wyrażają zatem ten odwieczny 
prąd istnienia bezwiednego w historii kultury, który symbolizuje wieś (Dorf) i gród 
(Burg). To w ramach rasy istnieje ciągłość rodu, płodność, jedność krwi. W nieco od
miennym ujęciu Spengler przedstawia szlachtę, jako żyjący symbol czasu, któremu 
przeciwstawia stan duchowny (Priestertum), będący z kolei żyjącym symbolem prze
strzeni. Odpowiada mu tum, centrum życia religijnego, świadomego. Idealne ducho
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wieństwo wiąże się z anihilacją rasy, pozbawieniem krwi znaczenia. Nadaje społeczno
ści charakteru intelektualnego, reprezentuje odwieczny prąd istnienia czuwającego, 
odgrywa także decydującą rolę w modelowaniu języka.

Temu ostatniemu poświęca Spengler sporo uwagi. W świetle jaskrawo zarysowanej 
monadyczności kultur nie może dziwić, że spenglerowska koncepcja języka wpisuje się 
w tradycję Humboldta, której dwudziestowieczne apogeum stanowiła hipoteza Sapira- 
-Whorfa. W Zmierzchu Zachodu spotykamy podział na dwa typy języków: ekspresy wne 
(Ausdrucksspracheri), występujące w odmianie religijnej lub artystycznej oraz komuni
kacyjne (Mitteilungsspracheri). Pierwsze służą wyłącznie do wyrażania jakiegoś ,ja”, 
drugie nastawione są na „ty”, są właściwymi mediami dialogu. Spengler przyznaję przy 
tym, że nie jest możliwe wyznaczenie wyraźnej granicy pomiędzy dwoma typami języ
ków; trudno wyobrazić sobie mowę wyłącznie jednostronną. Bez względu na rodzaj 
języka, stanowi on jednak zawsze wyraz Wachsein. Roślina, istnienie bezwiedne, nie 
mówi, zwierzę natomiast może albo wyrażać samo siebie, jak paw, rozkładający swój 
ogon, albo też próbować nawiązać kontakt z innymi podmiotami, tak jak kot bawiący się 
kłębkiem wełny (UA, t. 2, s. 134-135).

Język nie jest elementem pozostającym w izolacji od rasy; bardzo wiele zależy od te
go, czy mamy do czynienia z pierwotnymi dialektami ludowymi (Bauernspracheri), czy 
też językiem rozwiniętym. Formy języka mówionego przemieniają się w kulturze na 
dwa sposoby: stają się mową (Sprecheri) grodu lub językiem (Sprache) tumu (UA, t. 2, 
s. 185). Język szlachty powraca jednak pod strzechy i staje się już żyjącym językiem 
kulturowym (lebendige Kultursprache), natomiast język tumu cechuje się martwotą, 
będąc jednocześnie przechowalnią świętości. To martwe języki stanowią media schola
styki.

Kulturotwórcza rola języka jest, zdaniem autora Zmierzchu Zachodu, olbrzymia. Ję
zyki kulturowe są jednocześnie językami historycznymi. Nie ma instytucji politycznej, 
która nie byłaby przeniknięta duchem języka, którym się posługuje. W pisanym prawie 
odnajdujemy ducha walk narodu, posługującego się językiem, w którym prawo to zo
stało sformułowane. Historia świata jest opanowana przez istnienie pisma jako histo
rycznego środka porozumienia. Od języka zależy kształt nie tylko prozy, ale i dogma
tów. Każda wielka rewolucja rodzi wszak własną literaturę (UA, t. 2, s. 184—185). Spen
glerowska koncepcja języka, nieporównanie bardziej rozwinięta od tej, którą spotykamy 
w Rosji i Europie, zasadza się jednak na podobnych przekonaniach co do źródła specy
fiki konkretnych systemów językowych. Tkwi ono w duchu i historii narodów; to ele
ment plemienny stanowi źródło pierwotnej mowy i on też czyni rozwinięty język żyją
cym fenomenem. Trzeba także pamiętać, że niemiecki myśliciel rozumie mowę przede 
wszystkim jako akt działania:

Pierwotnym celem mowy jest zrealizowanie czynu stosownie do zamiaru, czasu, miejsca 
i środków. Jasne, jednoznaczne ujęcie tej samej kwestii jest pierwszym zadaniem, a z trudności wypo
wiedzenia się zrozumiale oraz z narzucania innym swej własnej woli wyrasta technika gramatyki, tech
nika tworzenia zdań i ich typów, trafnych rozkazów, pytań, odpowiedzi, wykształcanie części mowy na 
gruncie zamiarów i celów praktycznych, nic zaś teoretycznych. W powstaniu mowy zdania
mi teoretyczny namysł nie miał niemal żadnego udziału. Wszelka mowa jest natury praktycznej i wywo
dzi się z „myślenia ręki”9.

9 O. Spengler, Człowiek i technika. Przyczynek do filozofii życia, tłum. Andrzej Kołakowski [w:] 
O. Spengler, Historia. Kultura. Polityka, Warszawa 1990, s. 56.
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Dusza, stanowiąca o odmienności konkretnej Hochkultur, jest, co prawda, zawsze 
indywidualna, ale niemiecki wizjoner dokonuje także takiego podziału kultur, który 
zakłada możliwość zbudowania ich typologii. W opus magnum Spenglera czytamy za
tem o kulturze apollińskiej (apollinische), faustycznej (faustische) oraz magicznej 
(magische) (UA, t. 1, s. 235). Kultura apollińska posiada duszę, której ideałem rozcią
głości jest zmysłowo percypowalne indywidualne ciało. Pierwotny symbol faustycznej - 
to z kolei bezgraniczna przestrzeń. Człowiek jest w kulturze faustycznej nie tyle jednym 
z wielu ciał, ile indywidualnością, roszczącą sobie prawo do orzekania o całej rzeczywi
stości i stanowiącą kryterium dla samej siebie. Obraz (Seelenbild) duszy magicznej to 
z kolei przykład skrajnego dualizmu zagadkowych substancji - ducha i duszy (UA, t. 1,
s. 389).

Kultura apollińska rodzi zatem przejawy mierzalne i zmysłowe, takie jak rzeźba 
przedstawiająca nagiego herosa, tragedię bohaterów Sofoklesa czy geometrię Euklidesa, 
i stoi u podstaw estetyki mimesis. Dusza faustyczna - to z kolei matka portretów Ma
donny, tragicznych bohaterów Szekspira i mechaniki Galileusza. W kulturze tej mówi 
się o samoświdomości i sumieniu. Dusza magiczna natomiast jest przede wszystkim 
manichejska, pełna niejasności, sprzeczności, skłania się ku tajemniczości i czarom. 
W porównaniu z kategorialną typologią kultur Danilewskiego, propozycja Spenglera 
wydaje się bardzo niejasna. Nie ulega zatem wątpliwości, że posiada, wbrew ogólnym 
podstawom tej koncepcji, charakter pośpiesznego lub impresjonistycznego uogólnienia 
obserwacji.

Zdecydowanie bardziej rozbudowany charakter, niż w dziele Danilewskiego, posiada 
w Zmierzchu Zachodu charakterystyka diachronicznego wymiaru formacji kulturowych, 
szczególnie opis mechanizmów upadku. Generalizując, można stwierdzić, że model 
spenglerowski ma również charakter cykliczny, ale źródła stałej fazowości kultury są 
w obu koncepcjach odmienne. Rosyjski teoretyk cywilizacji wnioskuje o rozwoju typu 
z surowego, lecz nacechowanego psychologicznie materiału etnograficznego, poprzez 
stadium państwa, cywilizacji i upadku, na podstawie obserwacji gatunków biologicz
nych. Autor Zmierzchu Zachodu, pomimo że uznaje kulturę za organizm, wychodzi od 
metafizycznego rozróżnienia Dasein i Wachsein. Kultura w tej koncepcji jest rozpięta 
pomiędzy pewnym stanem istnienia czysto bezwiednego a ostatecznym tryumfem istnie
nia czuwającego.

Narodziny kultury są narodzinami napięć, konfliktów pomiędzy tym, co pochodzi 
z krwi i ziemi, a tym, co rodzi świadomość, rosnący w potęgę intelektualizm. Pozostają
ca w stanie pierwotnym ludność zaczyna wykształcać stany i instytucje, które odrywają 
ową społeczność od „życia”. Rasa zaczyna poddawać się działaniu mowy, polityka 
przyjmuje z wolna charakter religii, ta ostania z kolei przeradza się w myślenie, system 
filozoficzny. Prowadzone wojny przechodzą w dyplomację, naród - w masę. Ostatecz
nie kultura zmienia się nieuchronnie w cywilizację, która, jak piszę Spengler, jest naj
bardziej zewnętrznym i sztucznym stanem, do którego zdolny jest rodzaj ludzki (UA,
t. 1, s. 41 i n.). W stanie cywilizacji giną wszelkie napięcia, które istniały przez cały 
okres trwania kultury.

Droga kultury do ostatniego stadium, które, podobnie jak u Danilewskiego, osiąga 
się średnio po upływie tysiąclecia, ukazana zostaje w trzech aspektach: rozwoju ducha, 
sztuki oraz systemów politycznych. W każdym z tych ujęć istotne znaczenie posiada 
wprowadzone przez Spenglera pojęcie równoczesności (Gleichzeitigkeif). Przez wyda- 
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rżenia, okresy czy zjawiska „równoczesne” w kilku kulturach rozumie autor to, co po
jawia się na tym samym etapie rozwoju danych formacji, bez względu na to, jaka roz
piętość czasowa dzieli je z perspektywy czasu fizykalnego.

Etapy rozwoju ducha kultury niemieckiej myśliciel pokazał przez pryzmat cyklu pór 
roku (UA, t. 1, s. 67, tabela I). Kultura posiada zatem swoją wiosnę, kiedy to panuje 
ponadosobowa jedność i pełnia, a budząca się z ciężkich snów dusza dokonuje wielkich 
dzieł. W okresie wiosny duchowej rodzi się mit wielkiego stylu jako wyraz poczucia 
boskości i kształtuje się mistyczno-metafizyczne spojrzenie na świat. Lato to czas doj
rzewającej świadomości, rodzącej się matematyki, pierwszych ruchów w kierunku spo
łeczności miejskiej. Jesienią panowanie obejmuje zamieszkująca wielkie miasta inteli
gencja; myślenie, w tym również matematyka, osiąga szczyt. Zimą wygasają duchowe 
siły, następuje załamanie wielkomiejskiej cywilizacji, „życie” przybiera charakter areli- 
gijny, dominuje etyka utylitaryzmu.

Historię polityczną kultur, jak również historię rozwoju sztuki, dzieli Spengler na 
trzy etapy: okres wstępny (Vorzeit), kulturę i cywilizację (UA, t. 1, s. 67, tabela II 
i III). W przypadku historii politycznej okres wstępny oznacza typ ludowy organizacji 
społecznej, poprzedzający powstanie państwa, które następuje dopiero w czasie pano
wania kultury, kiedy to idea państwowa odgrywa rolę dominującą i powstaje naród 
w sensie Nation. Stadium kultury dzieli się dodatkowo na okres wczesny (Friihzeit), 
cechujący się wyodrębnieniem chłopstwa i szlachty i okres późny (Spatzeit), kiedy to 
znaczącą rolę zaczyna odgrywać stan trzeci. Stadium cywilizacji to z kolei rozpad 
struktury narodu i przemienienie w bezkształtną masę. Sztuka, która przechodzi przez 
analogiczne stadia, wychodzi od naiwnych imitacji rzeczywistości lub mistycznej sym
boliki; następnie, w okresie kultury, kształtuje określony styl, aby w stadium cywilizacji 
zostać pozbawioną wymiaru symbolicznego i spełniać wyłącznie hedonistyczne pra
gnienia.

Powyższa charakterystyka, będąca daleko idącym skrótem, pozwala jednak stwier
dzić, że system spenglerowski nie cechuje się pełną koherencją. Nie wiadomo, dlaczego 
w przypadku „historii ducha” zastosowano podział tetragonalny, zaś w przypadku sztuki 
i polityki - triadyczny, skoro dusza kultury stanowi determinantę wszelkich jej przeja
wów, w tym najważniejszych - sztuki i polityki. Ukazanie rozwoju cyklicznego w trzech 
planach kultury przywodzi na myśl kategorie działalności, w których przejawia się spe
cyfika typu kulturowo-historycznego w teorii Danilewskiego. Ten ostatni dostrzegał 
cztery dziedziny aktywności, reprezentatywnej dla cywilizacji samoistnej, podczas gdy 
autor Zmierzchu Zachodu piszę o trzech, uznając jednocześnie jedną z nich za dominu
jącą. O zbieżności możemy mówić w przypadku uznania dystynktywnych właściwości 
sfery polityki oraz sztuki, która w jakiś sposób wchodzi w zakres „działalności kultural
nej” u Danilewskiego. Spenglerowska sfera ducha wydaje się znacznie szersza niż opi
sana w Rosji i Europie „działalność religijna”, natomiast działalność społeczno- 
-gospodarcza nie znajduje u Spenglera kategorialnego odpowiednika, chociaż działania 
gospodarcze również u tego ostatniego stanowią pewien element różnicujący.

System spenglerowski cechuje się zdecydowanie wyższym stopniem złożoności, jeśli 
chodzi o opis diachronicznego wymiaru formacji kulturowych. Nie tylko dzieli on po
szczególne stadia na jednostki mniejsze, ale, co ważniejsze, dokonuje modelowego 
opisu rozwoju aż trzech zasadniczych sfer kultury. Uznaje też relację hierarchiczną 
pomiędzy nimi, czego nie spotykamy u Danilewskiego. Zrozumiałe z punktu widzenia 
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wykształcenia autora Zmierzchu Zachodu wydaje się podkreślenie strukturalnej roli 
metod myślenia, w tym przede wszystkim matematyki, w opisie diachronicznego wy
miaru kultury. Elementem, który zasługuje na uwagę, jest także uznanie roli sztuki, co 
w pewnej mierze zbliża jego myślenie do wcześniejszej koncepcji Leontjewa. Z tym 
ostatnim łączy go także zamiłowanie do szczegółowych rozważań na temat upadku 
kultury, który wydaje się dla niego tematem bardziej interesującym niż problem naro
dzin nowej formacji czyjej pomyślny rozwój.

Stadium upadku, podobnie jak w koncepcji Danilewskiego, dotyczy w koncepcji 
Spenglera wszystkich kultur, każda z nich ma swoją cywilizację. Jeśli przyjąć takie 
założenie, dosyć problematyczne staje się uznanie sporej listy cech cywilizacji, poda
nych przez autora Zmierzchu Zachodu. Pozostaje bowiem pytanie, czy należy uznać je 
za właściwości występujące we wszelkich kulturach, czy też tylko w tej, którą autor zna 
z autopsji i traktuje jako modelową.

Pierwszym z wymienionych przez Spenglera symptomów upadku jest dominacja me
tropolii (Weltstadt) (UA, t. 1, s. 42 i n.). Stanowi ona rezultat wielowiekowej walki 
pomiędzy miastem a wsią. O ile wcześniej obszar kulturowy był, ogólnie rzecz biorąc, 
wielkim zbiorowiskiem wsi, na którego tle pojawiały się siedziby szlacheckie, teraz 
opozycja przybiera inny charakter. Metropolii towarzyszy prowincja (Provirtz), która 
ma już niewiele wspólnego z dawną wsią, stanowi ona obszar zdegenerowany, albo
wiem właściwością metropolii jest pasożytnictwo, skupia ona większość wytwarzanych 
dóbr kosztem reszty kraju.

Wielkie Miasto jest z natury kosmopolityczne, zamieszkujący je ludzie tracą cechy 
narodowe, znaczenie krwi i ziemi zostaje sprowadzone do zera. Naród zastąpiony zo
staje przez nowy twór zwany masą (Massej, cechującą się bezkształtnością i rozbiciem 
(UA, t. 1, s. 44). Nie jest ona jednolita; dawny podział na stany ustępuje miejsca kastom 
(Kastę), których pojawienie się nie ma związku z tradycją, lecz czysto funkcjonalne 
podłoże (UA, t. 2, s. 407). Dochodzi do ostatecznego rozbicia więzi i absolutyzacji mia
sta, które otrzymuje własną duszę:

Kamienny kolos „metropolii” kończy biografię każdej wielkiej kultury. Człowiek kultury, ukształ
towany duchowo przez wieś, zostaje wzięty w posiadanie przez swój własny wytwór - miasto, a gdy to 
już się stanie, zostaje przekształcony w jego wytwór, organ wykonawczy, wreszcie ofiarę. Ta masa ka
mieni jest miastem absolutnym. Jego obraz, którego wspaniałe piękno rysuje się przed oczami człowie
ka, zawiera całą wzniosłą symbolikę śmierci, tego, co ostatecznie „dokonane”. Uduchowiony kamień 
budowli gotyckich stał się w ciągu tysiącletniej historii stylu bezdusznym materiałem demonicznej ka
miennej pustyni.

Owe ostatnie miasta są całkowicie duchowe. Ich domy nie są już, jak było to jeszcze w miastach 
jońskich i barokowych, potomkami starego domu chłopskiego, z którego niegdyś brała początek kultura. 
Nie są już w ogóle domami, w których mają swe siedziby Westa i Janus, penaty i lary, lecz zwykłymi 
mieszkaniami, stworzonymi nie przez krew, lecz przez cel, nie przez uczucie, lecz przez ducha gospo
darczej przedsiębiorczości. Jak długo ognisko w nabożnym sensie stanowi rzeczywisty, znaczący ośro
dek rodziny, tak długo nie zniknęło jeszcze powiązanie ze wsią. Dopiero wówczas, gdy także to zanika, 
a masa lokatorów i gości noclegowych wiedzie w tym kamiennym morzu błędny żywot od przytuliska do 
przytuliska, jak myśliwi i pasterze pradawnych czasów, dopiero wówczas kształtuje się intelektualny 
nomada. Takie miasto staje się światem, jest światem. Jedynie jako całość ma ono znaczenie ludzkiego 
mieszkania. Domy są tylko składającymi się nań atomami10.

10 O. Spengler, Kultura i cywilizacja, tłum. Mirosław Skwieciński [w:] A. Kołakowski, op.cit., s. 243.

Rozumienie atomizacji jako cechy kultury upadającej nie jest oryginalnym pomysłem 
Spenglera. Podobne argumenty spotykamy także u niektórych myślicieli rosyjskich: 
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słowianofilów, Mikołaja Strachowa czy Konstantego Leontjewa, który w zaniku cha
rakterystycznych relacji i więzi dostrzegał symptomy powtórnego uproszczenia. Dla 
takiego stanu społeczności historycznej charakterystyczne było również powstanie zuni- 
formizowanej masy. Tym, co wyróżnia autora Zmierzchu Zachodu spośród innych teo
retyków cywilizacji, jest raczej dostrzeżenie duchowego wymiaru miasta jako nowej 
formy bytowania społeczeństwa. Miasto uzyskuje autonomię, staje się istnieniem zbio
rowym, albowiem z perspektywy jednostki duchowość zanika. Człowiek jest tutaj wyra
zicielem duszy tylko jako element wielkiej całości, podczas gdy mikrospołeczności 
dawnego, chłopsko-arystokratycznego świata były w każdym calu nośnikami ducha 
rasy.

Stadium cywilizacji cechuje się także areligijnością. Nie chodzi tu jednak o całko
wity zanik elementów religii, lecz o upadek religijności emocjonalnej, związanej ściśle 
z życiem. Pokonanym okazuje się Kościół, tradycyjna instytucja (UA, t. 1, s. 44). Okres 
upadku jest epoką panowania nie ducha czy tradycji, lecz pieniądza, który wyznacza 
nowe relacje międzyludzkie. Kwestią pieniądza staje się nawet światopogląd (UA, t. 1, 
s. 44). Dawną politykę szlachty, politykę mocy, wojny i honoru, zastępuje polityka ma
terialnych korzyści, liczbowej wymierności sukcesu. Takim typem uprawiania polityki 
jest parlamentaryzm, który nieodłącznie kojarzy się z partyjnością. Pieniądz nie jest sam 
w sobie winowajcą: stanowi on jedynie znakomite medium porozumienia w epoce abs
trakcji, panowania liczb. Liczb rozumianych nie jako wyraz pitagorejskiej proporcji, 
lecz jako wielkość. Idealnym wykwitem epoki pieniądza jest demokratyczny kapitalizm 
z potężną instytucją banków.

Istotą okresu cywilizacji jest bowiem idealny przejaw ostatecznego zwycięstwa 
Wachsein: intelektualizm, którego znaczenie w teorii Spenglera słusznie podkreśla 
Andrzej Kołakowski11. Dotychczasowy fatalizm i pokora wobec rzeczywistości zostają 
wyparte przez racjonalizację wydarzeń. Dzieje się tak we wszystkich kulturach. Pojawia 
się nowy typ człowieka myślącego, który, pomimo różnic rasowych, zachowuje te same 
cechy. Posiada on twarz intelektualisty wielkomiejskiego, tak bardzo odmienną od twa
rzy zdrowo myślącego chłopa (UA, t. 2, s. 121-122).

11 A. Kołakowski, op.cit., s. 94-95.
12 a _ ................„u c..,__ D,-,n.ind ia<Q a <?

Idąc prawdopodobnie za sugestiami Krytyki czystego rozumu Kanta, Spengler łączy 
panowanie liczby jako wielkości z poczuciem przestrzeni. Cywilizacja jako epoka zwy
cięstwa wielkości jest więc także epoką zwycięstwa przestrzeni nad czasem. W katego
riach przestrzeni ujmuje autor Zmierzchu Zachodu różnice pomiędzy człowiekiem kultu
ry a człowiekiem cywilizacji. Ten pierwszy skierowuje swą energię do wewnątrz, pod
czas gdy człowiek cywilizowany - na zewnątrz siebie (UA, t. 1, s. 49). W praktyce po
litycznej oznacza to ekspansjonizm, imperializm. Cywilizacja, która ze swej natury nie 
może już się pogłębiać, stara się rozszerzyć obszar swego wpływu. Owa tendencja nie 
stanowi przedmiotu wyboru: człowiek cywilizowany jest popychany ku ekspansji pew
nymi demonicznymi, nieuświadomionymi siłami.

Szczególny przejaw ekspansji stanowi socjalizm. Jak słusznie wskazuje Aleksander 
Rogalski, Spenglerowi nie chodzi o socjalizm marksistowski ani o litościwy humanita
ryzm11 12. Jego etyczny socjalizm (ethische Sozialismus) jest wyrazem woli mocy, a także 
skrajną realizacją imperatywu kategorycznego Kanta, domagającego się, by czyn był 
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oparty o taką zasadę, jaka, zdaniem czyniącego, powinna stać się powszechnym prawem 
(UA, t. 1, s. 46tMł61). Wątpliwości co do przedstawienia socjalizmu etycznego jako 
symptomu okresu cywilizacji budzi nieukrywany przez autora Zmierzchu Zachodu fakt, 
że imperialistyczny socjalizm to wykwit kultury faustycznej, co sprawia, że nie można 
mu przypisać ważności uniwersalnej.

Socjalizm etyczny wiąże się z inną cechą późnej cywilizacji, jaką jest cezaryzm. 
Zdaniem Spenglera, w epoce upadku wielka jednostka staje się uosobieniem siły wcze
snej kultury. Cezaryzmowi towarzyszy przeciwwaga w postaci „drugiej religijności”, 
która powraca do irracjonalnych, synkretycznych właściwości religii dawnej (UA, t. 2, 
s. 380-381). Generalnie rzecz ujmując, cywilizacja w świetle cezaryzmu i „drugiej reli
gijności” stanowi owoc swoistej prymitywizacji i powrotu do stanu sprzed panowania 
zbawiennych napięć i przeciwieństw. Jest fatalistycznym zwieńczeniem diachroniczne- 
go wymiaru kultury.

Zarysowana w ten sposób struktura funkcjonowania i rozwoju kultury opiera się na 
specyficznym dla Spenglera podejściu metodycznym. Autor Zmierzchu Zachodu piszę, 
że „metodę zawdzięcza Goethemu, Nietzschemu zaś sposób zadawania pytań” (UA, t. 1, 
s. IX). Bazując na takich inspiracjach, postuluje zatem naukę odmienną od dotychcza
sowej systematyki i nazywa ją fizjonomiką (Physiognomik). Systematyka, jego zda
niem, to morfologia tego, co mechaniczne i rozciągłe, natomiast fizjonomiką stanowi 
studium tego, co organiczne, historię życia (UA, t. 1, s. 134). Fiodor Stiepun wskazuje, 
że fizjonomiką Spenglera sprowadza się do kontemplacji dziejów per analogiam do 
goetheańskiej kontemplacji przyrody. Przeniesienie punktu ciężkości na historię nie 
może się jednak odbywać zupełnie bezboleśnie; myśliciel zmuszony zostaje do pesymi- 

13 zmu .
Nic dziwnego: w tak uprawianej wiedzy człowiek opowiada o samym sobie. Uczony 

staje się w ten sposób organem kultury, która się przezeń wypowiada. Jeśli przyjąć takie 
stanowisko kulturowego uwarunkowania wiedzy, powstaje sprzeczność, na którą wska
zuje Zbigniew Kuderowicz. Spengler, poprzez przekonanie, że każdy jest w stanie zro
zumieć tylko własną kulturę, wykazuje niekonsekwencję, uzurpując sobie prawo do 
wypowiadania się o wielości kultur13 14. Podobny zarzut można także postawić Danilew- 
skiemu, który charakteryzuje zachodnioeuropejski typ kulturowo-historyczny, będąc 
w pełni świadomy, że istotowe właściwości tego typu są dla Słowiańszczyzny, którą, jak 
sam twierdzi, reprezentuje, niedostępne.

13 F. Stiepun, Zycie i twórczość, tłum. Włodzimierz Sawicki, Warszawa 1999, s. 178.
14 Z. Kuderowicz, Filozofia dziejów, Warszawa 1973, s. 183.
15 M. Schróter, Metaphysik des Untergangs. Eine Kulturkritische Studie iiber Oswald Spengler, 

Miinchen 1949, s. 166.

Już sam podział na systematykę oraz fizjonomikę, a także rozróżnienie Dasein 
i Wachsein wskazuje na bardzo istotną cechę myślenia autora Zmierzchu Zachodu, na 
którą zwraca uwagę Manfred Schróter. Zdaniem badacza, spenglerowski obraz świata 
jest zbudowany na przeciwieństwach15. Niemiecki wizjoner rzeczywiście proponuje 
zdecydowanie więcej modeli dychotomicznych niż triadycznych, czym różni się od 
rosyjskich teoretyków cywilizacji. Taki styl opisu rzeczywistości sugeruje budowanie 
wszelkich charakterystyk na zasadzie przepływu prądu pomiędzy biegunami czy, bar
dziej generalnie, sprowadzenia opisu i klasyfikacji do źródeł metody zerowo- 
-jedynkowej. W duchu dychotomicznym pozostaje także ujęcie podstawowych procedur 
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badawczych, które Spengler proponuje. Twierdzi on, że o ile środkiem poznania form 
martwych jest prawo matematyczne, o tyle środkiem rozumienia form żywych - ana
logia. Właśnie na tej podstawie bazuje rozróżnienie polaryzacji i periodyczności świata 
(UA, t. 1, s. 4).

Zwróćmy uwagę, że przy kreowaniu tej dychotomii autor Zmierzchu Zachodu posłu
guje się Diltheyowskim rozróżnieniem poznania (Erkennen) i rozumienia (Verstehen). 
W hermeneutyce Diltheyowskiej to ostatnie odnosi się jednak wyłącznie do zjawisk 
humanistycznych, tworów kultury, podczas gdy Spengler rozszerza jego zakres do całe
go obszaru „życia”. Oznacza to, że główna linia podziału ontologicznego przebiega nie 
pomiędzy tym, co należy do przyrody, a tym, co specyficznie ludzkie, lecz pomiędzy 
żyjącym a martwym.

Drugim ważnym narzędziem fizjonomiki jest homologia, która dzięki tradycji Jus- 
sieu odgrywała także znaczącą rolę w rozważaniach Danilewskiego. Dla rosyjskiego 
botanika oznaczała ona pewną jednotypowość strukturalną, zauważalną pomimo akcy- 
dentalnych różnic. Spengler różnicuje homologię i analogię, wskazując, że ta pierwsza 
oznacza równowartościowość morfologiczną, podczas gdy analogia - równowartościo- 
wość funkcjonalną (UA, t. 1, s. 148). Zdaniem niemieckiego kulturologa, podobne mo
dele myślenia stosowane były wcześniej przez Goethego i Wilfreda Owena, przynosząc 
pozytywne owoce badawcze. Jako przykłady zjawisk homologicznych podaję Spengler 
prąd dionizyjski (dionysische Stromung) i odrodzenie, zaś analogicznych - prąd dioni- 
zyjski i reformację (UA, t. 1, s. 149).

Spengler przestrzega przed pochopnym stwierdzaniem podobieństw, czego przykła
dem może być powierzchowne porównywanie Buddy do Chrystusa czy Cezara do Wal- 
lensteina. Jego zdaniem, podobnie jak było to w przypadku Danilewskiego, istotne jest 
odkrycie rzeczywistych zależności w ramach całości struktur, nie zaś zadowalanie się 
stwierdzaniem jakichkolwiek zbieżności. Uwaga ta przypomina te fragmenty Rosji 
i Europy, w których mowa jest o „sztucznych” systemach naukowych, bazujących jedy
nie na hasłowym grupowaniu faktów, bez próby wniknięcia w rzeczywiste zależności 
strukturalne. Danilewski postępuje ścieżką absolutyzacji analogii, działającej pomiędzy 
światem organizmów i gatunków a światem cywilizacji. Majewski włącza analogony do 
jednego systemu zjawisk, zaś autor Zmierzchu Zachodu stosuje analogię głównie jako 
środek pomocniczy w zestawianiu poszczególnych kultur, tak więc, pomimo metafi
zycznego źródła jego wizji, analogia w jego systemie wykazuje najniższy stopień abso- 
lutyzacji. Staje się ona natomiast narzędziem istotnej procedury badawczej, którą nie
miecki myśliciel porównuje do morfologii porównawczej (vergleichende Morphologie) 
roślin (UA, t. 1, s. 140).

U Spenglera istnieje jednak także inny aspekt myślenia analogicznego, który wykra
cza poza rolę tertium comparationis. Bliższe spojrzenie na kategorie Dasein oraz Wach- 
sein prowadzi do wniosku, że nie mają one charakteru konsekwentnie ontologicznego. 
Dotyczą one różnych poziomów bytu i jego przejawów, ale nie prowadzą do konkluzji 
na drodze logicznego wywodu, wyprowadzającego konsekwencje z pierwotnych uwa
runkowań metafizycznych. Nie ma logicznego przejścia pomiędzy Wachsein zwierzęcia 
(w porównaniu do rośliny) a Wachsein okresu cywilizacji. Oznacza to, że autor Zmierz
chu Zachodu używa obu kategorii jedynie jako środka opisu odmiennych ontologicznie 
zjawisk w celu zasugerowania pewnych prawidłowości ogólniejszej natury. W konse
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kwencji powstaje szereg obrazów spiętych analogią biegunowości „istnienia bezwied
nego” i „istnienia czuwającego”.

Rezultatem takiego opisu jest ignorowanie oczywistych różnic pomiędzy poszcze
gólnymi sferami bytu. Nie prowadzi ono do redukcjonizmu biologicznego, albowiem 
spenglerowskie „życie” nie jest tylko życiem w znaczeniu organicznym, lecz do abso- 
lutyzacji analogii jako środka opisu, jako hasła, spajającego odmienne jakościowo sfery. 
U Spenglera mamy zatem do czynienia z zaskakującą koegzystencją precyzji obserwato
ra, sprzeciwiającego się pochopnym uogólnieniom z użyciem symbolistycznych katego
rii do orzekania o obszarach, pomiędzy którymi nie wykazano empirycznych zbieżności.

Dzięki stosowaniu takich właśnie zasad fizjonomiki, zakładającej użycie analogii, 
homologii i poszukiwanie momentu „równoczesności”, udaje się Spenglerowi przedsta
wić bardzo bogaty materiał merytoryczny, ilustrujący jego teorię. Ponieważ pełna cha
rakterystyka owego materiału musiałaby zająć znacznie wiecej stron niż opis empirycz
nego aspektu teorii Danilewskiego, możliwe będzie tutaj podanie jedynie kilku najistot
niejszych faktów.

Niemiecki myśliciel, włączający się w nurt zwolenników nielinearnej historii świata, 
opartej na ograniczonym trwaniu ciągów monadycznych, uznaje istnienie ośmiu wiel
kich kultur: egipskiej, babilońskiej, chińskiej, indyjskiej, meksykańskiej, arabskiej, an
tycznej (grecko-rzymskiej) oraz zachodniej. W odróżnieniu od Danilewskiego, nie przy
kłada uwagi do roli państw Inków i Persów; nie sądzi też, ażeby można było mówić 
o odrębnej kulturze hebrajskiej. Twierdzi również, że grecko-rzymski antyk był w grun
cie rzeczy jednym organizmem kulturowym. W rezultacie lista okazuje się nieco skrom
niejsza od jej rosyjskiego pierwowzoru.

Dla potwierdzenia systemu szczególne znaczenie ma połączenie klasycznych kultur 
antycznych. Nowatorstwo takiego ujęcia słusznie podkreśla Rogalski16. Zdaniem Spen
glera, cesarstwo rzymskie stanowiło bowiem nie odrębną kulturę, lecz stadium cywiliza
cyjne jednej formacji, co charakteryzuje myśliciel w sposób następujący:

16 A. Rogalski, op.cit., s. 319.
17 O. Spengler, Zadanie filozofii dziejów [w:| A. Kołakowski, op.cit., s. 191.

Każdy Grek ma coś z Don Kichola, każdy Rzymianin coś z Sancho Pansy - czymkolwiek innym by 
byli, schodzi to na plan dalszy.

Rzymskie panowanie nad światem jest zjawiskiem negatywnym, nie stanowi rezultatu nadmiaru siły 
jednej ze stron - Rzymianie nie mieli go już po bitwie pod Zamą- tylko wynik niedostatku oporu drugiej 
strony. Rzymianie wcale nic zdobyli świata. Objęli tylko w posiadanie to, co leżało na ziemi i mogło się 
stać zdobyczą każdego. Imperium Romanum powstało nie w wyniku wykorzystania wszelkich sił mili
tarnych i finansowych, jak to było kiedyś w przypadku Kartaginy, lecz wskutek rezygnacji wschodu an
tycznego z zewnętrznej suwerenności17.

Antyk, którego fazę schyłkową stanowiło Imperium Romanum, jest dla Spenglera 
jednocześnie uosobieniem kultury apollińskiej. Starożytni Grecy i Rzymianie to ludzie 
klasycznej rzeźby, przedstawiającej nagiego człowieka. Szczyt greckiej sztuki najlepiej 
wyraża budowla dorycka, odbicie doskonałych proporcji. Matematyką Greków jest 
geometria Euklidesa, a fizyką - statyka. W tym samym duchu pozostaje antyczna filozo
fia. Arystotelesowska entelechia to przecież jednostka pozbawiona aspektu czasowego.

W opozycji do takich wyznaczników kultury stoi europejski Zachód. Podobnie jak 
Danilewski, Spengler wyprowadzają nie z tradycji antycznej, lecz z charakteru ludów 
germańskich. Dusza człowieka Zachodu to dusza faustyczna, której najdoskonalszym 



158 Joachim Diec

nośnikiem jest rasa germańska. Jej sztuka, wyraz bezgranicznej przestrzeni i ruchu 
wznoszącego, stanowi odbicie nie bycia, lecz stawania się. Taką zasadę najlepiej reali
zował gotyk, będący zjawiskiem analogicznym do stylu doryckiego. Matematyką za
chodnią jest nauka o funkcjach, a fizyką - dynamika. Specyfika germańskiego spojrze
nia na matematykę została nieco wcześniej przedstawiona w podobny sposób przez 
Houstona Stuarta Chamberlaina, którego główne dzieło Michał Sobeski nie bez racji 
nazywa „biblią pangermanizmu”18. Angielski wizjoner, porównując w tym względzie 
Greków i Germanów, stwierdza, że ci pierwsi szanowali swą ludzką naturę, podczas gdy 
Germanin nie wykazuje szacunku wobec natury i wymyśla wielkości wyobrażeniowe 
(imaginare Grdsen). Germańska myśl odchodzi zatem od konkretu i ujmuje nieskoń
czoność19. Chamberlainowska wizja germańskiej nauki wydaje się bardzo współgrać 
z koncepcją Spenglera, wedle której faustowska perspektywa to perspektywa nieskoń
czoności przestrzenno-czasowej. Zachodni obraz świata to „historia powszechna”, nie 
zaś jakaś namacalna zoomorficzna „ludzkość” (UA, t. 1, s. 19-20).

18 M. Sobeski, Gobineau redivivus, Poznań 1925, s. 11. Interesującym szczegółem, na który badacz 
zwraca uwagę, jest fakt sponsorowania pracy Chamberlaina przez Wilhelma II z prywatnych funduszów 
niemieckiego monarchy.

19 H.S. Chamberlain, Die Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts, Miinchen 1899, l. 2, s. 782-783.
20 A. Rogalski, op.cit., s. 320-321.

Dusza magiczna została zasadniczo utożsamiona z kulturą arabską, chociaż jej wyra
zem są także inne z wymienionych wielkich kultur, poza antyczną i zachodnią. Cechą 
magicznej kultury arabskiej jest sztuka łuków kolumnowych, finezyjne płaskorzeźby, 
architektura zaś tworzy charakterystyczną cebulastą kopułę. Matematyka Arabów to 
algebra, w której mieszczą się niewiadome. Dość osobliwe jest, że jako przykłady filo
zofii arabskiej podaję Spengler nie tylko dzieła Awicenny czy Alfarabiego, ale takie 
zjawiska, jak gnostycyzm czy herezja nestoriańska i monofizycka. Także filozofia 
św. Augustyna stanowi w Zmierzchu Zachodu wykwit kultury magicznej (UA, t. 1, s. 67, 
tabele I, II; t. 2, s. 312 i n.).

Postacie chrześcijaństwa nie stanowią, zdaniem Spenglera, wyrazu jednej kultury. 
W zestawieniach porównywanych formacji duchowość chrześcijańską możemy odna
leźć zarówno w kolumnie kultury arabskiej, antycznej, jak i faustycznej. W ten sposób 
antyczne nauczanie dogmatyczne nie mogłoby nigdy powstać na gruncie świata zachod
niego, scholastyka średniowieczna z kolei byłaby niezrozumiała i nie do przyjęcia przez 
wspólnotę okresu Ojców Kościoła. Rogalski słusznie podkreśla Spenglerowskie przeko
nanie o uwarunkowaniu współczesnego rozumienia Eucharystii jako ofiary dokonującej 
się wszędzie i codziennie od faustycznej wizji wszechświata przez pryzmat nieskończo
ności. W ten sposób reprezentująca późny antyk religia spełniania jednostkowych po
trzeb człowieka przeszła w kult „wewnętrznej konieczności” nordyckiego katolicyzmu, 
w którym uczestnicy ofiary zjednoczeni są w mistycznej wspólnocie20.

Zwróćmy uwagę, że pomimo zupełnej odmienności tematyki rozważań religijnych, 
Danilewski, Leontjew i Spengler pozostają zgodni co do zasady, że nie można mówić 
o chrześcijaństwie jako jedności. Jego ostateczna postać jest bowiem uwarunkowana 
kulturowo. Zasadniczą różnicę w poglądach Spenglera i autora Rosji i Europy stanowi 
przekonanie tego ostatniego o absolutnej prawdziwości istoty chrystianizmu, którą moż
na albo zachować, albo zafałszować. W Zmierzchu Zachodu, zgodnie z duchem filozofii 
Nietzschego, brak etyki prawdy i fałszu. Można zatem mówić tylko o pewnych „stylach”
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duchowych: pierwotnym chrześcijaństwie „magicznym” oraz następującym po nim 
chrześcijaństwie „faustycznym”.

Kultura faustyczna, utożsamiona przez niemieckiego myśliciela z kulturą Zachodu, 
szczególnie zaś niemiecką, była jego głównym punktem zainteresowania. Historia tej 
formacji sięga X wieku, kiedy to rodzi się nowa religią dynamicznej etyki i architektura 
romańska. Pełnię możliwości duchowych rozwinęła kultura zachodnia w okresie gotyku, 
zaś letnią dojrzałość - w epoce baroku, która nastąpiła po reformacji, stanowiącej owoc 
środowiska miejskiego. Wiek XVIII to już jesień Zachodu, a stulecie pary ujawnia peł
nię objawów stadium cywilizacji. Spengler doszukuje się początków kultury zachodniej 
w okresie nieco późniejszym niż większość teoretyków, w tym również Danilewski. Nie 
interesuje go wędrówka ludów, skupia się na wyrazach ducha. W porównaniu z tezami 
autora Rosji i Europy, znacznie przyśpiesza fazę upadku. Jego periodyzacja przypomina 
bardziej koncepcję Leontjewa, który wiek XIX postrzegał nie jako epokę wydawania 
owoców, lecz właśnie jako upadek kultury, którą zawładnął filisterski utylitaryzm.

Istotę duchowości faustycznej utożsamiał Spengler z nieograniczoną przestrzenią. 
Z perspektywą lotu ptaka nierozerwalnie wiąże się także pewna wyższość, nietzscheań- 
ska wola panowania. Objawia się to w pozornie najmniej duchowej, czy przynajmniej 
psychicznej sferze aktywności, jaką jest technika. Antyczny myśliciel obserwuje, ma
giczny - poszukuje kamienia filozoficznego, zaś faustyczny - pragnie podporządkować 
naturę swej woli (UA, t. 2, s. 622). Takie określenie zachodniego podejścia do świata 
jest bardzo zbliżone do charakterystyki nakreślonej przez Danilewskiego, który podkre
ślał romano-germański indywidualizm, wywołujący skłonność do przemocy, owego 
antidotum na jakikolwiek sprzeciw wobec woli jednostki.

W dziełach rosyjskiego myśliciela Zachód jest postrzegany jako agresor, często nie- 
pozwalający innym cywilizacjom na swobodny rozwój. Istotnym przykładem był los 
kultury rosyjskiej, szczególnie w XVIII wieku, kiedy została ona poddana przyśpieszo
nej europeizacji. Tym samym materiałem empirycznym posługuje się Spengler, który 
interpretuje reformy Piotra 1 jako „pseudomorfozę”. Jeszcze słabo rozwinięta kultura 
rosyjska została wtłoczona w ramy dojrzałego baroku, który był jej całkowicie obcy. 
Tym, co pozostało rzeczywiście rosyjskie, było, zdaniem autora Zmierzchu Zachodu, 
prymitywne moskiewskie samowładztwo, ujęte w postać petersburskiego ustroju dyna
stycznego. Taki stan rzeczy rnusiał wywołać reakcję, która też pojawiła się w postaci 
nacjonalizmu Aksakowa czy myśli Dostojewskiego, autentycznego wyraziciela młodej 
Rosji, różnej w swej istocie od Europy (UA, t. 2, s. 230 i n.).

Różnica ta przejawia się w wielu dziedzinach, spośród których bardzo charaktery
styczne jest podejście do gospodarki. Jak wiadomo, Spengler uważał dziewiętnasto
wieczny kapitalizm za symptom cywilizacji, wygasania kultury faustycznej. Z drugiej 
strony, był przekonany, że każda kultura ma swą własną cywilizację. Opis stosunku 
Rosjan do wolnego rynku na tle takich założeń świadczy o konsekwencji Spenglerow- 
skiego rozumowania. Rosjanie są bowiem ukazani jako ludzie, którym obce jest myśle
nie przez pryzmat pieniądza, kojarzącego się z czymś grzesznym. W ten sposób bolsze- 
wizm, paradoksalnie, okazał się siłą wyzwalającą z zachodniego modelu gospodarki. 
Spengler, który dzięki kontaktowi ze studentami rosyjskimi poznał problemy rosyjskiej 
samoświadomości kulturowej, zgodnie z intencjami Danilewskiego i Leontjewa, konse
kwentnie traktuje Rosję jako świat duchowo odrębny od faustycznego Zachodu. Brak 
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wszakże jednoznacznej wypowiedzi, czy należy tę pierwszą uważać za kolejną wielką 
kulturę in spe.

Pomimo braku wypowiedzi niemieckiego wizjonera na temat losów całości kultury 
rosyjskiej, przynajmniej jeden jej aspekt stanowi istotny punkt wśród konsekwencji jego 
teorii, których wykład uczynił Spenglera myślicielem poczytnym i kontrowersyjnym. 
Sądzi on, że nadchodzące tysiąclecie należeć będzie do chrześcijaństwa Dostojewskie
go, które utożsamiał z wiarą ludu (w opozycji do Tołstojowskiego intelektualizmu) (UA, 
t. 2, s. 236-237). Element ten jest jednym z nielicznych jasnych aspektów Spenglerow- 
skiej wizji przyszłości. Reszta przybiera postać fatalistyczną i groźną zarazem i związa
na jest ściśle ze światem germańskim, tak jak bardziej optymistyczna wizja Danilew
skiego z misją Słowiańszczyzny.

Jak słusznie zauważył Hans Kohn, obaj myśliciele wyszli od przypuszczenia, że for
macje kulturowe dojrzewają i niszczeją, obaj też wykorzystali ów schemat do wyrażenia 
przekonania, że racjonalistyczny, indywidualistyczny i kapitalistyczny Zachód jest 
w stadium schyłkowym21. Trudno jednak nie zgodzić się także z poglądem Gerta Mul
lera, że o ile Danilewski poświęca czas raczej kulturze przyszłości, jego niemiecki kon
tynuator jest analitykiem wszelkich kultur, szczególnie zaś tej, która znajduje się w sta
dium zmierzchu22 23. Zasadniczą zgodność w najistotniejszych kwestiach dotyczących 
diagnozy stanu Zachodu tłumaczyć można podobnym w obu przypadkach zmysłem 
obserwacyjnym, ale możliwe jest także diametralnie odmienne wyjaśnienie. Muller 
sugeruje, że Danilewski pisał swą pracę w ustalonym wcześniej celu politycznym, na
tomiast Spengler rzeczywiście wyciągał konsekwencje z wcześniej stworzonej teorii. 
Innymi słowy, o ile ten pierwszy pyta, skąd bierze się merytoryczna treść jego dzieła, 
autor Zmierzchu Zachodu powinien raczej zapytać, dokąd ona prowadzi '. Oznaczało
by to, że diametralnie odmienne procedury prowadziłyby do bardzo podobnych wnio
sków.

21 H. Kohn, Pan-Slavism. Its History and Ideology, Notre Damę 1953, s. 153.
22 G. Muller, Panslavismus und Kulturmorphologie. Zum Werke Danilevskijs, „Sacculum”, Miinchen 

1963, nr 3-4 (l. 14), s. 342.
23 Ibidem, s. 342.
24 Z. Łempicki, Oswald Spengler [w:] Z. Łempicki, Wybór pism, Warszawa 1966, s. 441.
25 H.S. Hughes, op.cit., s. 87.

W rzeczywistości, polityczno-społeczny kontekst pojawienia się opus magnum 
Spenglera wydaje się bardzo podobny do tego, z którym mamy do czynienia w przypad
ku Rosji i Europy. Pamiętać należy, że książka niemieckiego myśliciela ukazała się 
w momencie wielkiego dramatu Niemiec, jakim była I wojna światowa, zakończona 
traktatem wersalskim. Jeśli przyjrzeć się postulatom Spenglera, trudno się oprzeć wra
żeniu, że stanowią one przygotowanie do wielkiego zrywu o charakterze agresywnym 
wobec sąsiadów ojczyzny myśliciela. Nie bez racji stwierdza Zygmunt Łempicki, że 
teoria Spenglera przygotowała grunt pod powstanie w Niemczech nazizmu24.

Jego główne dzieło, a także niektóre krótsze teksty stanowią niewątpliwy wyraz pe
symizmu historycznego wobec własnej kultury. Spengler nie koncentruje się jednak na 
pesymizmie, uznaje jedynie konieczność spojrzenia prawdzie w oczy. Postuluje zatem 
program godnego przeżycia umierania. Jak podkreśla Hughes, niemiecki myśliciel staje 
się pesymistą wyłącznie w planie długofalowego spojrzenia na własną kulturę. Jako 
człowiek swoich czasów domaga się jednak działań, uważa, że sporo jest do zrobienia25. 
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W generalnym skrócie można powiedzieć, że celem praktycznym wizji Spenglera było 
powstanie Trzeciej Rzeszy, „wiecznej jutrzenki” (UA, 1.1, s. 463). Tak konkretny pro
gram polityczny w teorii Spenglera stanowi korelat Związku Słowiańskiego, propono
wanego w konsekwencji założeń teoretycznych Rosji i Europy.

Postulowane Imperium Germanicum nie jest jednak celem samym w sobie. Jak 
słusznie wskazuje Kołakowski:

Istotę programu politycznego Spenglera stanowi (...) idea pruskiego autorytarnego socjalizmu, który 
z jednej strony dostarczyć ma więzi, scalić, zintegrować cywilizacyjne masy ludzkie, które (...) rozlały 
się poza kulturę Zachodu i stały się ogólnoświatowym monstrum, z drugiej strony - a nawet przede 
wszystkim - ma on scalić, zintegrować wspólnotę niemiecką w czasach rozchwiania politycznego, dez
integracji społecznej, partykularyzacji i zagubienia etosu pod wpływem klęski wojennej i kryzysu go
spodarczego. Dać Niemcom rekompensatę historyczną, a zarazem dostarczyć narzędzi realizacji ostat
niego zadania, jakie stoi przed zachodnioeuropejską cywilizacją, a którego wykonawcami mają być 
Niemcy. Można powiedzieć, że poszukiwanie więzi i etosu w dobie kryzysu społeczeństwa niemieckiego 
oraz chęć dostarczenia owej rekompensaty historycznej za doznane klęski i upokorzenia rodzi absoluty- 
zację czynnika nadrzędnego, spajającego społeczeństwo: państwa - narodu; brak harmonijnej, wyrazistej 
podmiotowości społecznej rodzi podmiot karykaturalny, wykrzywiony, spotworniały26.

26 A. Kołakowski, Wstęp [w:] O. Spengler, Historia. Kultura. Polityka, Warszawa 1990, s. 21-22.
27 E. Stutz, Oswald Spengler ais politischer Denker, Bern 1958, s. 78.
28 Ibidem, s. 80.

Spengler w swym programie dokonuje próby pogodzenia co najmniej dwu celów. Po 
pierwsze, stara się być zgodny z założeniami swej teorii, z której wynika schyłkowość 
jego formacji. Po drugie, szuka jak najpiękniejszej oprawy konduktu pogrzebowego dla 
Zachodu, przede wszystkim zaś próbuje znaleźć taką drogę postępowania, która na jakiś 
czas uratuje jego własny naród. W tym względzie nie różni się od swego rosyjskiego 
poprzednika, coraz bardziej zaniepokojonego stanem ducha dziewiętnastowiecznej Rosji 
i snującego wizję walki nie tylko wyzwoleńczej, ale przede wszystkim budzącej ducha.

Pogodzenie długofalowego pesymizmu z misją germańską nie okazało się zadaniem 
trudnym. Jak wskazuje Ernst Stutz, proklamowanie przez Spenglera imperializmu było 
oczywistą konsekwencją determinizmu historycznego27 28. Skoro objawem cywilizacji jest 
ekspansjonizm, nic dziwnego, że w ostatnim stadium rozwoju kultury zachodniej, wzo
rem późnego antyku, powstanie wielkie imperium o faustycznym obliczu. Zgodnie 
z założeniami teorii, ekspansjonizmowi towarzyszy cezaryzm, dominująca rola silnej 
jednostki, oraz socjalizm, podporządkowujący dobru społeczności racje osobiste. Pro
ponowany przez Spenglera etyczny socjalizm pruski, jak zauważa Stutz, bazuje na isto
cie kultury faustycznej, będącej wszak kulturą woli (Willenskultur)2*. Dowodem słusz
ności takiego spojrzenia może być następujący fragment rozważań niemieckiego myśli
ciela na temat germańskich imperatywów etycznych:

Zorganizowane zasiedlanie marchii wschodniej dokonało się dzięki Niemcom wszystkich ple
mion. Ale opanowanie marchii jest dziełem Dolnosaksończyków i dlatego naród pruski jest w istocie 
najbliżej spokrewniony z narodem angielskim. To ci sami Sasi, Fryzowie, Anglowie w ochotniczych od
działach Wikingów - często nosząc imiona romańskie i duńskie - podbili celtyckich Brytów. To, co 
wzrastało w tych wczesnych czasach nad Tamizą i na piaskach nad Hawelą i Sprewą - a odpowiedni
kiem ich monotonii i ciężaru losu może być tylko Lacjum, rzymska Kampania - dziś jeszcze pozwala 
rozpoznawać antenatów rodzących się tutaj dążeń w zastygłych postaciach Widukinda, margrabiego Ge
ro i Henryka Lwa.

Jednak z ducha Wikingów i z zakonnego ducha rycerzy niemieckich z wolna rozwinęły się dwa im
peratywy etyczne o przeciwstawnym charakterze. Jedni germańską ideę nieśli w sobie, drudzy czuli ją 
ponad sobą: były to osobista niezależność i ponadosobowa wspólnota. Dziś idee te okre
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śla się mianem indywidualizmu i socjalizmu. Słowa te oznaczają cnoty najwyższej rangi: tam osobista 
odpowiedzialność, własna decyzja, stanowczość, inicjatywa, tu: wierność, dyscyplina, bezinteresowność 
poświęcenia, karność. Być wolnym - i służyć zarazem, nie ma nic trudniejszego ponad to, a narody, któ
rych duch oraz byt opiera się na takich uzdolnieniach, narody, które rzeczywiście potrafią być wolne 
i służyć, mogą się z pewnością ważyć na wielki los. Służyć - to pokrewny starohiszpańskiemu styl sta- 
ropruski, dzięki któremu w rycerskich walkach z poganami ukuty został także naród. Nie ma tu Ja, jest 
natomiast My, wspólne poczucie, w którym każdy roztapia się w całościowym istnieniu. Nie chodzi tutaj 
o jednostkę; ona ma się poświęcić w całości. Tutaj nie jest tak, że każdy staje za siebie, lecz wszyscy 
stają za wszystkich, z wewnętrzną wolnością w owym wielkim sensie, z libertas oboedientiae, 
z wolnością posłuszeństwa, która zawsze wyróżniała najlepsze okazy pruskiego wychowania29.

29 O. Spengler, Duch pruski i socjalizm, tłum. Jerzy Łoziński [w:] O. Spengler, Historia. Kultura. 
Polityka, Warszawa 1990, s. 162-163.

Zarysowana przez Spenglera charakterystyka etycznych podstaw działań Germanów 
jest bogatsza od charakterystyki dokonanej przez Danilewskiego, który ograniczał się do 
podkreślania indywidualizmu. Socjalizm uważał za chorobę Zachodu, podczas gdy 
niemiecki wizjoner upatruje w nim wielką przyszłość dla swej nacji. Podobnie jak autor 
Rosji i Europy traktuje świat słowiański jako genetyczną i duchową jedność, Spengler 
jest przekonany o jedności świata germańskiego. Tak jak elementem jednoczącym Sło
wiańszczyznę miał być wielkorosyjski „zdyscyplinowany entuzjazm”, tak u Spenglera 
po brytyjskim indywidualizmie inicjatywa przejść miała w ręce pruskiego ducha wspól
noty i posłuszeństwa.

Zauważalna bez trudu zbieżność obu koncepcji także w tym względzie sprawia, że 
można je uznać za systemy w dużej mierze izomorficzne, chociaż utworzone na bazie 
dwu różnych odniesień kulturowych: specyfiki i przeznaczenia Słowiańszczyzny 
i świata germańskiego.

W dziedzinie kształtu teorii, elementów struktury oraz ich powiązania tezy Rosji 
i Europy oraz Zmierzchu Zachodu wykazują podobieństwo, czy wręcz identyczność, 
w szeregu aspektów. Oto najistotniejsze z nich:

1. Obydwaj teoretycy uznają autonomiczność wielkich kultur oraz genetyczno- 
-typologiczną odmienność wszystkich ich przejawów. Odrzucają tym samym możliwość 
linearnego rozwoju powszechnej, światowej cywilizacji.

2. W obu teoriach formacje kulturowe rozwijają się w sposób cykliczny. Wychodzą 
od pierwotnego, prymitywnego stanu plemiennego, osiągają pełnię rozwoju, a następnie 
przeżywają nieuchronny upadek. Długości cyklu mieszczą się w podobnych przedzia
łach czasowych.

3. Bazą dla specyfiki kultury jest w każdej z teorii specyfika plemienia, którego psy
chiczne predyspozycje warunkują konkretne przejawy aktywności.

4. Obydwaj myśliciele podkreślają konieczność organizacji państwowej jako pełnego 
wyrazu formacji.

5. W obu koncepcjach duchowa osnowa kultury zostaje odzwierciedlona w języku. 
Systemy Danilewskiego i Spenglera dzielą też określone różnice:
1. Spengler wyraźnie odróżnia kulturę od cywilizacji, która następuje po wygaśnięciu 

tej pierwszej. Podobnego rozróżnienia terminologicznego nie spotykamy u teoretyka 
rosyjskiego.

2. Religia w teorii rosyjskiej ukazana jest jako wzorzec, który może zostać w różno
raki sposób zniekształcony, podczas gdy Spengler nie uznaje wzorca absolutnego, pod



„Hochkulluren" i zmierzch Zachodu w wizji Oswalda Spenglera 163

porządkowując kształt religii całkowicie specyfice kultury, stojąc w ten sposób na sta
nowisku analogicznym do poglądu Le Bona.

3. W podobny sposób różni się podejście obu myślicieli do techniki. Danilewski 
umieszczają we „wspólnej skarbnicy narodów”, podczas gdy autor Zmierzchu Zachodu 
także specyfikę działalności technicznej i gospodarczej podporządkowuje strukturze 
duchowej kultury.

4. Charakteryzując rozwój kultury, Danilewski dokonuje tego przez pryzmat czterech 
kategorii działalności: religii, polityki, aktywności artystyczno-naukowej oraz społecz
no-gospodarczej, podczas gdy Spengler koncentruje się na trzech aspektach: duchu, 
sztuce i gospodarce.

W niektórych punktach teoria Spenglera w znaczny sposób rozwija wcześniejsze 
schematy:

1. Dodaje do zasady podziału na formacje monadyczne w oparciu o materiał empi
ryczny zasadę typologiczną, wedle której kultura może być apollińska, magiczna lub 
faustyczna.

2. W podejściu do języków wprowadza ich podział na ekspresywne i komunikacyjne.
3. Zdecydowanie rozszerza model upadku kultury poprzez wprowadzenie wyznacz

ników stadium cywilizacji, takich jak: metropolia, ekspansjonizm, cezaryzm czy socja
lizm.

W obszarze metody budowania obu teorii możemy mówić o co najmniej czterech 
podobieństwach:

1. Wzorem modelu kultury Danilewskiego i Spenglera jest „organizm”.
2. Zarówno w Rosji i Europie, jak i w Zmierzchu Zachodu mamy do czynienia z uży

ciem analogii oraz homologii.
3. Obaj teoretycy dążą do stworzenia morfologii porównawczej kultur w oparciu 

o morfologię porównawczą w botanice.
4. W obu teoriach podkreśla się niebezpieczeństwo uproszczenia tej procedury przez 

tworzenie zestawień nieadekwatnych do rzeczywistych właściwości odmiennych kultur.
Spośród różnic dzielących obie metody należy podkreślić dwie:
1. Rozumienie organizmu u Spenglera jest metafizyczne i wywodzi się z tradycji Le- 

bensphilosophie, podczas gdy Danilewski odnosi organiczność do biologii.
2. Analiza Rosji i Europy wykazuje założenie prowidencjalizmu, którego brak w pi

smach myśliciela niemieckiego.
W zakresie zawartości merytoryczno-empirycznej można mówić o szeregu podo

bieństw:
1. W obu teoriach do grona formacji monadycznych, czyli głównych podmiotów hi

storii, zaliczono: zachodnioeuropejską, chińską, indyjską, meksykańską, arabską i babi
lońską.

2. Zarówno Danilewski, jak i Spengler uznają kulturę rosyjską za odrębną od euro
pejskiej i znacznie młodszą w aspekcie miejsca w cyklu rozwojowym.

3. Obydwaj teoretycy podkreślają indywidualizm jako cechę „duszy” zachodniej.
4. W obu koncepcjach chrześcijaństwo nie funkcjonuje jako jednolite zjawisko na 

przestrzeni historii.
Istnieją także istotne rozbieżności w przytaczanych argumentach:
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1. Spenglerowska lista wielkich kultur jest skromniejsza poprzez ignorowanie roli 
Izraela, Iranu oraz państwa Inków, a także przez połączenie antyku greckiego i rzym
skiego w jeden organizm.

2. W opinii autora Zmierzchu Zachodu, przechodzenie kultury europejskiej na kolej
ne etapy rozwoju przebiega szybciej niż w teorii rosyjskiej. W rezultacie stwierdzone 
zostaje, że faza końcowa została przez tę kulturę osiągnięta już w wieku XIX, który 
u Danilewskiego był wiekiem owocobrania.

W niektórych aspektach merytorycznej zawartości pism Spenglera można mówić 
o wzbogaceniu obserwacji zapoczątkowanych przez Danilewskiego:

1. Niemiecki teoretyk uzupełnia opis wielkich formacji kulturowych poprzez specy
fikację kulturową osiągnięć w dziedzinie sztuki oraz działalności naukowej.

2. U Spenglera charakterystyka indywidualistycznej „duszy” zachodniej zostaje uzu
pełniona aspektem zdyscyplinowanego podporządkowania wspólnocie (tzw. etycznego 
socjalizmu).

W dziedzinie ideologicznych konsekwencji teorii istnieją uderzające zbieżności 
pomiędzy obydwiema koncepcjami:

1. Obaj myśliciele dostrzegają nieunikniony koniec Zachodu.
2. Zarówno w programie Danilewskiego, jak i Spenglera mieści się zamiar przebu

dzenia własnej nacji.
3. Obydwie koncepcje dążą do odrzucenia mieszczańskiej cywilizacji kapitalistycz

nej.
4. Danilewski i Spengler gloryfikują zdyscyplinowany entuzjazm i ofiarną służbę 

sprawie imperialistycznego państwa.
5. Obydwaj odrzucają w swym programie politycznym demokratyczny parlamenta

ryzm.
Istotną różnicą pomiędzy obiema koncepcjami w tym obszarze zagadnień jest fakt, 

że punktem odniesienia Danilewskiego była „młoda” Słowiańszczyzna, podczas gdy 
Spengler interesował się przede wszystkim losem świata germańskiego. W konsekwen
cji, ten pierwszy kierował swą uwagę ku przyszłości, podczas gdy myśliciel niemiecki 
pozostał teoretykiem zmierzchu.



TEORIA „WIELOŚCI CYWILIZACYJ” FELIKSA KONECZNEGO

Feliks Koneczny (1862-1949), krakowski historyk i wykładowca Uniwersytetu im. 
Stefana Batorego, jako teoretyk cywilizacji zasłynął przede wszystkim pracą O wielości 
cywilizacyj, którą można uznać za jego księgę główną, oraz napisanymi później prole
gomenami O ład w historii; szereg innych jego dzieł można traktować jako rozszerzenie 
lub ilustrację umieszczonych w owych dziełach tez1. Na początku pierwszej z wymie
nionych książek autor wykazuje dużą znajomość wcześniejszych badań nad cywilizacją, 
odnosząc się do szeregu myślicieli, począwszy od Francisa Bacona, poprzez Vica, Her
dera, Hegla, Comte’a, Guizota, Gobineau, Diltheya, Spenglera, a na Majewskim skoń
czywszy (OWC, s. 9-37). Może budzić zdziwienie, że najbardziej znany z polskich 
zwolenników konstatacji pluralizmu cywilizacyjnego nie umieszcza wśród dziesiątków 
postaci Mikołaja Danilewskiego. Fakt ten jest tym bardziej zaskakujący, że Koneczny 
omawia rolę Rosji i Europy, jak również pism Leontjewa, w swym syntetycznym opra
cowaniu historii Rosji“. Umieszczona tam wzmianka odnosi się jednak wyłącznie do 
ideologicznej, „słowianofilskiej”, zawartości dzieła Danilewskiego, nie poruszając 
strukturalnych i metodologicznych aspektów jego teorii, co budzi uzasadnione pode
jrzenie, iż treść „biblii panslawizmu” była znana polskiemu historykowi tylko z przeka
zów. Oznacza to, że przypuszczalnie nie miał on rzeczywistej okazji do skonfrontowa
nia metody Danilewskiego z podejściem takich teoretyków, jak Gobineau, Majewski czy 
Spengler.

1 F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, Kraków 1935. Cytaty i odniesienia oznaczane będą odtąd 
symbolem (OWC) wraz z podanym numerem strony; O lad w historii, Warszawa 1991. Cytaty i odniesienia 
oznaczane będą odtąd symbolem (OŁH) wraz z podanym numerem strony. Pierwsze wydanie książki ukazało 
się w Londynie w roku 1977. Spośród innych dzieł Konecznego związanych z zagadnieniami teorii 
cywilizacji za najistotniejsze należy uznać; Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, 
Poznań 1921. Kościół jako polityczny wychowawca narodów, Warszawa 1938; Rozwój moralności, Lublin 
1938; Cywilizacja bizantyńska, Londyn 1973; Cywilizacja żydowska, Londyn 1974; Prawa dziejowe, 
Londyn 1982.

2 F. Koneczny, Dzieje Rosji od najdawniejszych do najnowszych czasów, Warszawa 1921, s. 260.

Teorię Konecznego można podsumować jako próbę stworzenia uniwersalnej typolo
gii cywilizacji. Aby nakreślić system ich opisu i klasyfikacji, historyk wychodzi od ana
lizy stosowanych w przeszłości kryterów, do których w różny sposób się ustosunkowuje. 
Do nonsensownych prób znalezienia tertium comparationis zalicza przede wszystkim 
rasowość. Argumentuje, że trudno jest mówić o czystości ras, chociaż za Cuvierem 
przyjmuje istnienie trzech „pni rasowych” (OWC, s. 182). Rasy psychiczne, których 
istnienie stwierdzał Le Bon, uważa za „rzekome”. Koneczny twierdzi, że psychiczne 1 2 
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nastawienie narodów jest zmienne: nacja niegdyś wojownicza może stać się po upływie 
wieków nadzwyczaj łagodna. Logiczne jest w tym świetle, po pierwsze, że wbrew tezom 
Le Bona czy Gobineau, krzyżowanie ras nie ma nic wspólnego z krzyżowaniem cywili
zacji. Po drugie, nie ma także sensu mówienie o hierarchii ras (OWC, s. 195). W konse
kwencji oznacza to, że czynnik plemienny nie może być uważany za podstawę cywiliza
cji.

Stanowisko polskiego historyka nie jest tak radykalne, jeśli chodzi o inny czynnik, 
mogący różnicować cywilizacje, a mianowicie język. Koneczny sądzi, że języki nie są 
w jednakowy sposób zdolne do stworzenia cywilizacji wysoko rozwiniętej (OWC, s. 221 
i n.). Większość z nich posiada granice możliwego rozwoju. Nie można jednak zgodzić 
się z twierdzeniem, że język odzwierciedla umysłowość zbiorową, chociaż osiągnięcie 
wysokiego szczebla rozwoju cywilizacji musi wpływać udoskonalająco na rozwój języ
ka (OWC, s. 229-232). Umiarkowane stanowisko Konecznego jest interesującym kom
promisem pomiędzy językowym radykalizmem Majewskiego oraz teoriami, w których 
języki są albo zupełnie nieistotne w procesie kształtowania cywilizacji, albo też przyj
muje się tezę o ich powszechnym izomorfizmie. Język ma u autora O wielości cywiliza- 
cyj charakter pewnego uniwersalnego narzędzia, które może być rozwinięte w większym 
lub mniejszym stopniu. Koncepcja ta nie powinna być zatem uważana za strukturalnie 
pokrewną teoriom kontynuującym tradycję Humboldta, co oznacza, że zasadniczo roz
chodzi się w tym miejscu również z poglądami Danilewskiego. Ten ostatni daleki jest od 
ustalania hierarchii języków; Konecznemu pokusa taka nie jest obca, ale krakowski 
historyk, wartościując języki, nie determinuje ich związku z formacjami kulturowymi. 
Jeden język może wszak służyć dwóm cywilizacjom. Jest on systemem niewzruszonych 
zasad i nie da się go w radykalny sposób naprawić. Nawet jednak, jeśli nie jest dosko
nały, pamiętać trzeba, że zależą od niego jedynie szczeble cywilizacji, nie zaś ich ro
dzaje.

O wiele istotniejszym czynnikiem w kształtowaniu się cywilizacji jest, zdaniem Ko
necznego, religią. Historyk nie utożsamia jednak obu pojęć. Innymi słowy, religią może, 
chociaż nie musi, uzależniać od siebie całości formacji kulturowej. Cywilizacje, w któ
rych całość ludzkiego bytu zostaje podporządkowana religii, zostały określone mianem 
sakralnych (OWC, s. 248, 275). Charakteryzuje je istnienie poważnych ograniczeń 
rozwojowych ze względu na ścisłe nakazy i zakazy dotyczące wszystkich sfer życia 
(OWC, s. 276). Oprócz formacji tego typu, można mówić także o cywilizacjach pólsa- 
kralnych, podporządkowujących sobie ściśle tylko część życia, oraz o niesakralnych, 
czyli takich, w których żadna ze sfer ludzkiego bytu nie jest obligatoryjnie wyznaczona 
przez zasady religijne.

W opinii historyka, im wyższy szczebel religii, tym mniej sakralności nakłada ona na 
życie zbiorowe. Oznacza to, że w samym systemie klasyfikacji zawarty zostaje element 
wartościowania religii. Religia niższego szczebla będzie miała tendencje do budowania 
cywilizacji sakralnych, natomiast bardzo wysoki stopień religii będzie skłaniał do od
chodzenia od limitowania sfer życia przez religijne przepisy. Tak sformułowana zależ
ność czyni koncepcję Konecznego bardzo odmienną od przekonań Danilewskiego, który 
z jednej strony nadawał religii znaczenie poważniejsze, z drugiej zaś czynił religię ele
mentem podrzędnym wobec innych czynników. Zwróćmy uwagę, że w Rosji i Europie 
określone wyznanie może stanowić jeden z konstytutywnych wyznaczników typu kultu
rowo-historycznego. Jeśli typ charakteryzuje się obecnością takiego czynnika, na pewno 
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wpływa on korzystnie na bogactwo cywilizacji. Brak jest zawsze zubożeniem, obecność 
zawsze związana jest z bogactwem. Niczego podobnego nie spotykamy u Konecznego. 
W jego koncepcji obecność niektórych religii może tak radykalnie wpływać na cywili
zację, że jej cechą immanentną staje się strukturalne ubóstwo.

Z drugiej strony, u Danilewskiego to cechy psychiczne materiału etnograficznego 
stanowią czynnik określający formację, w tym również realną postać wyznawanej reli
gii. W konsekwencji, nie posiada ona znaczenia pierwszorzędnego, nie determinuje 
cywilizacji w sposób bezpośredni. W dziełach Konecznego jej rola w tym aspekcie jest 
odmienna: cechy psychiczne narodów się zmieniają, ale wymogi religii pozostają takie 
same, dlatego też może ona znacząco wpływać na historię wielkich społeczeństw.

Przegląd trzech kryteriów, mogących służyć za narzędzia do stworzenia typologii 
cywilizacji, prowadzi do wniosku, że albo należy je zupełnie zignorować, albo też uznać 
ich tylko częściową funkcjonalność. Znacznie większe znaczenie w procesie kształto
wania cywilizacji przypisuje teoretyk podejściu społeczności do zagadnienia czasu. Jak 
wskazuje Koneczny, pozytywny rozwój cywilizacji polega na stopniowym opanowywa
niu tej kategorii aż do osiągnięcia tzw. historyzmu czyli świadomości historycznej spo
łeczeństwa i wysnuwania z niej wniosków. Analogicznie do procesu pokonywania prze
strzeni, chodzi tu o uzależnienie jej obszaru od ludzkiej woli. Istnieje jednak bardzo 
istotna różnica pomiędzy pokonywaniem przestrzeni i czasu, ta pierwsza bowiem jest 
etycznie neutralna, gdy tymczasem dzięki opanowaniu czasu możliwe staje się wytwo
rzenie pilności, oszczędności, zdolności planowania. Co więcej, dzięki takiemu postę
powi może się narodzić także altruizm; człowiek ma przed sobą perspektywę pozosta
wienia swego dorobku potomnym, może poświęcać się w imię dobra ludzi, którzy poja
wią się po nim (OWC, s. 286-287).

O ile cechy specyficzne rasy i języka wydają się w teorii Konecznego czynnikami 
oderwanymi od istoty cywilizacji i od siebie nawzajem, o tyle sposób i stopień opano
wania czasu i religii pozostają z sobą w ścisłej więzi. Religie, które otwierają przed 
pojedynczym człowiekiem czy całą społecznością perspektywę przyszłości, inaczej 
wpływają na ukształtowanie cywilizacji niż wierzenia oparte na niezmienności czy cy- 
kliczności. Podejście do czasu i religii można uważać za ważne czynniki, kształtujące 
istotę cywilizacji, ale nieposiadające charakteru kategorii bazowych. Zaproponowany 
przez Konecznego system klasyfikacji opiera się na innych filarach. Historyk wyróżnia 
dwie, nierozerwalnie z sobą związane, strony bytu ludzkiego: wewnętrzną, czyli ducho
wą oraz zewnętrzną, cielesną. Na pierwszą składają się pojęcia dobra (moralności) 
i prawdy (przyrodzonej i nadprzyrodzonej), natomiast na zewnętrzną - pojęcia zdrowia 
i dobrobytu. Pomiędzy stroną duchową a cielesną istnieje pomost w postaci pojęcia 
piękna, które jest wspólne obu sferom. Powyższy schemat nazywa Koneczny quincu- 
nxem człowieczym i stwierdza, że poznanie stanu jakiegokolwiek zrzeszenia, od rodziny 
poczynając, oznacza poznanie jego quincunxa (OŁH, s. 12-13).

Nawet pobieżny rzut oka na ów system wyznaczników pozwala określić go jako 
zdecydowanie aksjologiczny. Podstawą cywilizacji jest jej stosunek do bardzo jasno 
określonych wartości, podczas gdy u Danilewskiego typologia oparta jest na sferach 
aktywności. Oba systemy stanowią zatem odbicie gruntownie odmiennych zasad; wy
chodzą od różnych czynników determinujących i w rezultacie tworzą nieporównywalne 
kategorie różnicowania cywilizacji. Z jednej strony zatem mamy do czynienia z deter
minantą etnopsychiczną i sferami działalności, w której może ona tworzyć jakości 
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dystynktywne, z drugiej - z uznaniem pierwszorzędnej roli aksjologii przejawiającej się 
w dwu sferach, w których tworzy ona ściśle określony quincunx wartości.

Jego pierwiastki objawiają się najpierw w pierwotnych ustrojach rodowych i już 
w owych prymitywnych społecznościach wytwarza się na podstawie stosunku do pięciu 
pojęć tzw. trójprawo, czyli zespół prawa: familijnego, majątkowego i spadkowego. 
Wszystkie zrzeszenia zaczynają od ustroju rodowego. Potem, w ciągu wieków, rody 
przechodzą w plemiona, te zaś - w ludy. Następuje fuzja mniejszych społeczności, która 
w wysoko zaawansowanych stadiach rozwoju prowadzi ostatecznie do powstania 
państw. Łączenie nie następuje jednak w sposób dowolny. Łączyć się mogą jedynie 
takie rody, które mają podobne trójprawo, a zatem to analogie w quincunxie stanowią 
nieodzowny warunek coraz rozległ ej szego zrzeszania. Zwróćmy uwagę, jak bardzo 
odmienna jest podstawa zrzeszania się w teorii Danilewskiego, gdzie mniejsze społecz
ności lgną do siebie dzięki bliskości etnopsychologicznej, wywołującej naturalną sym
patię. U Konecznego można natomiast mówić o pewnym prawie współmierności spo
łeczeństw. To, co nie jest współmierne, zwalcza się, a przynajmniej dąży do tego, by się 
rozejść. Metody życia zbiorowego są zatem rozmaite i każda z nich tworzy własną cy
wilizację (OŁH, s. 14).

Określenie istoty cywilizacji jako „metody życia zbiorowego” jest stosunkowo pro
ste; nie ma charakteru wyliczającego, lecz wyznacza specyfikę grupy poprzez stosunek 
do pięciu pojęć, ukonkretniony w trójprawie. Jak słusznie zauważa Anton Hilckmann, 
tak zdefiniowana cywilizacja nie zostaje przeciwstawiona kulturze (co występuje nie 
tylko u Spenglera, lecz także w szeregu innych koncepcji, głównie niemieckich, poczy
nając od Immanuela Kanta)3. „Kulturę” w koncepcji Konecznego należy bowiem rozu
mieć jako odmianę cywilizacji. W ten sposób można mówić o kulturze polskiej w ra
mach cywilizacji łacińskiej czy kulturze afgańskiej w ramach cywilizacji turańskiej.

3 A. Hilckmann, Wschód i Zachód [w:] OŁH, s. 93.
4 Zbigniew Pucek używa w tym wypadku określenia, że zdaniem Konecznego „wynalazki materialne nie 

są cywilizacyjnie nacechowane”. Z. Pucek, Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej. 
Na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego, Kraków 1990, s. 68.

Zdaniem Konecznego, normalny rozwój społeczności wymaga uwzględnienia za
równo duchowej, jak i cielesnej strony życia, chociaż pierwszeństwo należy się pier
wiastkowi etycznemu. Zamożność nie jest moralnie niższą od ubóstwa, brak zaintereso
wania sprawami doczesnymi może wręcz prowadzić do barbarzyństwa. Z drugiej strony, 
należy pamiętać, że homo faber nigdy nie tworzył żadnej cywilizacji, tak więc technika 
nie jest związana z jej określonymi rodzajami (OŁH, s. 16). Koneczny wpisuje się zatem 
w tę tradycję rozumienia specyfiki kultur, która uważa technikę czy osiągnięcia gospo
darki za zasadniczo obojętne dla typu cywilizacji4. U Danilewskiego mamy do czynienia 
z koncepcją w pewnej mierze zbliżoną. Autor Rosji i Europy uznaje, co prawda, 
dystynktywny charakter działalności społeczno-gospodarczej, ale technika jako osią
gnięcie naukowe ma charakter neutralny i spoczywa we wspólnej skarbnicy ludzkości.

Łączenie się i rozchodzenie społeczeństw ze względu na stan trójprawa następuje na 
niższych szczeblach cywilizacji; na kolejnych dochodzi do głosu jeszcze jeden czynnik 
różnicujący. Cywilizacja rozwinięta musi ustosunkować się do problemu relacji prawa 
prywatnego i publicznego. Zgodnie z tym rozróżnieniem możemy mieć do czynienia 
z typowym dualizmem prawnym, w którym obie sfery pozostają wobec siebie autono
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miczne, dochodzić może jednak do przerostu jednego z nich, którego radykalną postacią 
jest sytuacja monizmu prawnego:

U większości ludów prawo publiczne opiera się na prywatnym, w ten sposób mianowicie, że prawo 
prywatne panującego rozrasta się tak dalece, iż uznaje się go właścicielem wszystkich i wszystkiego 
w państwie. Wyolbrzymia się państwowe stosowanie prawa prywatnego; publiczne staje się jakościowo 
tylko szczególnym rodzajem prywatnego. Jest to monizm prawa prywatnego.

Istnieje drugi rodzaj monizmu prawnego, wręcz przeciwny. Życie prywatne stosuje się do wymagań 
życia publicznego, o którym decyduje głowa państwa. Społeczeństwo posiada tylko tyle wolności, ile mu 
jej udzieli państwo, tj. władca, jako reprezentant prawa publicznego. Jest to monizm prawa publicznego. 
(OŁH, s. 23-24)

Nakreślony przez Konecznego system czynników klasyfikowania cywilizacji opiera 
się na dwu diametralnie odmiennych sposobach myślenia, charakteryzujących historycz
ne społeczności. „Każde zjawisko życia pojmuje się albo personalistycznie, albo gro- 
madnościowo”. W ten sposób dochodzi do powstania społeczności stanowiących orga
nizmy lub mechanizmy. Te pierwsze, cechujące się wewnętrznym zróżnicowaniem, 
jednoczy dobrowolny akces jednostek dążących do celów „wynikających z zapatrywań 
i dążności ogółu”. Są one zdolne do regeneracji, albowiem organizm samodzielnie pod
nosi się z klęsk i doskonali. Mechanizmy charakteryzują się natomiast wewnętrzną jed- 
nostajnością, jednostki wchodzące w skład takiej formacji nie wyobrażają sobie, aby 
jedność mogła istnieć bez jednostajności. W rezultacie takiego porządku zanika dążność 
do samodoskonalenia (OŁH, s. 26-27).

Użycie w rozumowaniu Konecznego przeciwstawienia organizmów i mechanizmów 
wskazywałoby, że historyk zmierza ku zastosowaniu analogii organicznej, obecnej 
w niektórych teoriach jego poprzedników. Takie przypuszczenie byłoby jednak błędne, 
albowiem dokonane rozróżnienie jest tylko pewną metaforą o akcydentalnym charakte
rze5. W rzeczywistości polski teoretyk uważał biologizm za teorię błędną, prowadzącą 
do mylnego przekonania o konieczności „obumierania” cywilizacji:

5 Pozomość organicyzmu u Konecznego podkreśla także Z. Pucek, op.cit., s. 124.

Nie znam większego absurdu, jak doktrynę o upadaniu cywilizacji skutkiem starości. Ale żydowska 
i chińska trwają! Wprowadzenie biologicznego punktu widzenia do historii stanowi najgrubszą pomyłkę 
filozoficzną. A doszło do tego, iż nawet tęgie głowy jęły się obliczać, jak długo może kwitnąć i trwać 
cywilizacja, po jakim czasie musi ustąpić pola „nowej”. Nigdy żadna cywilizacja nie musi ani zamierać, 
ani umierać na uwiąd starczy, lecz w każdej chwili może się popsuć zamieszaniem cywilizacyjnym. 
Także wszystkie teorie nawrotów historycznych polegają na błędzie biologizmu dziejowego i wszystkie 
są fałszywe.

Ani też upadek cywilizacji nie musi wcale być poprzedzony wysokim jej rozkwitem („wiek męski”), 
bo upaść można z każdego szczebla. Czasem gniją na drzewie owoce niedojrzałe. Wywód zaś, jako cy
wilizacje upadają, „spełniwszy swe zadanie”, jest frazesem literackim, pięknie brzmiącym, lecz nauko
wo czczym.

Cywilizacje upadają z tej samej przyczyny, co wszelkie zrzeszenia: gdy zepsuje się ich struktura. Ta 
polega na jednolitości metody zrzeszenia, ażeby władały nią pewne normy współrzędne, iżby jedna nie 
wykluczała drugiej. Słowem, cywilizacja upada, gdy zabraknie w niej warunków współmiemości. Cy
wilizacja także jest zrzeszeniem, podlega więc temu prawu zrzeszeń. (OWC, s. 315-316)

Powyższe uwagi wskazują, jak diametralnie odmienna jest teoria wielości cywilizacji 
Konecznego od koncepcji typów kulturowo-historycznych, jeśli chodzi o aspekt dia- 
chroniczny formacji kulturowych. W odróżnieniu od Danilewskiego, Leontjewa, Ma
jewskiego czy Spenglera, polski historyk odchodzi konsekwentnie od biologizmu, co 
w rezultacie pozwala mu również uniknąć fatalizmu historycznego. W jego przekonaniu 
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cywilizacja może trwać tak długo, jak długo zachowuje wewnętrzną koherencję, nie 
można bowiem być cywilizowanym na dwa sposoby (OWC, s. 316). Warunek spójności 
dla pomyślnego rozwoju formacji obecny był także u Danilewskiego, ten jednak nie 
sądził, aby nawet doskonała konsekwencja w zachowaniu zasad własnego typu mogła 
ów typ uchronić od zapowiedzianej śmierci. Koneczny natomiast pokazuje, że to nie 
cywilizacja ginie, lecz następuje upadek społeczeństwa, zdziczenie. Sama cywilizacja 
zginąć nie może, jest bowiem tylko metodą, teoretycznym konstruktem, wyabstrahowa
nym z doświadczenia socjologicznego.

Pomimo takiego stanowiska polskiego historyka, trudno byłoby uznać jego teorię za 
w pełni optymistyczną. Wyznaje on bowiem zasadę caeteribus paribus - „niższość 
górą”:

Wyższe cywilizacje, jako bardziej skomplikowane, mają więcej sposobności, by w czym niedoma
gać. Nieraz cywilizacje defektowne okazywały się bardziej wytrzymałymi. Im wyższa cywilizacja, tym 
więcej punktów pochopnych do schorzeń. Wyższość jest bardziej narażona na sposobności upadku. 
(OŁH, s. 59)

Istota zasady niższości zawiera się w przekonaniu, że wyższość określonego typu 
cywilizacyjnego jest zawsze okupiona wysiłkiem, a zatem oddalenie niebezpieczeństwa 
upadku formacji wiąże się z koniecznością przezwyciężenia naturalnej skłonności do 
łatwizny. Nie zmienia to jednak podstawowej zasady, że cywilizacja rozumiana jako 
metoda, jako model wzorcowy, pozostaje strukturalnie niezmienna, można ją zatem co 
najwyżej zdegradować i doprowadzić w praktyce do dysfunkcji.

Czy w takiej sytuacji możliwe jest rozszerzanie się wpływów cywilizacji? Przypo
mnijmy, że Danilewski uznawał możliwości każdej formacji kulturowej za ograniczone. 
Po pierwsze, budowanie typu kulturowo-historycznego, czyli cywilizacji samoistnej, 
ograniczało się zasadniczo do pewnej grupy plemion o wspólnym pochodzeniu i uży
wających w związku z tym pokrewnych języków. Dalej możliwa była albo ekstermina
cja ludów autochtonicznych, albo ograniczona dyfuzja w postaci przeniesienia (koloni
zacji), szczepu lub użyźnienia kulturowej gleby. U polskiego teoretyka brak ogranicze
nia etnicznego, jeśli chodzi o rozwój cywilizacji w czasie i przestrzeni. Cywilizacja 
danego typu przekracza bariery plemienne. Jej ekspansja jest nie tylko możliwa, ale 
stanowi wręcz normalne następstwo żywotności. Ekspansja może następować albo za 
pośrednictwem przemocy, albo też dzięki „siłom duchowym”; ten ostatni wariant za
pewnia większą jej trwałość. Ekspansja posiada granice. Są nimi takie czynniki, jak opór 
cywilizacji sąsiedniej czy wyczerpanie się obu stron cywilizacyjnego konfliktu, czyli 
tzw. stan acywilizacyjny. Ekspansja nieograniczona pojawia się wówczas, gdy żywotna 
cywilizacja nie napotyka oporu.

W punkcie dotyczącym dyfuzji poglądy Konecznego niewiele różnią się od tych, które 
spotykamy w Rosji i Europie', cechują się być może jeszcze większym radykalizmem. Dla 
polskiego historyka syntezy pomiędzy cywilizacjami są nie tyle niemożliwe, ile zawsze 
destrukcyjne dla danej formacji. Współmiemość istnieje wyłącznie pomiędzy kulturami 
współtworzącymi cywilizację, ale nigdy pomiędzy samymi cywilizacjami. Tym samym to 
właśnie próby syntezy prowadzą społeczeństwa do upadku. Jak zauważa Zbigniew Pucek: 
„W odróżnieniu od O. Spenglera czy M. Danilewskiego Koneczny nie przeczy dyfuzji, 
lecz wiąże ją z procesem dezorganizacji i rozkładu zbiorowości cywilizacyjnych”6.

6 Z. Pucek, op.cit., s. 155.
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Przedstawiona w ten sposób teoria jasno wyznacza zasady określania struktury syn
chronicznej cywilizacji, a wymiar zmienności w czasie stanowi z kolei pochodną kohe
rencji tej struktury. Koneczny, pisząc o wielości cywilizacji, wskazuje nie tyle na wiel
kie historyczne organizmy polityczne, ile raczej na pewien wybór metod życia zbioro
wego, które przejawiają się w różnym miejscu i czasie. Nie oznacza to jednak, że histo
ryk tworzy hipotetyczne struktury, poszukując następnie egzemplifikacji. Wprost prze
ciwnie, w swych wypowiedziach metodologicznych deklaruje nie tylko antybiologizm, 
lecz także antyaprioryzm. Jego wrogość wobec konstruktów poprzedzających analizę 
doświadczenia historycznego jest wbudowana w sam system określania cech cywilizacji, 
można zatem powiedzieć, że u Konecznego metoda budowania systemu jest zrośnięta 
z samym systemem w stopniu najwyższym spośród wszystkich omówionych tu dotąd 
teorii.

Polski historyk stwierdza, że w związku z personalistycznym albo gromadnościo- 
wym pojmowaniem życia zbiorowego wyłaniają się

(...) dwie metody myślenia: aposterioryczna i aprioryczna. Tamta snuje wnioski indukcyjne, zaczynając 
od krytycznego roztrząsania doświadczeń z przeszłości, ta zaś o doświadczenie i fakty się nie troszczy, 
lecz metodą medytacyjną dochodzi do formuł, do których nagina następnie życie rzeczywiste, choćby 
wypadało je złamać. Aposterioryzm jest indukcyjny, aprioryzm wyłącznie dedukcyjny. Aprioryzm lubi 
eksperymentować na wielkich zrzeszeniach, chcąc wytworzyć wszystko według powziętych z góry po
jęć, gdy tymczasem aposterioryzm wytwarza pojęcie według doświadczenia. Stosownie do tego działal
ność publiczna włącza się w szereg personalistyczny lub gromadnościowy. (OLH, s. 26)

Koneczny próbuje pokazać jednolitość zespołu procedur, prowadzących do wnio
sków uzasadnionych, jak i fałszywych w sferze zarówno dociekań naukowych, jak 
i praktyki społeczno-politycznej. Zabieg historyka, niepozbawiony atrakcyjności, wyka
zuje jednak tendencję do zbyt daleko idących uproszczeń, jeśli chodzi o ściśle naukowy 
zakres metod badawczych. Zapomina on bowiem o istotnej roli hipotezy w badaniach 
empirycznych, a zatem nie dostrzega dorobku dedukcjonizmu w badaniach, dla których 
wszelkie koncepcje nieweryfikowalne poprzez doświadczenie miały charakter „metafi
zyczny”. Postawa Konecznego może być związana z faktem, że w czasie gdy powsta
wała jego teoria wielości cywilizacji, za najistotniejszy przejaw aposterioryzmu uważa
no badania w duchu neopozytywistycznym, zaś koncepcja falsyfikacjonizmu Karla 
Poppera nie zdobyła jeszcze wystarczającego rozgłosu. Myśl Poppera stanowi przykład 
godzenia dedukcjonizmu z podejściem empirycznym i, co nie mniej istotne, z odrzuce
niem konstruktów historyzmu i utopii społecznych w praktyce politycznej7. Możliwości 
takiego połączenia poglądów Koneczny nie dopuszcza8.

7 K. Poppcr, logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977; pierwsze wydanie dzieła: Logik der 
Forscliung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Wissenschaft, Wien 1935; Nędza historycyzmu. Warszawa 
1986; Utopia i przemoc [w:] Kierunki filozofii współczesnej, Toruń 1995, s. 240-250.

8 Na ciekawą relację poglądów Konecznego do Poppera zwraca uwagę J. Skoczyński, pisząc, że: 
„W r. 1935, kiedy ukazała się drukiem książka Konecznego O wielości cywilizacji, K.R. Popper napisał swą 
pracę o historyzmic. W nocie wstępnej do tej ostatniej czytamy: ani metodami naukowymi, ani 
jakimikolwiek innymi nie sposób przewidywać biegu historii. Natomiast polski badacz w zakończeniu 
swego dzieła wyraża przekonanie, że kiedy powstanie teoria cywilizacji, dowiemy się wreszcie, o co chodzi 
w tysiącleciach ludzkiej doli i niedoli. Te przeciwstawne poglądy, które łączy jeden czas powstania, każą 
nam spojrzeć na problem szerzej, nie tylko przez pryzmat samej ambiwalencji, w jaką uwikłał się mało 
znany polski historyk”. J. Skoczyński, Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Kraków 1990, s. 103.
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Tym, co proponuje, jest więc klasyczny indukcjonizm. Przeglądu koncepcji cywili
zacji dokonuje właśnie z perspektywy ich pokrewieństwa lub obcości wobec metody 
indukcyjnej. Badacz cywilizacji powinien, zgodnie z założeniami koncepcji krakow
skiego historyka, najpierw poznać bogactwo ustrojów życia zbiorowego w dziejach, 
następnie zaś dokonać wyabstrahowania struktur cywilizacyjnych. W ogólnym zarysie 
można by zatem przyjąć, że tym, co sam Koneczny przedstawia w swych książkach 
historycznych, jest analiza materiału badawczego, natomiast zawartość jego dzieł doty
czących teorii cywilizacji to już raczej rezultat dokonanej abstrakcji. Taka idea postę
powania uczonego wydaje się zbliżona do procedury zaproponowanej przez Danilew
skiego. Autor Rosji i Europy dokonuje wszak drobiazgowego przeglądu wydarzeń histo
rycznych, zanim dochodzi do opisu swego systemu. Istnieje jednak zasadnicza różnica 
w postępowaniu z faktami u obu badaczy cywilizacji. Koneczny stara się nie wychodzić 
poza fakty, przede wszystkim zaś poza ich naturę, podczas gdy teoretyk rosyjski poszu
kuje i znajduje klucz do opisu zjawisk, sprowadzając je do praw parabiologicznych. 
W ten sposób koncepcja Danilewskiego staje się redukcjonistyczna, podczas gdy Ko
neczny, pomimo pewnych przesadnych wniosków i stronniczości w opisie rzeczywisto
ści historycznej, pozostaje jednak indukcjonistą.

Merytoryczne uzasadnienie systemu quincunxa i trójprawa nie stanowi zatem tylko 
pewnego dodatku, lecz istotny etap w budowaniu teorii. Historyk dokonuje przeglądu 
dziejów i, jak słusznie zauważa Janusz Goćkowski, interpretuje je jako dzieje gry 
o hegemonię cywilizacyjną9. Sformułowania Konecznego, dotyczące tej kwestii, nie 
pozostawiają żadnych wątpliwości:

9 J. Goćkowski, Konecznego model dziejów powszechnych [w:] Feliks Koneczny dzisiaj, praca zbiorowa 
pod red. J. Skoczyńskiego, Kraków 2000, s. 31.

Każda cywilizacja, póki jest żywotną, dąży do ekspansji; toteż gdziekolwiek zetkną się z sobą dwie 
cywilizacje żywotne, walczyć z sobą muszą. Wszelka cywilizacja żywotna, nic obumierająca, jest za
czepną. Walka trwa, dopóki jedna z walczących cywilizacyj nie zostanie unicestwiona; samo zdobycie 
stanowiska cywilizacji panującej walki bynajmniej nie kończy.

Jeżeli istniejące obok siebie cywilizacje mieszczą się obok siebie w obojętnym spokoju, widocznie 
obie pozbawione są sił żywotnych. Wypadek taki kończy się często kompromisem w jakiejś mieszaninie 
mechanicznej, w której nastaje obopólna stagnacja, a z niej wytworzy się z czasem istne bagnisko acy- 
wilizacyjności. (OWC, s. 312-313)

W historii pojawia się wiele formacji, różnorako ustosunkowanych do wyznaczni
ków bazowych. Współcześnie, jak wskazuje Koneczny, można mówić o istnieniu dwu 
cywilizacji sakralnych: żydowskiej i bramińskiej, oraz pięciu niesakralnych: turańskiej, 
arabskiej, chińskiej, bizantyńskiej i łacińskiej.

Cywilizacja żydowska to, zdaniem historyka, formacja, która oprócz faktu wyzna
czania całości bytu przez sferę sakralną przejawia także skłonność do socjalistycznego 
kolektywizmu. W ten sposób, paradoksalnie, najbardziej antysemickie państwa, jak 
Rosja i Niemcy hitlerowskie, poprzez praktykę socjalizmu dokonały urzeczywistnienia 
idei żydowskiej (OŁH, s. 54). Cywilizację żydowską cechuje jednocześnie najdalej 
idąca zmienność. Dawniejsza poligamia zastąpiona została monogamią.

Cywilizacja bramińska to również struktura sakralna, jednakże „poligamizująca” 
w dziedzinie prawa małżeńskiego, despotyczna w obszarze władzy państwowej 
i bezetyczna (OWC, s. 309). Stwierdzenie o bezetyczności może dziwić, albowiem Ko
neczny uznaje motywacje etyczne człowieka dążącego do kolejnego wcielenia. Zdaniem 
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historyka, ideał nirwany hamuje jednak wszelką zapobiegliwość, ruchliwość życia 
i wszechstronność zabiegów (OŁH, s. 36).

Cywilizacja turańska, wyraz supremacji sił fizycznych, to formacja oparta na prawie 
prywatnym i obozowym ustroju rodowym. Jest zasadniczo poligamiczna. Cechuje się 
cyklicznym rozumieniem czasu. W aspekcie politycznym charakteryzuje ją antropolatria 
wodza. W życiu publicznym pozbawiona jest aspektu etycznego (OWC, s. 309).

Cywilizacja arabska, podobnie jak turańska, stanowi wyraz supremacji sił fizycznych 
i opiera się na prawie prywatnym. Cechuje ją społeczny ustrój rodowy i poligamia. Po
siadła umiejętność dzielenia czasu na ery, nie doszła jednak do stadium historyzmu. 
W życiu społecznym charakteryzuje się despotyzmem, poddanym wszakże autorytetowi 
Koranu (OWC, s. 309).

Struktura cywilizacji chińskiej to także wynik dominacji czynnika fizycznego i prawa 
prywatnego. Jej ustrój, podobnie jak w arabskiej, jest społeczny i rodowy. W obszarze 
prawa familijnego Koneczny określa ją jako „poligamizującą”, natomiast w dziedzinie 
władzy państwowej jako antropolatryczną i bezetyczną. Zdaniem historyka, stanowi 
także skrajny przypadek bezduszności (OWC, s. 309).

Cywilizacja bizantyńska to casus nieco odmienny, albowiem przy supremacji sił fi
zycznych opiera się ona na prawie publicznym. Nie występuje w niej także poligamia. 
W obszarze życia społecznego charakteryzuje ją antropolatria, podobnie jak we wcze
śniej wymienionych formacjach poligamicznych. Jej cechą specyficzną jest etatyzm 
i biurokracja. Jest bezetyczną w prawie publicznym, oddzielonym od mniej istotnego 
w niej prawa prywatnego (OWC, s. 309). Istotę tego zagadnienia przedstawia w synte
tyczny sposób Jędrzej Giertych:

Cywilizacja bizantyńska nakazuje postępować w życiu prywatnym wedle zasad moralności chrze
ścijańskiej. Ale w obliczu spraw państwowych i w ogóle życia publicznego demonstruje swoją bezsiłę 
i bezradność. Wedle tej cywilizacji, nic ma moralności w polityce. I nie ma w działalności państwa10.

10 J. Giertych, Przedmowa [w:] F. Koneczny, Cywilizacja bizantyńska, Komorów brw., s. 14.

Najdoskonalszą metodą życia zbiorowego jest, zdaniem Konecznego, cywilizacja ła
cińska. Charakteryzuje ją: emancypacja rodziny, monogamia, oddzielenie prawa pu
blicznego i prywatnego, wymóg etyki życia politycznego, bazujący na supremacji sił 
duchowych (OWC, s. 309). Przedstawiciele cywilizacji łacińskiej najdoskonalej opano
wali czas, przez co istnieje możliwość planowania, w tym także sukcesji. Tylko przy 
takim ustroju życia społecznego możliwe jest także wytworzenie poczucia narodowego, 
albowiem ono zawsze związane jest z historyzmem; nie ma narodu bez historii. W ten 
sposób reprezentantami cywilizacji mogą być różne narody, które tworzą subsystemy 
metod życia społecznego, czyli kultury.

Największą szczegółowością cechuje się u Konecznego przegląd rozwoju cywilizacji 
bizantyńskiej. Analizując występowanie tendencji etatystycznych, antropolatrycznych 
i cezaropapistycznych w samym Bizancjum, wysuwa wiele twierdzeń przesadnych, 
które spotykają się z krytyką badaczy. Małgorzata Dąbrowska wymienia wiele z nich, 
jak chociażby oskarżanie bizantyńczyków o ciemnotę przy jednoczesnym stwierdzeniu, 
że na Rusi bizantynizm zapanował bez bizantyńskiej uczoności i dworności. Zdaniem 
badaczki, historyk uległ powszechnej w międzywojennej Polsce tendencji do utożsa
mienia bizantynizmu z rosyjskością. Tym samym nie mógł on dostrzec we wschodnim 
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cesarstwie kontynuacji Rzymu11. Podobnie Maciej Salamon wskazuje, że przekonanie 
Konecznego o przewadze wczesnośredniowiecznego Zachodu nad Wschodem w świa
domości jurysprudencj i rzymskiej było całkowicie błędne1*". Hanna Kowalska podkreśla 
z kolei, że właśnie na Wschodzie następowała chrystianizacja prawa, której towarzy
szyło pozbawienie cesarza statusu boskości11 12 13.

11 M. Dąbrowska, Przemoskwiona wizja Bizancjum a niemiecki bizantynizm Konecznego [w:] Feliks 
Koneczny dzisiaj, praca zbiorowa pod red. J. Skoczyńskiego, Kraków 2000, s. 155 i n.

12 M. Salamon, Bizancjum Feliksa Konecznego [w:] op.cil., s. 174.
13 H. Kowalska, Prawo na Rusi. Polemika z oceną kultury ruskiej Feliksa Konecznego |w:] op.cil., 

s. 203.
14 F. Koneczny, Cywilizacja bizantyńska, Londyn 1973, s. 310.

Interesującym aspektem bizantyńskiego wątku w rozważaniach polskiego historyka 
jest odniesienienie tego modelu cywilizacji również do pewnych zjawisk występujących 
na gruncie niemieckim. Jak sądzi Koneczny, w historii Niemiec co pewien czas wystę
powały fale bizantynizmu, który zmagał się z cywilizacją łacińską. Przykładem takiego 
wpływu są ambicje cesarzy, którzy, w odróżnieniu od stronników dominacji papiestwa, 
dążyli do jednostajnej centralizacji państwa. Po okresie pewnego upadku zakon krzy
żacki, a po nim państwo pruskie, wzmacnia ową bizantyńsko-niemiecką kulturę na no
wo (OŁH, s. 50). Bizantynizm niemiecki znalazł także dobitny wyraz w systemie władzy 
sprawowanej w księstwach protestanckich, począwszy od XV wieku. Każdy Landen- 
fiirst spełniał bowiem funkcje władcy zarówno świeckiego, jak i religijnego. Z chwilą 
objęcia władzy następowały procesy biurokratyczne, zmierzające do osłabienia roli 
samorządów14.

Koncepcja bizantynizmu niemieckiego jest interesująca o tyle, że w sposób dobitny 
przesądza o typologicznym, nie zaś historycznym, charakterze określonych rodzajów 
cywilizacji. Bizantyńczykiem można być bowiem w dowolnym miejscu i czasie, i bez 
względu na pochodzenie. Jedno plemię z kolei stać się może areną walki kilku syste
mów cywilizacyjnych, czego przykładem jest casus niemiecki. Podobną dwoistość do
strzega Koneczny w historii Rosji. Sami Rosjanie istotę swej cywilizacji określali 
w bardzo różnorodny sposób. Danilewski i słowianofile uważali ją za żywioł słowiański, 
Leontjew natomiast traktował swoją ojczyznę przede wszystkim jako emanację bizanty
nizmu. Różnice obu wizji wynikają przede wszystkim z odmiennego punktu widzenia na 
wschodniosłowiańską rzeczywistość historyczną. Myślenie przez pryzmat słowiańskiej 
plemienności i prawosławnej duchowości było w XIX wieku bardzo częstym sposobem 
identyfikowania Rusi jako spuścizny kulturowej. Ruś, a następnie Rosja była synoni
mem czegoś, co znajduje się pomiędzy Europą a Azją, wielkiego sukcesora wschodnie
go cesarstwa chrześcijańskiego. W ten sposób Ruś przeciwstawiano zarówno Zachodo
wi, jak i szeroko rozumianej Azji.

Koneczny, któremu obce były kryteria plemienne, nie mógł identyfikować Rosji 
z kulturą słowiańską, pozostawałoby mu zatem określenie tej kultury jako wyrazu bi
zantynizmu. Polski historyk istotnie uznaje znaczenie wpływu cywilizacji bizantyńskiej 
na Ruś, a następnie Rosję, ale jego typologiczne spojrzenie prowadzi do wniosku, że 
kraj ten stanowi przede wszystkim przykład dominacji turańszczyzny. Zdaniem Konecz
nego, w okresie Wielkiego Księstwa Kijowskiego dochodzi do walki wpływów bizan
tyńskich i łacińskich, później jednak, na skutek panowania mongolskiego, następuje 
przyjęcie modelu turańskiego, którego apogeum stanowią rządy Iwana Groźnego. Nową 
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falę urzędniczego bizantynizmu przyniosi czas reform Piotra Wielkiego, nigdy jednak 
nie dochodzi do wyparcia turańszczyzny. W okresie petersburskim Rosja staje się tere
nem spotkania sprzecznych porządków, co owocuje powstaniem nihilizmu (OWC, 
s. 314). Patologia ta ma stanowić przykład z konieczności nieudanych prób syntezy 
cywilizacji.

W podobny sposób postrzega Koneczny spotkanie Polski z kulturą wschodnich są
siadów:

Fatalnym pomysłem było poszukiwanie syntezy za pomocą unii brzeskiej 1596 r.; przepaść powięk
szyła sic jeszcze bardziej. Na nic się nie zdały projekty związku prawno-państwowego, wysuwane ze 
strony polskiej w r. 1600, a potem wysunięte przez Samozwańca. W r. 1648 nowy zawód. Chmielnicki 
otrzymał od chana krymskiego obietnicę, że zostanie księciem panującym na Ukrainie pod sułtańskim 
zwierzchnictwem, jeżeli wznieci bunt kozacki. Wojny kozackie ubiły do reszty ruskie poczucie narodo
we, a kozaczyzna stała się najczystszą turańszczyzną.

Z całych tych polskich dążeń do syntezy ze Wschodem wytworzył się... sarmatyzm, ciemnota i za
stój, wśród którego omal nie zatonęła całkiem kultura polsko-lacińska. (OŁH, s. 48)

Zdecydowanie negatywny pogląd na temat wpływu rosyjskiej mentalności na Pola
ków nie był w okresie powstawania dzieł Konecznego zjawiskiem odosobnionym, cho
ciaż istota zgubnego oddziaływania określana była w sposób bardzo różny. Przykładem 
nieco innego spojrzenia na ów problem jest tekst Mariana Zdziechowskiego z roku 
1913, w którym autor argumentuje, że Rosjanie zarazili Polaków maksymalizmem, 
„zuchwale stawiającym przed sobą ostatnie cele”15. Rozważania krakowskiego historyka 
posiadają na tle innych wypowiedzi na ten temat tę zaletę, że wpisane są w bardzo sys
temową perspektywę cywilizacyjną, której nakreślenie wymagało gruntownej analizy 
materiału empirycznego.

15 M. Zdzicchowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską [w:] M. Zdziechowski, Wybór pism, Kraków 
1993, s. 484 i n.

16 Ł. Nadolski, Wątki historyczne w publicystyce Feliksa Konecznego na lamach „Świata 
Słowiańskiego" [w:] Feliks Koneczny dzisiaj, op.cit., s. 62.

Nie może dziwić, że wnioski natury polityczno-społecznej, które pojawiały się w pi
smach Konecznego w miarę postępu jego prac badawczych, w zasadniczy sposób od
biegają od propozycji Danilewskiego i przybierają wobec nich charakter antytetyczny. 
Rosyjski panslawista na plan pierwszy wysuwa ideę słowiańską. Interesujące jest, że 
w pierwszej dekadzie XX stulecia pojawiają się w „Świecie Słowiańskim” publikacje 
krakowskiego teoretyka, pisane pozornie w tym samym duchu. Koneczny wyraża w nich 
obawy przed pangermanizmem i nadzieje na unię z Rosją na zasadach partnerstwa. 
Trudno jednak nie zgodzić się z poglądem Łukasza Nadolskiego, który twierdzi, że 
celem owej publicystyki nie była realizacja panslawizmu, całkowicie sprzecznego 
z intencjami polskiego historyka, ale propagowanie idei niepodległości państw słowiań
skich, w tym przede wszystkim polskiego16. Faktem jest, że w późniejszym okresie Ko
neczny porzucił ideę słowiańską. Stało się to za przyczyną analizy wydarzeń politycz
nych, w tym przede wszystkim stanowiska imperium rosyjskiego wobec ambicji Pola
ków, a także obserwacji sprzeczności w łonie świata słowiańskiego, które jeszcze 
w poprzednim stuleciu podkreślał Leontjew. Do rezygnacji z poglądów wypowiadanych 
na łamach „Świata Słowiańskiego” skłoniła zatem polskiego teoretyka jego metoda, 
która w nieubłagany sposób prowadziła do odnajdywania „współmierności” nie w histo
rycznych plemionach, lecz modelach ustroju życia społecznego.
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O ile zatem ideą przewodnią Danilewskiego pozostało propagowanie przyszłego 
Związku Słowiańskiego, Feliks Koneczny skupił się na obronie i stopniowym, mozol
nym budowaniu cywilizacji łacińskiej. To zaś oznaczało przede wszystkim konstruowa
nie państwa, którego funkcjonowanie regulowałoby prawo, składające się z dwu całko
wicie autonomicznych dziedzin: prawa publicznego i prywatnego. Jak słusznie zauważa 
Bronisław Bartusiak, Koneczny, będący niewątpliwie myślicielem prawicowym, nie 
opowiada się za tzw. prawem natury. Jego ideał to raczej law in courts niż law in 
books'1. Oznacza to w praktyce zasadę zdrowego rozsądku i nabierania doświadczenia 
na przestrzeni lat.

17 B. Bartusiak, Rozumienie prawa u Konecznego [w:] ibidem, s. 258.
18 F. Koneczny, Państwo i prawo, Kraków 1997, s. 206. Pozostałe odniesienia do tego tekstu oznaczone 

będą symbolem (PiP) wraz z podanym numerem strony.
19 W dziele Konecznego Polskie Logos i Ethos (Warszawa 1921, s. 280) znajdujemy wręcz stwierdzenie, 

że „wolność to samorząd”.

Zasada common sense oraz powolnego budowania dobrze funkcjonującej cywilizacji 
znajduje także odzwierciedlenie w wizji polityki wewnętrznej. Krakowski teoretyk był 
zdecydowanym przeciwnikiem „politykanctwa”. Jego ideał państwa zakładał przede 
wszystkim oparcie ustroju na społeczeństwie, co w jego przekonaniu jest zasadą cywili
zacji łacińskiej13. W praktyce oznacza to jak najdalej rozwiniętą samorządność (PiP, 
s. 157, 207) . Centralizm, najlepiej widoczny w znienawidzonej przez krakowskiego 
historyka turańszczyźnie, jest zatem dla niego zaprzeczeniem propagowanego modelu 
kulturowego.

W obszarze rzeczywistości społeczno-gospodarczej Koneczny staje się przede 
wszystkim propagatorem kapitalizmu i miast:

Miasta uważa się za siedzibę i za główne narzędzie wszelkich zdrożności kapitalizmu; kładzie się 
też często nacisk na przeciwieństwo miasta i wsi, jakoby na zasadniczy jakiś przejaw antagonizmu ka
pitału a pracy. Są to urojenia głów, dla których kapitalizm stał się wykładnikiem wszystkich zagadnień 
życiowych, które nie potrafią już spojrzeć na żadną rzecz kolo siebie, żeby nie dopatrywać się w niej 
czegoś z „kapitalizmu”.

Gdyby miasta polskie ciągle wzrastały i bogaciły się, nadmierny przyrost ludności wieśniaczej byłby 
się przenosił do miast. Szlachcic musiałby podawać kmieciom warunki lżejsze, chcąc ich utrzymać na 
swoich gruntach. Nie tylko włościanin zależałby od dziedzica, ale również wzajemnie dziedzic od wło
ścianina. Na przenoszenie się młodzieży wiejskiej na zarobki do miast nie pomogłaby żadna ustawa! 
Przyszłość ludu polskiego zależała tedy od przyszłości miast i odtąd jedno z drugim łączy się jak najści
ślej, aż do dnia dzisiejszego. (PiP, s. 155)

O ile pokrewne modele kulturologiczne Danilewskiego i Spenglera prowadzą do po
dobnego poglądu na temat mieszczańskiego społeczeństwa kapitalistycznego, o tyle 
odmienny w swej istocie model Konecznego wiąże się wręcz z pochwałą kapitalizmu 
i pokładaniem wielkich nadziei w rozbudowie miast. Oznaczałoby to, że urbanizacja 
w pewien nieuchronny sposób byłaby związana z osobistą wolnością, natomiast tenden
cje agrarystyczne z próbą nacisku na jednostkę. Istnieje zatem logiczne powiązanie 
aksjologii wyznaczonej przez zasadę personalizmu z dążeniem do zaspokojenia potrze
by komfortu psychofizycznego, w tym przede wszystkim niezależności od opinii innych, 
a także od czynników ściśle przyrodniczych.

Pogodzenie z systemem wolnorynkowym oznacza także pogodzenie z faktem nie
równości społecznej. W istocie rzeczy nie chodzi jednak o zwykłą zgodę na pewną nie
dogodność. Dla Konecznego nierówność jest bowiem nie plagą, ale warunkiem ko
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niecznym rozwoju cywilizacji łacińskiej. Przekonanie o równości z urodzenia jest zabo
bonem:

Rzeczywiście rodzimy się z wielkimi nierównościami, których niewolnikami jesteśmy przez całe ży
cie. Umysły, ćwiczone w cywilizacji łacińskiej, doszły następnie do równości wobec prawa i to jest je
dyna możliwa równość. Poza tym postęp polega nie na zbliżaniu się ku równości, lecz na sprawiedliwym 
podziale nierówności. Równość zniosłaby wszelkie dążenia do wyższości, tak w duchowym zakresie, ja
ko też materialnym. Zniknęłaby przedsiębiorczość i odpowiedzialność. (PiP, s. 148)

Polski historyk daje się poznać jako zdecydowany przeciwnik wszelkiej rewolucji 
społecznej, a co za tym idzie, także bolszewizmu. Antyrewolucjonizm, jedyna chyba 
cecha łącząca poglądy społeczne Konecznego z politycznymi tezami Danilewskiego, 
wynika jednak nie tylko z wiary w zbawienny wpływ nierówności, ale także z przekona
nia, że budowanie cywilizacji odbywa się na sposób ewolucyjny, i nie bez racji stwier
dza Zbigniew Kuderowicz, że poglądy krakowskiego teoretyka wykazują pewne pokre
wieństwo do koncepcji ewolucjonizmu socjologicznego Herberta Spencera i Edwarda 
Taylora20.

20 Z. Kuderowicz, Koncepcja praw historii w ujęciu Feliksa Konecznego [w:] Feliks Koneczny dzisiaj, 
op.cit., s. 37.

Bardzo istotny element światopoglądu politycznego autora O wielości cywilizacyj 
stanowi przeniesienie zasad etyki indywidualnej na płaszczyznę stosunków międzynaro
dowych. Historyk zdecydowanie odrzuca hasło egoizmu narodowego, argumentując, że 
gdyby podobne myślenie zaszczepić wszystkim narodom, mogłoby się to zakończyć 
powszechnym zniszczeniem. Szczególnie groźne jest takie myślenie dla cywilizacji 
łacińskiej, jedynej, w której, zdaniem Konecznego, zaistniały narody w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. Wzajemna wrogość narodów doprowadzi bowiem do ich unicestwie
nia (PiP, s. 139). Pogląd polskiego teoretyka, wynikający z przyjęcia katolickiej etyki 
społecznej, stoi w oczywistej sprzeczności z głoszoną przez Danilewskiego zasadą wy
łączenia pryncypiów etyki chrześcijańskiej ze stosunków pomiędzy jednostkami histo- 
ryczno-politycznymi. Dla rosyjskiego myśliciela nie ma etyki wobec bytu przemijające
go, Koneczny pokazuje, że narody to ludzie, a zatem również w tej sferze obowiązuje 
zasada miłości bliźniego.

Wymóg etycznego charakteru polityki zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodo
wej, może stanowić argument w dyskusji nad problematyką natury bardziej ogólnej niż 
postulaty społeczne. Ostatnie publikacje Konecznego skłaniają do wniosku, że wizja 
państwa posiada u krakowskiego historyka charakter pragmatyczny. Wynika to także 
z samej konstrukcji jego teorii, która wydaje się stawiać cywilizację poza kontekstem 
dziejów powszechnych. Oznaczałoby to w praktyce zarówno brak powidencjalizmu, jak 
i eschatologii. Z interpretacją taką polemizuje Jan Skoczyński, który wskazuje, że logo
sem cywilizacji łacińskiej w koncepcji krakowskiego historyka jest idea Civitas Dei:

Jeśli nawet zgodzimy się na ten typ myślenia Konecznego, które „nie chce być programowo metafi
zyczne”, to nie sposób nie widzieć w nim pierwiastka eschatologicznego, wyrażającego konieczność ba
dawczą i naturalną, ludzką potrzebę odnoszenia wszelkich działań indywidualnych i zbiorowych do 
„rzeczy ostatecznych”, którym przynależy atrybut tego, co nieznane, tajemnicze, a zarazem pełne i do
skonale. Ponadto Koneczny wcale nie odżegnuje się od „rozpatrywania dziejów jako całości”. Jego teo
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ria jest programowo całościowa, globalna; śmiało operuje kategoriami wielkich zrzeszeń i wykracza po
za proces dziejowy w kierunku idealnego modelu cywilizacji, jakim jest Państwo Boże21.

21 J. Skoczyński, Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Kraków 1990, s. 77-78. Autor opracowania 
polemizuje ze stanowiskiem K. Kurowskiej, zawartym w artykule Feliksa Konecznego nauka o wielości 
cywilizacji [w:] „Przegląd Humanistyczny”, 1978, nr 7-8, s. 89.

Nawet gdyby przyjąć taką interpretację wysiłków teoretycznych Konecznego, trudno 
dostrzec w nich podobieństwo do prowidencjalnej wizji autora Rosji i Europy. Rosyjski 
myśliciel postrzega bowiem historię jako zespół zjawisk zdeterminowanych, podczas 
gdy polski historyk traktuje ideę Civitas Dei jako cel działań całkowicie wolnych i nie- 
posiadających oczywistego rezultatu. Aksjologiczny charakter idei Konecznego spełnia 
ostatecznie funkcję diagnostyczną i teleologiczną. Dzięki systemowi quincunxa i trój- 
prawa, a przede wszystkim centralnej opozycji „gromadność - personalizm” można 
zatem przewidzieć skutki działań pojawiających się w dowolnej społeczności, same 
działania jednak, co krakowski historyk mocno podkreśla, pozostają wyborem tej spo
łeczności. Może ona zatem w każdej chwili zdobyć się na wysiłek i zbliżyć do ideału 
Państwa Bożego albo też zaniechać wysiłku i przejść na system działania niższego typu 
cywilizacji.

Zestawienie koncepcji Konecznego z tezami Rosji i Europy w dziedzinie budowy 
teorii cywilizacji monadycznych wykazuje, że rozbieżności górują tu nad podobień
stwami.

W dziedzinie budowy systemów wydaje się, że cechami wspólnymi obu struktur są:
a) rozumienie historycznej cywilizacji jako społecznej całości, obejmującej zarówno 

sferę religijno-estetyczną, jak i praktyczno-bytową;
b) przekonanie o niemożliwości syntez cywilizacyjnych, wyrażające się w stwierdze

niu Konecznego, iż nie można być cywilizowanym na dwa różne sposoby.
Do najistotniejszych elementów teorii polskiego historyka, stanowiących antytezy 

poglądów Danilewskiego, należy natomiast:
a) odrzucenie plemienności i cech etnopsychologicznych jako źródła specyfiki danej 

cywilizacji;
b) stworzenie zamkniętego systemu aksjologicznych wyznaczników cech dowolnej 

cywilizacji (wobec koncepcji czterech kategorii działalności, które mogą zostać wypeł
nione dowolną treścią), a w konsekwencji:

c) systemowe ograniczenie pola różnicowania się formacji kulturowych wobec nie
skończonych możliwości autokreacji postaci typów kulturowo-historycznych;

d) odrzucenie przez Konecznego koncepcji cyklicznego rozwoju cywilizacji, co 
w rezultacie oznacza uniknięcie fatalistycznej wizji ich losu.

W obszarze metody budowania teorii do istotnych podobieństw obu koncepcji nale
ży przede wszystkim:

a) odrzucenie aprioryzmu jako podstawy teoretycznej;
b) postulat oparcia badań na analizie danych empirycznych.
Do najważniejszych różnic zaliczyć można z kolei:
a) zastosowanie przez Konecznego metody indukcyjnej wobec bardziej redukcjoni- 

stycznego myślenia Danilewskiego;
b) odrzucenie przez polskiego historyka analogii biologicznej na rzecz rozumowania 

czysto aksjologicznego.
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W sferze argumentów merytoryczno-empirycznych najważniejszą cechą wspólną 
obu teorii jest zwrócenie uwagi na głęboką odrębność kultury Rosji od europejskiego 
Zachodu.

Poza tym można mówić prawie wyłącznie o rozbieżnościach.
1. U Konecznego, tak jak w teorii Leontjewa, Słowiańszczyzna reprezentuje kilka 

odmiennych cywilizacji, a Europa Zachodnia również nie zawsze była wyrazem tylko 
jednej cywilizacji łacińskiej, czego dowodzi fakt występowania bizantynizmu niemiec
kiego.

2. Polski historyk wiąże Rosję przede wszystkim z modelem cywilizacji turańskiej, 
reprezentowanym także przez Złotą Ordę i Turcję, gdy tymczasem u Danilewskiego 
Rosja to odrębny świat słowiański, pozostający w konflikcie nie tylko z Europą, ale 
także z państwami Środkowego i Dalekiego Wschodu.

3. Zdaniem Konecznego, upadek Polski spowodowany był przede wszystkim odej
ściem od zasad cywilizacji łacińskiej; u teoretyka rosyjskiego - przeciwnie, Polska przez 
przyjęcie zachodniego modelu cywilizacji stała się kulturowo bezpłodna.

Najistotniejszą różnicą w merytorycznych ocenach niektórych ciągłości historyczno- 
-politycznych jest fakt, że polski badacz ukazuje ich zasadniczą zmienność wobec mo
deli cywilizacyjnych, autor Rosji i Europy natomiast jako pewne substancjalne constans, 
przejawiające akcydentalne różnice tylko jako następstwa wpływu czasu i okoliczności.

Pod względem postulatów ideowo-politycznych opinie Konecznego pozostają 
w rażącej sprzeczności z tezami Danilewskiego.

1. Polski historyk uznaje wyższość cywilizacji katolickiego modelu życia społeczne
go ponad pozostałymi, także mało społecznie zaangażowanym prawosławiem.

2. Wskazuje też, wbrew przekonaniu Danilewskiego, że zasady etyki chrześcijań
skiej nie zostają wyłączone w sferze stosunków międzynarodowych, nieuzasadniona 
staje się zatem zasada egoizmu narodowego.

3. Opowiada się za państwem prawa pisanego, skoncentrowanego na ochronie dóbr 
osobistych, co jest całkowicie niezgodne z modelem państwa podporządkowanego wizji 
wielkiej wspólnoty.

4. Fakt ten jest wynikiem najistotniejszego rozróżnienia postaw kulturowych na: in
dywidualistyczną i kolektywną; polski teoretyk jednoznacznie gloryfikuje tę pierwszą, 
rosyjski natomiast opowiada się zdecydowanie po stronie wspólnotowości.





CYWILIZACJE JAKO ODPOWIEDZI NA WYZWANIE 
W STUDIUM HISTORII ARNOLDA TOYNBEEGO

Jedną z najczęściej komentowanych teorii pluralizmu cywilizacyjnego zawiera Stu
dium historii (A Study of History)', składające się z ponad trzech tysięcy stron dwuna- 
stotomowe dzieło brytyjskiego historyka, Arnolda Toynbeego (1889-1975). Operuje on 
olbrzymim materiałem empirycznym, ilustrującym teorię o stosunkowo zwartej struktu
rze. Tematyka cywilizacji została także poruszona w bardziej historiozoficznym tonie 
w książce Cywilizacja w czasie próby (Civilization on Trial) . Teoria Danilewskiego 
była Toynbeemu znana, chociaż nigdzie historyk nie dokonuje jej analizy* 2 3. Służy ona 
raczej jako przykład specyficznej, organicystycznej i uwarunkowanej kulturowo wizji 
cywilizacji. Jak zauważa Konstanty Sułtanów, Toynbee poznał teorię Danilewskiego 
poprzez Pitirima Sorokina, który przysyłał mu swe rozpoczynające się od przedstawie
nia poglądów autora Rosji i Europy prace o kulturach lokalnych. Sułtanów przypomina 
również fakt, że na posiedzeniu Międzynarodowego Towarzystwa Porównawczych 
Studiów nad Cywilizacją (lnternational Society for Comparative Study of Civilizations} 
Sorokin i Toynbee omawiali teorię Danilewskiego jako pionierską4. Nie wydaje się 
jednak, aby brytyjski historyk cenił ją zbyt wysoko; z omówionych dotąd koncepcji 
najbardziej szanował wysiłek teoretyczny Konecznego5.

A. Toynbee, A Study of History, t. 1-12, London 1934-1961. Sporządzenia skrótu monumentalnegc 
dzieła podjął się D C. Somervell. Dwa kolejne tomy skrótu ukazały się kolejno w latach 1946 i 1957 
W niniejszym tekście cytaty i odniesienia, oznaczone symbolem (SH) wraz z podanym numerem strony 
pochodzą z najszerzej dostępnego polskiego tłumaczenia skrótu Somervella: A. Toynbee, Studium historii 
Przełożył i przedmową opatrzył Józef Marzęcki, Warszawa 2000.

2 A. Toynbee, Civilization on Trial, London 1946.
3 Pomimo braku merytorycznych odniesień do poglądów Danilewskiego trudno jednak przyjąć pogiąć 

J.G. de Beusa, twierdzącego, że koncepcja rosyjskiego historyka pozostawała dla Toynbeego zupełnie 
nieznana. Patrz: J.G. de Beus, The Future of the West, New York 1953, s. 15.

4 K B. Cyiiranon, Tl. CoporuH o HJI. /JaHieiescKOM kok janunaniezte rnpaduyuu ztOKtLlbnou umnepnpe- 
nianuu MupoHHX ryMtnyp u uuHUMtsaipiu, CamcT ricTcpfiypr 1995. PyKonncn, HHWOH PAH, Hen. 
50758, s. 9.

5 Dowodem na to jest wstęp, którym poprzedził anglojęzyczne wydanie O wielości cywilizacyj 
A. Toynbee, Preface [w:] F. Koneczny, On the plurality of civilizations, London 1962, s. VII—VIII 
W tekście tym ukazuje Konecznego jako znaczącego teoretyka, częściowo uzależnionego od swegc 
środowiska kulturowego, podobnie jak Danilewski, Spengler i Vico.

Zaprezentowana przez Toynbeego wizja historii stanowi jednocześnie przykład ob
szernej teorii dynamiki cywilizacji, która jako system cechuje się dużym stopniem zło
żoności. Jak sugeruje sam tytuł opus magnum angielskiego teoretyka, punktem wyjście 
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rozważań jest historia powszechna, studium zachodzących w niej procesów i prawidło
wości. Podobnie jak Danilewski, Toynbee uważa utożsamienie historii światowej 
z jednym tylko ciągiem kulturowym za „zwykłą parafiańszczyznę i impertynencję” (SH, 
s. 52). Najistotniejszy aspekt dziejów stanowią zatem poszczególne cywilizacje; cokol
wiek dzieje się w historii, jest albo związane z ich powstawaniem, albo ich przemiana
mi, albo wreszcie z ich upadkiem. Myśliciel wyraźnie odróżnia je od społeczności pier
wotnych, które, po pierwsze, są krótkotrwałe i nie obejmują dużej liczby ludności, po 
drugie zaś występują w bardzo dużej ilości, podczas gdy liczba cywilizacji została ogra
niczona do dwudziestu jeden6 (SH, s. 48^49).

6 W późniejszym okresie Toynbee rozszerza listę cywilizacji do 26.

W odróżnieniu od Le Bona czy Gobineau, podobnie zaś jak Koneczny, Toynbee wy
raźnie odcina się od przypuszczenia, że źródłem specyfiki i sukcesu czy porażki cywili
zacji może być czynnik rasowy (SH, s. 62-64). Nie uważa również, w odróżnieniu od 
Taine’a, że za dominujący aspekt genezy formacji kulturowych należy uznać środowi
sko naturalne. Środowisko bowiem, rozpatrywane w izolacji, nie determinuje przyszło
ści społeczeństw. Różne grupy tworzyły na bardzo podobnych obszarach bardzo od
mienne zjawiska. Wielka rzeka niosąca muł w Egipcie zrodziła wielką kulturę osiadłego 
ludu; niczego podobnego nie można jednak powiedzieć o Rio Grande czy Colorado. 
Płaskowyż andyjski okazał się dogodnym środowiskiem dla budowy tamtejszej cywili
zacji, ale podobny płaskowyż w Afryce nie stał się areną takiego przedsięwzięcia (SH, 
s. 65-68).

Dynamika formacji kulturowych wychodzi w teorii Toynbeego od symboliki chiń
skich kategorii: statycznego yin oraz dynamicznego yang. W opinii historyka, wszelkie 
przemiany cywilizacyjne związane są właśnie z ową dialektyką bezruchu i aktywności 
(SH, s. 61). Zgodnie z praktyką wymieniania aspektu yin jako pierwszego, za punkt 
wyjściowy kształtowania cywilizacji należałoby uznać sytuację nierozwiniętego społe
czeństwa, które stoi wobec wyzwania (challenge), stawianego mu przez środowisko. 
Wszystko zależy w tym momencie od odpowiedzi (response) na owo wyzwanie (SH, 
s. 69 i n.). Jose Ortega y Gasset stwierdza, że droga Toynbeego wychodzi w ten sposób 
od czynnika fizycznego, który staje się początkiem. Zdaniem filozofa hiszpańskiego, 
należałoby raczej odwrócić kierunek rozumowania i wyjść od człowieka: wybrana kra
ina nie jest prapoczątkiem kultury, ona jedynie mówi nam wiele o tych, którzy ją wybrali 
za miejsce osiedlenia i aktywności. U obu myślicieli relacja człowiek-środowisko staje 
sie zatem relacją zapośredniczoną poprzez działanie, ale odmienny jest punkt wyjścia: 
u Ortegi to świadomość od początku panuje nad czynnikiem materialnym, u Toynbeego 
natomiast punktem wyjścia jest jednak środowisko.

Społeczność może wykazać wobec niego generalną bierność, ale może też zachować 
się inaczej, a to ze względu na aktywność twórczej mniejszości (creative minority). 
Toynbee, podobnie jak Koneczny, inaczej natomiast niż Danilewski, jawi się zatem jako 
zwolennik swoistego elitaryzmu. To nieliczna grupa staje się zaczynem cywilizacji, 
niestanowiącej rezultatu specyfiki całego plemienia. W Rosji i Europie czy w tekstach 
Majewskiego pociągnięcia liderów społeczności stanowią wynik oczekiwań mas, 
a przynajmniej ich jednolitego w swej istocie rozwoju. U Toynbeego masy mogą tylko 
wówczas stać się podmiotem wielkiej cywilizacji, jeśli wcześniej pociągnie je ku temu 
twórcza mniejszość. Nie oznacza to, że czynniki środowiskowe są pozbawione jakiego
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kolwiek znaczenia. Angielski historyk sądzi, że zbyt korzystne warunki życia stanowią 
raczej przeszkodę w rozwoju cywilizacji niż czynnik dopingujący. Sukces odnoszą 
zwykle te społeczności, którym przychodzi toczyć walkę ze środowiskiem. Zbyt trudne 
środowisko także nie wydaje się sprzyjające: ruiny cywilizacji na pustyni oznaczają 
zarówno determinację zwycięskiej niegdyś społeczności, jak i siłę triumfującej przyrody 
(SH, s. 74 i n.). Wzajemna gra wyzwania i odpowiedzi podlega zatem prawu „maleją
cych reakcji”, innymi słowy, „istnieje pośredni zakres surowości, gdzie bodziec jest 
najsilniejszy, i nazwiemy ów stopień surowości optymalnym, w odróżnieniu od maksy
malnego” (SH, s. 141). Dlatego też najbardziej korzystny wydaje się „złoty środek”, 
dzięki któremu społeczność pierwotna nie zostaje uśpiona przez warunki zbyt dogodne 
ani też fizycznie ograniczona przez okoliczności drastycznie trudne (SH, s. 136 i n.).

Charakter bodźca pochodzącego ze środowiska może być, jak sądzi Toynbee, wielo
raki. Wymienia, po pierwsze, bodziec trudnych krajów, czyli terenów stawiających 
wyraźny opór, bodziec nowego terenu, czyli postawienie ludzi w sytuacji mobilizują
cego zaskoczenia, bodziec ciosów, czyli klęsk zadanych społeczności głównie przez 
inne zbiorowiska ludzkie, bodziec naporów, czyli stałe zagrożenie ekspansją z ze
wnątrz oraz bodziec poszkodowania, czyli pewnego społecznego upośledzenia: nie
wolnictwa, poddaństwa etc. Nawet pobieżny przegląd tej listy wskazuje, że Toynbee nie 
opowiada się wprawdzie za skrajnym determinizmem środowiskowym, ale przykłada do 
tego czynnika wagę zdecydowanie większą niż wszyscy omówieni dotychczas teoretycy 
pluralizmu cywilizacyjnego, nie wyłączając Danilewskiego. Fakt ten bywa przez niektó
rych badaczy bagatelizowany; nie bez racji uważa się, że wyzwanie czynnika naturalne
go zajmuje w teorii brytyjskiego historyka pozycję drugo-, a nawet trzeciorzędną7. Trze
ba jednak pamiętać, że logicznym następstwem modelu challenge-response jest utożsa
mienie wpływu środowiska z warunkiem koniecznym zaistnienia cywilizacji.

7 Fernand Braudel piszę, że „warstwa geograficzna, której autor poświęca pewną uwagę, rozpatrywana 
jest w drugiej czy trzeciej kolejności. Czy rzeczywiście pragnąłby ktoś i miał śmiałość wyjaśniać cywilizację 
przez środowisko? Coś tak materialnego nie może przecież nimi kierować. (...) Natomiast gdy przyroda 
okazuje się dzika, wroga, gdy mówi nic, wówczas to - tylko wówczas - dzięki wzbudzonym reakcjom 
psychologicznym na scenę wchodzi cywilizacja”. F. Braudel, Historia i trwanie, tłum. Bronisław 
Geremek, Warszawa 1971, s. 275.

W momencie spotkania społeczności ze środowiskiem, w którym przyszło jej żyć, 
możliwe są zatem różne scenariusze. Po pierwsze, możemy mieć do czynienia z „odpor
nością na wyzwanie”, która prowadzi do długotrwałego zastoju, czy wręcz zaprzepasz
czenia wszelkich szans na stworzenie cywilizacji (SH, s. 146). Po drugie, może dojść do 
jej szczęśliwego zawiązania i rozwoju dzięki właściwej odpowiedzi na wyzwanie „zło
tego środka”. Istnieją także warianty pośrednie. Pierwszy z nich nazywa Toynbee zjawi
skiem cywilizacji poronionych (abortive civilizations), czyli takich, które nigdy nie 
weszły na arenę dziejów ze względu na zbyt dużą siłę wyzwania. Jako przykłady uka
zuje losy celtyckiej cywilizacji Europy Zachodniej, która przegrała konkurencję ze zbyt 
silnym wpływem organizacji rzymskiej oraz formacji skandynawskiej, zwanej także 
„tylną strażą” germańskiej Vblkerwandentng, zaginionej na skutek przyjęcia religii 
i stylu życia silniejszych kulturowo chrześcijańskich narodów Europy:

Czy można dokładniej określić punkt, w którym prawo „malejących reakcji’’ zaczyna działać w ra
mach serii wyzwań między promieniującymi cywilizacjami a europejskimi barbarzyńcami? Otóż można; 
są bowiem dwa przykłady, których jeszcze nie uwzględniliśmy. Są to: konflikt między Kościołem rzym
skokatolickim. jako rodziciclem naszej zachodniej społeczności, a poronionym dalekozachodnim chrze
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ścijaństwem „celtyckiego obrzeża” oraz konflikt między naszą zachodnią społecznością w jej wczesnych 
fazach a dalekopólnocną, czyli skandynawską społecznością Wikingów. W obu tych konfliktach antago- 
nistką była barbarzyńska „straż tylna”, która zawsze pozostawała poza zasięgiem rzymskiego panowania 
i zachowywała rezerwę wówczas, gdy teutońska „straż przednia” zatapiała swój miecz w konającym 
ciele społeczności helleńskiej - by niszczyć i, jak się okazało, zostać zniszczoną. (SH, s. 147)

Zwróćmy uwagę, że podobną systematykę, szczególnie w odniesieniu do formacji 
celtyckiej, stosował również Danilewski, dla którego przodkowie dzisiejszych Irland
czyków stanowili materiał etnograficzny cywilizacji nigdy w rzeczywistości nie zrodzo
nej. Rosyjski teoretyk sądził jednak, że stało się to na skutek pozbawienia Galów nie
podległości przez Rzymian, i nie doceniał roli monastycznego chrześcijaństwa Europy 
Zachodniej. W zacytowanych rozważaniach Toynbeego zauważamy również paralelę do 
treści pojęcia „prawa zachowania zapasu sił historycznych”. W danym wypadku nie ma 
jednak miejsca zjawisko rewitalizacji formacji kulturowo-historycznej. Wydaje sie za
tem, że dla autora Studium historii zjawisko zachowywania rezerwy sił ma charakter 
dalece bardziej akcydentalny niż dla Danilewskiego.

Czwartym scenariuszem dziejów społeczności, którego można doszukać się w mo
numentalnym dziele Toynbeego, jest zjawisko cywilizacji wstrzymanych w rozwoju 
(arrested civilizations) (SH, s. 156 i n.). Zaliczyć można do nich te formacje, którym 
dane było, co prawda, się narodzić, ale nie wyrosnąć. Przyczyny tego niepowodzenia nie 
są jednolite. Z jednej strony wymienić należy czynnik fizyczny. Niektóre społeczności 
(polinezyjska, eskimoska i nomadyczna) zapłaciły klęską za dokonanie tour de force, 
odpowiedź zbyt dosłowną na wezwanie pewnej surowości. Polegała ona, z grubsza 
rzecz biorąc, na zbyt ścisłym dostosowaniu się do środowiska: oceanu, lodów Arktyki 
czy azjatyckiej pustyni (SH, s. 156-162). Podstępne środowisko zniewalało pierwotne 
kultury, nie pozwoliło im na poszerzenie horyzontów; gdy zaś nastąpiło zetknięcie 
z zupełnie innego typu cywilizacją sąsiadów, wynik konfrontacji był przesądzony.

Również czynnik ludzki może, zdaniem brytyjskiego historyka, wywoływać podobne 
zjawiska. (SH, s.l 62 i n.) Przykładem tego może być los imperiów, stworzonych przez 
byłych koczowników. Zdominowanie przez osmańskich nomadów innych plemion po
wodowało traktowanie ich, w analogii do życia pasterskiego, jak ludzkiej trzody. W ten 
sposób dochodziło do powstania sprawnej organizacji, w której przedstawiciele ludności 
podbitej byli przygotowywani do pilnowania „stada”. W rezultacie powstał zdumiewa
jąco sprawny, ale jednak sztywny system, który nie potrafił się twórczo przekształcić, co 
zaowocowało ostatecznym zwycięstwem bardziej plastycznego systemu zachodniego.

Generalną konkluzją na temat cywilizacji wstrzymanych w rozwoju jest wyabstra
howanie przez Toynbeego ich dwu cech konstytutywnych: kastowości i specjalizacji. 
Innymi słowy, arrested civilization powstaje w wypadku odrzucenia rozmaitości natury 
ludzkiej i przyjęcie na jej miejsce sztywnej natury zwierzęcej. Jak czytamy w Studium 
historii, biologowie „mówią nam, że gatunki zwierzęce, które zbyt dokładnie przysto
sowały się do specyficznego środowiska, znalazły się w ślepej uliczce i nie mają żad
nych perspektyw w procesie ewolucji. Taki jest właśnie los cywilizacji wstrzymanych 
w rozwoju” (SH, s. 171).

Jeśli jednak pojawi się w pewnej społeczności twórcza mniejszość, cywilizacji może 
być dane wkroczenie na arenę dziejów (SH, s. 211 i n.). Działanie twórczych mniejszo
ści pozostaje w analogii do aktywności twórczych jednostek. Wyznacza ją dialektyka 
wycofania i powrotu (withdrawal and return). Jednostka twórcza przechodzi od dzia



Cywilizacje jako odpowiedzi na wyzwanie w „Studium historii" Arnolda Toynbeego 185

łania do ekstazy, aby powrócić do działania na wyższym planie, realizując pewną zasadę 
powszechną:

(...) sam motyw wycofania i przeobrażenia, prowadzący do powrotu w mocy oraz chwale, dostrzec 
można w duchowym doświadczeniu mistycznym, w fizycznym życiu świata roślinnego, w ludzkich spe
kulacjach na temat śmierci i nieśmiertelności oraz w stworzeniu gatunku wyższego z niższego. Jest to 
najwyraźniej temat na skalę kosmiczną; dostarczył on jednego z pierwotnych wyobrażeń mitologii, która 
jest formą intuicyjnego ujmowania i wyrażania prawd uniwersalnych. (SH, s. 204)

Przekonanie, iż to mniejszość nadaje ton cywilizacji, sprawia, że teoria brytyjskiego 
historyka wykazuje w tym punkcie pokrewieństwo wobec koncepcji Feliksa Koneczne
go, wyraźnie natomiast odbiega od poglądów autora Rosji i Europy, który utożsamia 
pociągnięcia liderów z dążeniami szeregowych przedstawicieli typu kulturowo- 
-historycznego. Dla Toynbeego kierunek tworzenia cywilizacji przebiega zatem od góry 
ku dołowi, podczas gdy u Danilewskiego jest on zawsze wstępujący.

Dzięki odpowiedziom na wyzwania, poruszające twórcze mniejszości, cywilizacja 
wzrasta. W miarę upływu czasu ów proces zdradza jednak pewne zróżnicowanie:

Wzrastanie zachodzi, gdy jakaś jednostka, mniejszość lub cala społeczność reaguje na wyzwanie 
odpowiedzią stanowiącą nic tylko reakcję na to wyzwanie, lecz wystawia odpowiadającą stronę na nowe 
wyzwanie, które wymaga od niej dalszej odpowiedzi. Ale choć proces wzrastania może być jednolity, 
doświadczenia różnych wystawionych na wyzwanie stron nie są te same. Ta rozmaitość doświadczeń 
w stawieniu czoła jakiejś jednej serii wspólnych wyzwań rzuca się w oczy, gdy porównujemy doświad
czenia kilku różnych wspólnot, na które dana pojedyncza społeczność się rozczłonkowuje. Niektóre 
z nich ulegają, inne natomiast potrafią wykrzesać z siebie udaną odpowiedź dzięki twórczemu ruchowi 
wycofania i powrotu, a jeszcze inne ani nie ulegają, ani nie doznają powodzenia, lecz umieją przetrwać 
do czasu, aż strona, której się powiodło, wskażę im nową drogę, którą będą potulnie podążać w ślady 
pionierów. Każde kolejne wyzwanie rodzi więc zróżnicowanie w łonie społeczności i im dłuższa seria 
wyzwań, tym bardziej uwyraźnia się to zróżnicowanie. (SH, s. 220)

W ten sposób powstają różne cywilizacje, które cechują się swoistym stylem na róż
nych polach aktywności. Jak czytamy w Studium historii, różne formacje w rozmaitym 
stopniu akcentują określone „linie działalności” (SH, s. 221). Oznacza to w praktyce, że 
różnicowanie się świata kulturowego przebiega w teorii Toynbeego na dwu płaszczy
znach. Pierwszą jest płaszczyzna różnic w wyzwaniach, którym społeczności starają się 
sprostać, drugą natomiast - płaszczyzna coraz bardziej różnicujących się odpowiedzi. 
Jeśli bowiem nawet dwie społeczności znajdą się w obliczu hipotetycznie jednakowych 
wyzwań, to jakakolwiek różnica w odpowiedzi sprawi, że za chwilę sytuacja wyzwania 
będzie w przypadku obu społeczności odmienna.

Twórcza mniejszość nie na zawsze jednak zachowuje swą witalność. Z czasem oka
zuje się, że nie potrafi już sprostać wyzwaniom, nastaje okres zaburzeń (Time ofTro- 
uble) (SH, s. 221 i n.); tym razem chodzi zatem nie o wyzwanie ze strony przyrody, lecz 
społeczeństwa. Mniejszość twórcza przeistacza się w mniejszość dominującą (domi
nant majority), która nie tyle inspiruje, ile kontroluje resztę społeczności (SH, s. 327 
i n.). Powstaje wówczas państwo uniwersalne (universal state), wielki twór polityczny 
o charakterze mechanicznym, próbujący ratować zagrożoną integralność przez instytucje 
imperialne (SH, s. 843 i n.). Przez jakiś czas układ ten wydaje się rozwiązywać coraz 
częściej pojawiające się problemy, pewna faza jego trwania wydaje się nawet złotym 
wiekiem cywilizacji. Można ją nazwać „babim latem”: jest to okres czerpiący swą po
myślność przede wszystkim z osiągnięć poprzedników w budowie państwa, które spra-
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• 8wia wrażenie niezniszczalnego . Owa nieśmiertelność stanowi jedynie miraż, w rzeczy
wistości bowiem następuje proces upadku, okres silnego państwa przechodzi w Interre
gnum, wyraz załamania (breakdowri), potem zaś następuje dezintegracja (disintegra- 
tion) i ostateczne rozwiązanie (dissolution) cywilizacji.

Proces dezintegracji oznacza przede wszystkim zanik jedności, zwany „schizmą 
w organizmie społecznym” (SH, s. 327), albowiem dominującej mniejszości wyrasta 
groźny przeciwnik - wewnętrzny proletariat (internal proletariat). Jak piszę Toynbee, 
proletariackość ,jest raczej stanem uczuciowym niż sprawą zewnętrznych okoliczności” 
(SH, s. 332). Wynika ona z poczucia zepchnięcia na margines, braku uczestnictwa 
w rozwoju społeczeństwa. Powstaje w ten sposób szeroka grupa ludzi, którzy w pewnej 
mierze z powodów zewnętrznych, częściowo zaś z własnej woli wybierają drogę pew
nego odłączenia, sui generis migracji wewnętrznej o masowym charakterze. I chociaż 
stwierdzenia takiego w monumentalnym dziele brytyjskiego historyka nie Znajdziemy, 
tego typu reakcję można potraktować jako rodzaj odpowiedzi na wyzwanie zepchnięcia 
na margines przez dominującą większość. Interpretacja taka ukazuje system Toynbeego 
jako wewnętrznie bardziej koherentny niż się powszechnie przypuszcza. Proletariat 
wewnętrzny przypomina nieco spenglerowskie pojęcie masy, którą niemiecki myśliciel 
zasiedla metropolie w okresie upadku napięć kultury i jej przejścia w cywilizację. 
U Spenglera masa posiada jednak charakter uniwersalny, wielkie miasta składają się 
wyłącznie z niej. Jej nielicznym dopełnieniem mogą być jedynie pojawiający się później 
funkcjonariusze cezaryzmu. Stwierdzenie, iż cywilizacja ginie, gdy pozwoli na powsta
nie grup frustratów, wydaje się jednym z kluczowych i najbardziej interesujących pomy
słów Toynbeego, jeśli chodzi o studium umierania formacji kulturowych.

Schizma w organizmie społecznym jest jedynie zewnętrznym wyrazem głębszego 
rozdarcia, czyli „schizmy w duszy”. Jej istotę stanowi zastąpienie pierwotnej aktywności 
twórczej poprzez namiastki o dwoistej naturze: jeden ich człon posiada charakter pa
sywny, drugi zaś aktywny. W ten sposób zamiast twórczości pojawia się samokontrola 
i niepohamowanie, zamiast uczniostwa naznaczonego mimesis - absencja i męczeństwo, 
natomiast twórczą elan zastępuje poczucie dryfowania i poczucie grzechu. Poczucie 
stylu ustępuje miejsca poczuciu bezładu, objawiającemu się w barbarzyństwie obycza
jów, prostackości w sztuce - wywołanej popularyzacją, a także w rozpowszechnieniu 
lingua franca połączonemu z obniżeniem jakości języka, synkretyzmie religijnym oraz 
narzucaniu religii przez władzę. Aktywną antytezą poczucia bezładu jest poczucie jed
ności, polegające na budowaniu państw uniwersalnych. Pojawiają się również: archa
izm, czyli ucieczka do przeszłości oraz futuryzm, będący w zasadzie formą rewolucjoni
zmu. Futuryzm może przyjąć skrajną formę budowania utopii w planie ziemskim. Poja
wić się może także odłączenie, całkowita izolacja dążąca w konsekwencji do samobój
stwa. Zdaniem Toynbeego, najdoskonalszą postać postawa ta osiągnęła w buddyzmie 
(SH, s. 375-454).

Zupełnie odmienny charakter od odłączenia posiada przeobrażenie, którego realiza
cją jest chrystianizm. Odłączenie oznacza wyłącznie wycofanie się, podczas gdy prze
obrażenie - wycofanie i powrót. W kategoriach chińskich, stosowanych już na początku 
Studium historii:

A. Toynbee, Wojna i cywilizacja, tłum. Jan Dehnel, Warszawa 1963, s. 163 i n.
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(...) niszczycielski ruch yang (dezintegracja) przechodzi w stan yin (odłączenie), który jest także poko
jem z wyczerpania; ale rytm ów nie przystaje w martwym punkcie - przechodzi bowiem w twórczy ruch 
yang (przeobrażenie). Ten podwójny takt ruchu yin i yang jest (...) formą ogólnego ruchu wycofania 
i powrotu, (...) którą określiliśmy (...) mianem palingenezy. (SH, s. 458)

Palingeneza, oznaczająca ponowne narodziny, stanowi osiągnięcie ponaddoczesne- 
go stanu, stanowiącego aktywne życie. W ten sposób otwarta zostaje jedyna pozytywna 
droga w procesie dezintegracji formacji kulturowej. Można bowiem powiedzieć, że 
w okresie upadku pojawia się znacznie więcej dróg prowadzących donikąd. Oprócz 
wymienionych wspomnieć należy także o roli wybitnych jednostek, które wywierają 
przejściowy wpływ na ginącą cywilizację. Zaliczyć można do nich, po pierwsze, „zbaw
ców z mieczem”. Ich rolą jest zakładanie uniwersalnych mocarstw, które mają charakter 
przejściowy. Innymi fałszywymi autorytetami są „zbawcy z machiną czasu”, czyli wiel
cy archaiści oraz futuryści. Szczególny charakter mają „filozofowie pod maską króla” 
(postulat Platona), tacy jak Marek Aureliusz, niezdolny do powstrzymania klęski swego 
państwa. Każdy filozof-król musi bowiem ponieść klęskę, Orfeusz przeobraża się 
w sierżanta, dostrzega bowiem, że bez przymusu nie sposób już powstrzymać nadcho
dzącego końca.

Ostateczny cios zostanie zadany cywilizacji przez zewnętrzny proletariat (external 
proletariat). Zjawisko to nie jest, wbrew nazwie, całkowicie zewnętrzne wobec ofiary, 
albowiem lud, który ma zostać katem, rozwija się w cieniu (początkowo raczej blasku) 
formacji skazanej w dalekiej perspektywie na unicestwienie. Cywilizacja rozwijająca się 
nie pozostaje bowiem w izolacji, lecz promieniuje na obszar sąsiadujący. Siła tego pro
mieniowania pozostaje w relacji odwrotnie proporcjonalnej do jego zasięgu. Produkty 
kultury będące naśladownictwem odległych geograficznie wzorców są zawsze ich żało
sną imitacją (SH, s. 355). Podobne argumenty wysuwał Danilewski, przekonany, że 
dzieła naśladujące rozwiązania pochodzące z innego typu kulturowo-historycznego 
z natury rzeczy muszą być karykaturą pierwowzorów.

Żyjące obok cywilizacji ludy z czasem przestają naśladować jej pokojowe osiągnię
cia, kontynuują jednak rozwój ulepszeń technicznych, aby w odpowiedniej chwili ude
rzyć. Dopóki formacja znajduje się w fazie wzrastania, pomiędzy jej właściwym obsza
rem a terenem barbarzyńskim istnieje wiele stref przejściowych, ale w fazie dezintegra
cji granica staje się okopem, za którym rozpościera się inny świat. Ginąca cywilizacja 
stosuje już tylko brutalną siłę, pacyfikując niektóre tereny przygraniczne, lecz jednocze
śnie niebezpiecznie wydłużając długość linii komunikacyjnych. Powstały front zamyka 
możliwość dyfuzji. Utrzymująca się jakiś czas równowaga po pewnym czasie zamieni 
się w przewagę proletariatu zewnętrznego, który dokona egzekucji (SH, s. 356).

W niektórych przypadkach dochodzi do sytuacji, gdy cywilizacja odchodząca może 
o sobie powiedzieć non omnis moriar:

Właściwa dominującej mniejszości żądza ucisku rodzi w samym proletariacie chęć odłączenia się; 
konflikt między tymi dwoma nastawieniami trwa w czasie, gdy słabnąca cywilizacja chyli się ku upad
kowi, aż w jej articulo mortis proletariat wyrywa się wreszcie na wolność z tego, co było niegdyś jego 
duchowym domem, teraz jednak stało się więzieniem, a ostatecznie Miastem Zagłady. W tym rozwijają
cym się stopniowo konflikcie między proletariatem a dominującą mniejszością możemy rozpoznać jedno 
z tych dramatycznych spotkań duchowych, które odnawiają dzieło stworzenia, wyrywając życie ludzko
ści z jesiennej stagnacji i przeprowadzając je przez udręki zimy ku twórczemu wrzeniu wiosny. Secesja 
proletariatu jest dynamicznym aktem - w odpowiedzi na wyzwanie - dzięki któremu dokonuje się prze
jście od yin do yang; i w akcie tej dynamicznej separacji rodzi się „usynowiona” cywilizacja. (SH, s. 83- 
84)
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Cywilizacja usynowiona (affiliated civilization) może się rozwinąć albo na tym sa 
mym terytorium, co formacja macierzysta, albo też być od niego oddalona i tym samyn 
spotkać się z wyzwaniem nowego terytorium. Cywilizacja babilońska powstała na gru 
zach sumeryjskiej w rodzimej Mezopotamii, jednak cywilizacja zachodnia, pomimi 
usynowienia przez helleńską, musiała stawić czoła nowym, znacznie surowszym warun 
kom północnego klimatu (SH, s. 84-85). W tych mniej przyjaznych okolicznościacl 
powstaje odpowiadająca na bardziej mobilizujące wyzwanie formacja, która wiel 
przejmuje od cywilizacji-matki (jest to zjawisko tzw. renesansu (renaissance) (Sh 
s. 678 i n.), ale w gruncie rzeczy pozostaje zjawiskiem głęboko odmiennym. Poprzed 
niczka nie może już zostać uratowana, powstaje potrzeba wzniesienia się ponad jej par 
tykulame istnienie.

Jedynym prawdziwym zbawcą w sytuacji nieuleczalnego kryzysu nie jest zatem ar 
zbawca z mieczem, ani z machiną czasu, ani też król-filozof, lecz tylko Bóg wcielon 
w człowieka, ale to stanowi już casus odrębny, związany z równie odmiennymi proce 
sami rozwojowymi na poziomie metacywilizacyjnym. W ginących państwach uniwei 
salnych powstaje bowiem nowa jakość - kościoły uniwersalne (universal churches 
(SH, s. 543 i n.). Brytyjskiego historyka, podobnie jak Feliksa Konecznego, interesuj 
przede wszystkim relacja pomiędzy tymi wspólnotami a cywilizacjami. Punktem wyjści 
jest dla niego analiza alternatywnych koncepcji owych zależności.

Przedstawiając koncepcję Kościoła jako zrakowacenia, Toynbee wskazuje, że ni 
wytrzymuje ona krytyki, ponieważ religie dążą raczej do ożywienia życia społeczneg 
w państwach, w których są obecne, niż do jego osłabienia (SH, s. 546-547). Inną kor 
cepcjąroli wielkich wspólnot religijnych jest wizja Kościoła jako poczwarki, swoisteg 
naczynia przechowującego cenny zarodek pomiędzy śmiercią jednej cywilizacji a narc 
dżinami innej. Pomimo uznania, że jest to koncepcja w dużej mierze słuszna (Sh 
s. 548), historyk wskazuje, że główna rola Kościołów uniwersalnych tkwi w czym ir 
nym, a mianowicie w tworzeniu wyższego rodzaju społeczności (SH, s. 552 i n.). Możn 
zatem wysnuć wniosek, że to właśnie w nich dokonuje się palingeneza. Wspólnota Bc 
ża, czyli Civitas Dei przełamuje niebezpieczny charakter naśladowania twórczych przj 
wódców:

W procesie przechodzenia od stanu yin do aktywności yang, który zachodzi w fazie genezy cywil 
zacji wskutek mutacji w charakterze społeczności pierwotnej, ludzkie rzesze przenoszą swą postaw 
mimesis ze swych przodków na twórcze osobowości żyjącego pokolenia; ale otwarta tym samym dróg 
dla postępu społecznego może doprowadzić w końcu do bram śmierci, istoty ludzkie mogą bowiem b) 
twórcze tylko w jakichś granicach, i to w sposób niepewny. Gdy więc jakiekolwiek nieuniknione niepe 
wodzenie wywoła równie nieuchronne rozczarowanie, zdyskredytowani przywódcy chętnie uciekają s 
do siły w celu zachowania władzy, którą moralnie postradali. W Civitas Dei niebezpieczeństwo to z< 
staje wyeliminowane dzięki kolejnemu przeniesieniu mimesis - z efemerycznych przywódców ziemskie 
cywilizacji na Boga, który jest źródłem wszelkiej ludzkiej twórczości. (SU, s. 568-569)

Jak słusznie wskazuje Zdzisław Czarnecki, dojście do tego momentu rozważań je: 
punktem zwrotnym w pracy Toynbeego. Kończy się bowiem filozofia historii, a zaczyn 
teodycea9. Okazuje się, że o ile cywilizacje, podobnie jak u Danilewskiego, cechują si 
cyklicznością rozwoju, postęp religijny ma charakter zasadniczo monolinearny. W te 

9 Z. Czarnecki, Wyzwanie i odpowiedź. Arnolda Toynbeego filozofia historii jako perspektywa zagłady 
wizja ocalenia cywilizacji [w:] Historyczna dynamika wartości, Lublin 1990, s. 121. Podobny poglć 
zaprezentował wcześniej Pitirim Sorokin w Modern Historical and Social Philosophie.?, Cambridge, Mas 
1968, s. 120.
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sposób pojawiające się kolejno na arenie dziejów formacje kulturowe pomimo swej 
^rzejściowości biorą jednak pośrednio udział w powszechnym procesie dziejowym, 
ilbowiem u podstaw wielości stoi istotowa jedność: „Posiane ziarna są odrębnymi na
sionami, a każde ziarno ma własne przeznaczenie. Jednakże wszystkie one są jednego 
•odzaju - i wszystkie są siane przez jednego siewcę w nadziei uzyskania jednego plonu” 
[SH, s. 221). W ten sposób powstaje chrystianocentryczna koncepcja godząca skrajności 
pluralizmu cywilizacyjnego i teodycei.

Czy proponowany przez autora Studium historii system pojęć i relacji można uważać 
za precyzyjny opis procesu funkcjonowania cywilizacji, pozostaje sprawą dyskusyjną. 
Kształt teorii spotkał się z krytyką; na wyspach brytyjskich pracę Toynbeego początko
wo ignorowano, w Ameryce natomiast przyjęto ją wyraźnie nieżyczliwie10 11 12. Stwierdzano, 
te brak w niej precyzacji bazowych pojęć, w tym także pojęcia cywilizacji. Philip Bagby 
narzuca Toynbeemu, że

10 Zarys historii recenzji Studium historii znajduje się w pracy Z. Czarneckiego, op.cit., s. 124 i n.
11 Ph. Bagby, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacyj. Warszawa 

1975, s. 248-249.
12 W. McNeill, Some basie assumptions of Toynbee’s A Study of History [w:] The Intent of Toybee’s 

History, Chicago 1961, s. 35.
13 F. Braudel, Historia i trwanie. Warszawa 1971, s. 273-274.

(...) jego definicja cywilizacji jako „podlegającego rozumieniu pola badań historycznych” nie dostarcza 
środków rozpoznania owych całości i zakreślenia ich granic. Nie wiadomo, czy pola te składają się ze 
zdarzeń, z osób czy ze społeczeństw. Z rozważań Toynbeego można wnosić, że pojmuje on cywilizacje 
jako grupy narodów (...) powiązanych wzajemnymi oddziaływaniami. Skoro jednak wszystkie społe
czeństwa oddziaływają i wpływają na swych sąsiadów, to należałoby dojść do wniosku, że istnieje tylko 
jedna cywilizacja - wspólna dla całej ludzkości .

William McNeill wskazuje, że pojęcie cywilizacji jest w Studium historii rozumiane 
iwojako: z jednej strony historyk traktuje ją jako „stan duszy”, z drugiej natomiast uj- 
Tiuje w kategoriach ściśle politycznych . Jeśli nawet przyjąć, że w niektórych przypad
kach mamy do czynienia z pierwszym, duchowym rozumieniem cywilizacji, przypomi
nającym w jakimś stopniu wizję Konecznego, wydaje się, że większość terminów teorii 
Toynbeego należy jednak odnosić do uogólnień konkretnych zjawisk polityczno- 
-społecznych. Innymi słowy, cywilizacje angielskiego badacza mają charakter historycz
ny, co upodabnia je do typów kulturowo-historycznych Danilewskiego, a odróżnia od 
typologicznych w swej istocie cywilizacji Konecznego. Obecne w Studium historii gene- 
ralizacje, ze względu na zróżnicowanie materiału empirycznego, noszą z konieczności 
znamię pewnej nieostrości.

Inny rodzaj dwoistości w rozumieniu cywilizacji przez Toynbeego wskazuje Fernand 
Braudel. Przypomina, że dla brytyjskiego teoretyka jest ona, po pierwsze, raczej ruchem 
niż stanem. Po drugie, stanowi także najmniejszą jednostkę badań historycznych, do 
których dochodzi się, próbując zrozumieć historię własnego kraju13. Wydaje się, że 
Toynbeemu udało się dzięki temu doprowadzić badania nad cywilizacją do systemu 
opartego na pewnych pojęciach pierwotnych, nawet gdyby one same nie były do końca 
zrozumiałe. Owa pierwotność posiada przy tym charakter raczej badawczy niż ontolo- 
giczny. Po drugie, pojęcie cywilizacji w Studium historii posiada charakter dynamiczny 
i aktywistyczny, co oznacza, że bez trudu może stanowić wyjściowy szablon do badania 
zjawisk rozciągniętych w czasie.
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Patrząc zatem na teorię brytyjskiego historyka z perspektywy wymiaru diachronicz- 
nego całości kulturowych, nietrudno zauważyć jej niedeterministyczny charakter. Cywi
lizacja nie jest bowiem jednoznacznie zdominowana przez żaden z czynników „natural
nych”, takich jak rasa czy środowisko przyrodnicze. Brak także w pismach Toynbeego 
jasnych sformułowań dotyczących znaczenia psychiki plemiennej. Postęp zmian cechuje 
się zatem nieprzewidywalnością na dwu poziomach. Po pierwsze, brak źródeł do wy
znaczenia podłoża odpowiedzi na wyzwania. Po drugie, każda odpowiedź oznacza po
wstanie określonej konfiguracji kolejnego wyzwania; w ten sposób każda nieprzewidy
walna zmiana pociąga za sobą następne.

O koncepcji Toynbeego można powiedzieć, że jest chrystianocentrycznie celowo- 
ściowa. Jak podkreśla Wiktor Mucznik, ów teleologiczny charakter Studium historii 
wynika z najbardziej podstawowych założeń teorii14. Jest ona budowana tak, by osta
tecznie doprowadzić do prawidłowości działania kościołów uniwersalnych, które stano
wią etapy doskonalenia. Skoro zatem koncepcja Toynbeego jest jednocześnie teleolo- 
giczna i niedeterministyczna, nasuwa się pytanie, czy można w jej przypadku mówić 
o pewnym rodzaju prowidecjalizmu, który ową celowość mógłby gwarantować. W tek
stach historyka brak jakichkolwiek sugestii na ten temat, celowościowość nie oznacza 
u niego konieczności: cywilizacja może, lecz nie musi podążyć określonym tropem. 
Nawet stadia rozwoju formacji kulturowych nie mają charakteru absolutnego. Badacz 
wyznacza je bowiem nie a priori, lecz na podstawie obserwacji. Oznacza to, że metoda, 
którą posługuje się przy formułowaniu wniosków teoretycznych, wywodzi się z empiry
zmu.

14 B. MyiHMK, B ruiucKax ympaveunazo cmhcmi ucmopuu: MtOMOipin Mupoffi>33pemi<i A. fljtc. Touhóu, 
Tomck 1986, s. 111.

15 W. McNeill, op.cit., s. 31; Cz. Bartnik. „Kopernikański przewrót" w chrześcijaństwie, „Homo Dei”, 
1958, nr 4, s. 533.

Jeśli prześledzić sposób argumentowania, zawarty w monumentalnym dziele Toyn
beego, można zauważyć prawidłowość rozpoczynania rozważań od faktów, a następnie 
poszukiwania uogólnień i terminów uogólnieniom tym odpowiadających. Brytyjski 
myśliciel stara się przekonać czytelnika o swym ostrożnym stosunku do wniosków po
przedzających badanie faktów (SH, s. 733 i n.). Empiryzm ten, jak słusznie wskazują 
William McNeill i Czesław Bartnik, jest jednak tylko pozorny15. W rzeczywistości bo
wiem fakty są dobierane pod dyktando apriorycznej konstrukcji myślowej, co cechuje 
również system Danilewskiego. Rolę pierwotnej hipotezy w dociekaniach podkreśla 
Toynbee w rozmowie z Daisaku Ikedą. Sądzi, że hipoteza musi przejść przez dwie pró
by: pierwszą jest próba rozumu, próba koherencji z innymi hipotezami systemu oraz 
dotychczasową wiedzą, drugą natomiast - próba konfrontacji ze zbiorem zjawisk, które 
daną hipotezę zasugerowały. Interesujące wydaje się źródło, z którego, zdaniem brytyj
skiego historyka, czerpane są inspiracje:

Skąd bierze się hipoteza? Nie wynika ona z danych postrzeganych zmysłowo. Hipotezy nie są dany
mi; są one wyjaśnieniem danych. Hipotezy nie wywodzą się także z rozumu. Nasza zdolność rozumowa
nia bada hipotezy i poddaje je krytyce, lecz ich nie formułuje. Rozum nie może wkroczyć, dopóki nie 
mamy hipotezy, na podstawie której możemy pracować. Rozum i dane zmysłowe funkcjonują na świa
domym poziomie psychiki. Nasze hipotezy wywodzą się z intuicji dochodzących do naszej świadomości 
z podświadomych głębi. Świadomość otrzymuje intuicje z podświadomości. Rozum i postrzeganie zmy-
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slowc nie mają twórczego charakteru. Twórcza działalność ludzkiej psychiki ma charakter intuicyjny i to 
właśnie podświadomość jest jej źródłem16.

16 A. Toynbee, D. Ikeda, Wybierz życie. Dialog o ludzkiej przyszłości, tłum. Adam Chmielewski, 
Warszawa 1999, s. 33.

17 M. Borucka-Arctowa, Idealistyczna koncepcja A. Toynbeego narzędziem amerykańskiego 
imperializmu (w:) „Kwartalnik Historyczny”, 1953, nr 1, s. 190; Cz. Bartnik, „Kopernikański przewrót" 
w dziejopisarstwie [w:] „Homo Dei”, 1958, nr 4, s. 533.

18 W. McNeill, Arnold J. Toynbee: A Life, New York 1989, s. 98.
19 Z. Kuderowicz, Filozofia dziejów. Warszawa 1973, s. 234.

Powyższa uwaga metodologiczna pozostaje w duchu bergsonowskiego intuicjoni- 
zmu, który, jak zauważają badacze różnych opcji, miał głęboki wpływ na poglądy 
Toynbeego17. Owa tendencja charakteryzuje w pewnym stopniu ewolucję duchową, 
którą brytyjski myśliciel przeszedł podczas długotrwałego procesu badań nad cywiliza
cją. Rozmowa z Ikedą została przeprowadzona dwa lata przed śmiercią angielskiego 
historyka, wypada zatem pochodzące z niej deklaracje uważać za finalną postać owej 
ewolucji. Można ją scharakteryzować na dwu płaszczyznach. Po pierwsze, jak podkreśla 
McNeill, historyk przechodzi z tradycji herodotiańskiej do tukitydiańskiej w swym my
śleniu o dziejach, co wyraża się przede wszystkim zwrotem od traktowania materiału 
badawczego w kategoriach opozycji „wschód-zachód” do ujmowania dziejów przez 
pryzmat wielości cywilizacji. Zdaniem McNeilla, duże znaczenie w tej przemianie miał 
kontakt z myślą Spenglera18. Toynbee zgodził się z niemieckim filozofem co do faktu 
wielokulturowości, stanowczo jednak nie zaakceptował jego koncepcji genezy cywiliza
cji, którą postrzegał w zupełnie innym świetle. Jak piszę Zbigniew Kuderowicz, główna 
różnica pomiędzy koncepcjami autora Zmierzchu Zachodu a duchem prac historyka 
brytyjskiego polega na uznaniu przez tego ostatniego kluczowej pozycji świadomej 
aktywności w procesie dziejowym19. Z poglądem tym można się zgodzić; odrzucenie 
czynnika świadomego działania wiąże się nierozerwalnie z determinizmem dziejowym, 
tak bardzo wyraźnym u niemieckiego wizjonera.

Pomimo tej oczywistej różnicy stanowisk, Danilewskiego, Spenglera i Toynbeego 
łączy bardzo istotne założenie metodologiczne dotyczące formacji kulturowych, to mia
nowicie, że możliwa jest ich analiza porównawcza. Angielski historyk odrzuca argu
menty krytyków, głoszących, że nie można porównywać formacji tak bardzo odległych 
od siebie w czasie, twierdząc, że w rzeczywistości okres, w którym powstawały, jest 
niezmiernie krótki w porównaniu z całą historią ludzkości. Nie sądzi również, że fakt 
swoistości i niepowtarzalności poszczególnych zjawisk historycznych uniemożliwia ich 
systematykę:

Żadne dwa organizmy, zwierzęce czy roślinne, nie są identyczne, nie unieważnia to jednak takich 
nauk, jak fizjologia, biologia, botanika, zoologia i etnologia. Ludzkie umysły są w jeszcze nieuchwyt- 
niejszej mierze odrębne, ale uznajemy psychologię z jej prawem do istnienia i badawczych wysiłków, 
choćbyśmy nader się różnili w ocenie jej aktualnych dokonań. Uznajemy tak samo porównawcze badania 
społeczności pierwotnych pod nagłówkiem antropologii. To, co tu proponujemy, stanowi próbę takiego 
podejścia do „cywilizowanego” gatunku społeczności, jakie antropologia stosuje do gatunku pierwotne
go. (SH, s. 55)

Jeśli zaś tak, to badanie cywilizacji powinno się oprzeć na badaniu wzorów, tematów 
czy instytucji wyższych form kultury. W pewnej mierze Toynbee jest wierny owej zasa
dzie, chociaż, podobnie jak Danilewski, skupia się raczej na konfiguracjach makroskali, 
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tj. prawidłowościach politycznych i społecznych, na wzrastaniu i upadku całych naro
dów i państw.

Teoria Toynbeego, tak różna w swych założeniach od systemu Danilewskiego czy 
Spenglera, podchodząc do owych całości z zamiarem utworzenia abstraktów nie zawsze 
stroni od „niedozwolonych” już w koncepcji Konecznego analogii, także biologicznych. 
Przykładami ich użycia są pojęcia cywilizacji poronionych czy „babiego lata”. Charakter 
owych analogii jest jednak, po pierwsze, przypadkowy. Zarówno rozwój poszczegól
nych cywilizacji, jak i teleologiczny postęp duchowy nie odbywają się według reguł 
obowiązujących w innym systemie odniesienia, brak zatem w koncepcji Toynbeego 
redukcjonizmu, można co najwyżej mówić o pewnej metaforyczności niektórych pojęć 
czy opisów procesu.

Pozytywne i zwięzłe ujęcie metody rozumowania Toynbeego nie jest sprawą łatwą. 
Z pewnością można o niej powiedzieć, że opiera się na obserwacji zdarzeń z perspekty
wy hipotez dotyczących poszczególnych ciągów cywilizacyjnych, jak również prawi
dłowości ogólnohistoriozoficznych. W rezultacie powstaje procedura, która, zdaniem 
McNeilla, otwiera możliwość short-circuiting statistical methods, czyli takiej analizy 
ruchów cywilizacyjnych, która w żadnym wypadku nie byłaby możliwa przy zbyt bli- 
skim, czysto faktograficznym opisie . W takim wypadku metoda stosowana przez bry
tyjskiego historyka polegałaby przede wszystkim na takim zespoleniu dialektyki hipotez 
i obserwacji, aby wyniki badań znalazły swe oparcie na prawie wielkich liczb, o licz
bach takich zaś można mówić z pewnością, analizując podany przez Tynbeego materiał 
empiryczny.

Materiał ten, zgromadzony w kilkunastu tomach Studium historii oraz kilku mniej 
znanych dziełach, jest imponujący; nie sposób scharakteryzować go i rzetelnie ocenić 
w zwięzłym opracowaniu. Wypowiedzi na temat doboru merytorycznych argumentów 
teorii angielskiego badacza są zróżnicowane w swoim tonie. Z jednej strony mamy do 
czynienia z pełnym czci uznaniem dla ogromu pracy. Jak piszę Józef Marzęcki o Stu
dium, ,jest to dzieło zachwycające i olśniewające; nieprzebrana - wręcz nie na miarę 
jednego człowieka, nawet o tak potężnej umysłowości - rozmaitość faktów, argumen- 
tów, teorii świadczy o bezprecedensowym rozmachu” . Na temat merytoryczno- 
-faktograficznej strony teorii Toynbeego wypowiedziano także wiele słów krytycznych. 
Dotyczą one w szczególności najistotniejszego substratu tego materiału, a mianowicie 
listy cywilizacji. Podstawowym zarzutem w tej materii było mnożenie bytów. Padał on 
zarówno ze strony tych, którzy, jak Bagby, podawali w wątpliwość wiarygodność cało
ści koncepcji22, jak i tych, którzy zwracali uwagę na zagadnienia szczegółowe.

20 W. McNeill, Some basie assumptions of Toynbee’s A Study of History, op.cit., s. 31.
21 J. Marzęcki, Przedmowa [w:] A. Toynbee, Studium historii, op.cit., s. 11-12.
22 Ph. Bagby, op.cit., s. 249 i n.
23 Bazową listę cywilizacji Toynbee przedstawił w tomie pierwszym A Study of History, London 1934, 

s. 239.

W Studium historii mowa jest bowiem o dwudziestu jeden cywilizacjach, później li
sta ta ulega dalszemu rozszerzeniu (SH, s. 29 i n.)23. Zwraca uwagę fakt, że brytyjski 
historyk dokonuje dyferencjacji tam, gdzie większość pozostałych badaczy dopatruje się 
jedności. W ten sposób świat islamski zostaje podzielony na cywilizacje: arabską, irań
ską i syryjską, co spotkało się ze zdecydowaną krytyką Gustave’a E. Grunebauma, są
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dzącego, że brak jest wystarcząjacych podstaw do takiego podziału24. U Danilewskiego 
podział świata islamskiego obejmuje tyko dwie formacje: irańską oraz nowosemicką, 
która zawiera w sobie oba żywioły: syryjski i arabski. Stan taki nie może dziwić, albo
wiem Toynbee postępuje jak historyk, wiele zawdzięczający tradycyjnej brytyjskiej 
szkole faktograficznej, Danilewski natomiast opiera swoją listę cywilizacji na żywiole 
etnograficznym, co skłania go do łączenia formacji wywodzących się z jednego rdzenia 
plemiennego i rozdzielania zjawisk podobnych, jeśli u ich podłoża leży różne pocho
dzenie etniczno-językowe.

24 G.E. Grunebaum, Toynbee's Concept of Islamie Civilization [w:] The Intent of Toybee's History, 
op.cit. s. 108.

Oprócz trzech cywilizacji islamskich na liście Toynbeego Znajdziemy, oprócz chiń
skiej (Sinic), dwie cywilizacje dalekowschodnie: zrąb główny (main body) oraz koreań- 
sko-japońską. Prawosławie, podobnie jak islam, ulega rozszczepieniu na jedynie dwie 
formacje: zrąb główny (bałkański) oraz Rosję. Świat Słowian bałkańskich byłby zatem 
światem odrębnym od również prawosławnych Słowian wschodnich (rzecz nie do po
myślenia u Danilewskiego). Dokonany przez Toynbeego podział świata prawosławnego 
posiada głębokie uzasadnienie systemowe. Historyk uważa bowiem, że cywilizacja 
chrześcijaństwa ortodoksyjnego jest obok zachodniej jedną z dwu usynowionych przez 
świat helleńsko-rzymski. Prawosławie bałkańskie rozwijało się w podobnych warunkach 
klimatycznych, co formacja poprzedzająca, w Rosji jednak wpisać się musiało w skraj
nie odmienne warunki geograficzno-klimatyczne. W następstwie tego nie można, zda
niem brytyjskiego badacza, przyjąć istnienia tylko jednego świata prawosławnego. 
W tym przypadku zatem Toynbee daje pierwszeństwo czynnikowi przyrodniczemu jako 
identyfikatorowi konkretnej formacji (SH, s. 85).

Ameryka to z kolei źródło czterech wielkich ciągów kulturowych: andyjskiego, mek
sykańskiego, cywilizacji Majów oraz nieobecnego w teoriach innych badaczy kręgu 
jukatańskiego. Indie z kolei rodzą dwie formacje: cywilizację indyjską (Indie) oraz 
„usynowioną” przez nią hinduską (Hindu). Mniejsze kontrowersje wzbudza wprowa
dzenie na listę Toynbeego cywilizacji babilońskiej (u Danilewskiego - starosemickiej), 
hetyckiej, egipskiej i sumeryjskiej.

Szczególnie ciekawie rysuje się zagadnienie cywilizacji świata śródziemnomorskie
go. Historyk wymienia bowiem cywilizację minojską jako poprzedniczkę młodszej, 
helleńskiej. Cywilizacja rzymska, istotna w teorii Danilewskiego, w Studium historii nie 
funkcjonuje jako odrębny krąg, stanowi jedynie „państwo uniwersalne” cywilizacji 
helleńskiej. Owa konstrukcja myślowa pozostaje w analogii do spenglerowskiego mo
delu imperium rzymskiego jako stadium „cywilizacji” kultury klasycznej. Cywilizacja 
zachodnia, podobnie jak u Danilewskiego i Spenglera, została potraktowana jako samo
dzielny byt historyczny, a niestanowiący jedynie przedłużenia klasycznej kultury śród
ziemnomorskiego antyku.

Na przestrzeni swego monumentalnego dzieła Toynbee przedstawia pochodzące 
z różnych kręgów cywilizacyjnych fakty, układające się w regularności diachroniczne 
systemu pojęć. W ten sposób ukazane zostają przykłady wyzwań ze strony środowiska, 
różnorodne na nie odpowiedzi, a także liczne przykłady zjawisk upadku: załamania, 
pojawienia się państw uniwersalnych, takich jak Sumero-Akad czy imperium rzymskie, 
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zbawców z mieczem, takich jak Cezar, Cyrus czy Omar, „babiego lata”, którego hipo- 
stazami są okresy panowania Salomona w Izraelu czy cesarza Marka w Rzymie etc.

Autor Studium historii dokonuje także charakterystyki poszczególnych cywilizacji. 
Niekiedy ma ona charakter szczegółowy, innym razem bardziej hasłowy - i właśnie 
w tym wypadku wydaje się interesująca. Stanowi bowiem wówczas pewien ekwiwalent 
wprowadzonej przez Danilewskiego charakterystyki kategorialnej czy zwięzłych opisów 
Spenglera, bez trudu odnajdującego klucz do kultury arabskiej (magicznej), apollińskiej 
czy faustycznej. Z takim podejściem spotykamy się u Toynbeego tylko w przypadku 
niektórych formacji. W ten sposób cywilizacje indyjska i hinduska określone zostają 
jako posiadające skłonność do światopoglądu par excellance religijnego. Grecka z kolei 
przejawia inklinacje ku estetycznemu poglądowi na życie we wszystkich jego przeja
wach, czego dowodem może być używanie kategorii piękna w ocenach etycznych (SH, 
s. 221). W niemal identyczny sposób ocenia cywilizację starogrecką Danilewski, który 
jednak nie zgodziłby się z angielskim historykiem w dziedzinie charakterystyki formacji 
indyjskich.

Z punktu widzenia analizy porównawczej z argumentacją Danilewskiego najistot
niejsza wydaje się charakterystyka świata europejskiego i słowiańskiego. Specyficzną 
skłonnością cywilizacji zachodniej, zdaniem Toynbeego, jest mechanika:

(...) koncentracja zainteresowań, wysiłków i zdolności na stosowaniu odkryć przyrodoznawstwa do ce
lów materialnych przez pomysłowe konstruowanie materialnych i społecznych mechanizmów - urządzeń 
mechanicznych w rodzaju aut, zegarków i bomb oraz maszynerii społecznej w rodzaju konstytucji par
lamentarnych, państwowych systemów ubezpieczeniowych i okresowego poboru do wojska. I ta nasza 
skłonność jest dawniejsza, niż się zwykle przyjmuje. Anna Komnena (...) widzi naszych jedenastowiecz
nych przodków w tym właśnie świetle, co przebija z jej - będącej mieszanką przerażenia i pogardy - re
akcji na mechaniczną pomysłowość krzyżowców władających kuszą, ówczesną zachodnią nowinką, któ
ra z charakterystyczną przedwczesnością śmiercionośnych wynalazków poprzedziła o kilka stuleci wy
nalazek mechanizmu zegarowego, będącego chef-d'oeuvre średniowiecznego mieszkańca Zachodu w za
stosowaniu jego mechanicznych inklinacji do mniej fascynujących sztuk pokojowych. (Sil, s. 221)

Charakterystyka Zachodu w takich kategoriach, bliskich wielu zewnętrznym obser
watorom świata euroatlantyckiego, pozostaje jednak stosunkowo odległa zarówno od 
myśli Danilewskiego, jak i koncepcji Spenglera. Rosyjski teoretyk, utożsamiający for
mację europejską raczej ze skłonnością do naukowości, pozostawia technikę poza spe
cyfikacją cywilizacji, umieszczając ją w kanale biegnącym analogicznie do kanału reli
gijnego u Toynbeego. U autora Rosji i Europy całość ludzkości doskonali technikę, 
u historyka brytyjskiego - religię. Innymi słowy, Arnold Toynbee nie sądzi, by można 
było skłonność do budowania „cywilizacji technicznej” uważać za duchowo obojętną 
dla całości kultury danej formacji. Obaj teoretycy mogliby wszakże zgodzić się co do 
tego, iż energia wynalazców Zachodu była pierwotnie skierowana na stosowanie prze
mocy. Gdyby z kolei zestawić pogląd angielskiego badacza ze spenglerowską charakte
rystyką Zachodu, to zbieżność moglibyśmy dostrzec jedynie w punkcie stosowania 
wszelkich technik w celu zdobycia kontroli nad przestrzenią.

Źródeł tej cywilizacji upatruje historyk w tej samej Volkerwanderung, o której czy
tamy także u Danilewskiego i Spenglera, inny jest jednak rdzeń wzrastania: tutaj nie 
chodzi już o realizację jakiegoś zewu krwi, lecz o stawienie czoła nowej sytuacji. 
W rezultacie zatem cywilizacja zachodnia zostaje przedstawiona jako główny aktor 
w nadzwyczaj poruszającym dramacie, jakim są kontakty cywilizacji w przestrzeni. 
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Toynbee uznaje istnienie cezury pomiędzy średniowieczem a czasami nowożytnymi, co 
wyraża się w podziale materiału empirycznego na spotkania innych formacji z nowocze
sną cywilizacją zachodnią i spotkania ze średniowiecznym chrześcijańskim Zachodem. 
Można zatem wysnuć wniosek, że u brytyjskiego badacza krąg europejski to przede 
wszystkim formacja ludzi spotykających się z innymi cywilizacjami, na które w sposób 
czynny próbują oddziaływać.

Szczególnie istotny we wcześniejszym akcie dramatu spotkań z Zachodem jest jego 
konflikt z prawosławną cywilizacją bizantyńską. Brytyjski historyk nie wydaje się stać 
po stronie Zachodu, podkreśla wyraźnie niższość kulturową tego ostatniego, szczególnie 
w epoce „księżniczki-historyka” - Anny Komneny, do której niejednokrotnie się odwo
łuje (SH, s. 641 i n.). W odróżnieniu od poprzedników Toynbee wskazuje jednak na fakt 
zaistnienia dyfuzji kulturowej: Zachód przeniknął ideą państwa autorytarnego, zaś Gre
cy przejęli od „barbarzyńskich” Franków ducha ludowej poezji, który miał niebagatelne 
znaczenie w warunkach niewoli ottomańskiej (SH, s. 643). Owa dyfuzja zostaje przez 
Toynbeego skonstatowana jako fakt, badacz nie wyznacza jej granic, nie wypowiada się 
także w sposób jednoznaczny, które z cech cywilizacji należy uznać za systemowo kon
stytutywne, a przez to nieprzekazywalne.

Charakterystyka spotkań nowożytnej kultury euroatlantyckiej z innymi cywilizacjami 
zajęłą brytyjskiemu badaczowi wiele miejsca. Wypowiada się on na temat konfrontacji 
Zachodu ze światem hinduskim, islamskim, żydowskim, dalekowschodnim oraz rdzen
nymi mieszkańcami Ameryki. Generalną konkluzją Toynbeego na temat tych spotkań 
jest uwaga, że cywilizacja zachodnia objawiała podczas nich dominującą rolę klasy 
średniej. Jeśli natomiast chodzi o spotkania nowoczesnego Zachodu z prawosławną 
cywilizacją rosyjską, to zostają one przedstawione przez brytyjskiego badacza jako pro
ces kilkuetapowy. Etapem pierwszym była unia polsko-litewska, która poddała zachod
nie obszary Rusi stopniowej westernizacji, zakończonej wszakże tylko częściowym 
sukcesem. W późniejszym okresie jeszcze silniejszy wpływ wywarli przedstawiciele 
„narodów znad Atlantyku”.

Na presję Zachodu Rosjanie udzielili, zdaniem Toynbeego, trzech odmiennych od
powiedzi. Pierwsza polegała na „zelockim” sprzeciwie starowierów. Jego istotą, jak 
twierdzi badacz brytyjski, było nie tyle zwrócenie się przeciwko Zachodowi jako takie
mu, ile odmowa użycia siły za pomocą środków technicznych. Starowiercy, którzy nie 
chcieli pójść drogą państwowych reformatorów, wierzyli bowiem, że Bóg sam wstawi 
się za swymi wyznawcami . Interpretacja tego ruchu jako odpowiedzi na wpływ nowo
czesnej cywilizacji zachodniej wydaje się przesadzona; jasna staje się dopiero w świetle 
przekonania autora Studium historii, że cechą charakterystyczną cywilizacji zachodniej 
jest skłonność do wynalazków technicznych.

Druga z odpowiedzi stanowiła akt mniej spontaniczny; był to
(...) bezkompromisowy „herodianizm", którego genialnym wyrazieielem był Piotr Wielki. Taktyka Pio
trowa polegała na przeobrażeniu imperium rosyjskiego z prawosławnego państwa uniwersalnego w jed
no z. parafialnych państw nowożytnego świata zachodniego. Przystając na Piotrową politykę, Rosjanie 
godzili się z tym, iż są mimo wszystko narodem takim, jak inne narody, i zrzekali się implicite pretensji 
do tego, by być na mocy jedynego w swym rodzaju przeznaczenia Moskwy twierdzą prawosławia: jedy
nym społeczeństwem brzemiennym - jak twierdzili starowiercy - w przyszłościowe nadzieje rodzaju

25 A. Toynbee, A Siudy of History, l. 8, London 1954, s. 131-132. Skrót Somervella w opisie zclotyzmu 
starowierców pomija aspekl ich świadomego wyrzeczenia się działań na rzecz czystego fideizmu. 
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ludzkiego. Choć taktykę Piotrową stosowano z pozornym sukcesem przez ponad dwieście lat, nigdy nic 
spotkała się ona z pełnym poparciem ludu rosyjskiego. Sromotne fiasko poczynań wojskowych Rosji 
w I wojnie światowej stanowiło ponure świadectwo, że po liczących ponad dwieście lat próbach jej 
wdrażania Piotrowa polityka westemizacji okazała się nie tylko nicrosyjska, ale i nieskuteczna. Nie 
„wywiązała się z zobowiązań” i w tych okolicznościach długo tłumione przeświadczenie o wyjątkowości 
rosyjskiego przeznaczenia przejawiło się na nowo w rewolucji komunistycznej. (SH, s. 605)

Jak pokazuje angielski historyk, poprzedzona ona została typowymi zjawiskami 
dezintegracji, przede wszystkim zaś powstaniem proletariatu wewnętrznego, utożsamio
nego z pokoleniem inteligenckich nihilistów (SH, s. 347). Poglądy Danilewskiego 
i Toynbeego na temat rosyjskiego nihilizmu są zatem zbieżne w przekonaniu, iż winą za 
nihilizm należy obarczyć westernizację. U Danilewskiego jednak stanowi on proste 
zapożyczenie jednego z destrukcyjnych, materiałistycznych prądów ideowych Zachodu, 
podczas gdy u teoretyka brytyjskiego wynika z wewnętrznych procesów dezintegracji.

Dokonana przez Toynbeego interpretacja całego okresu Rosji petersburskiej niewiele 
odbiega od poglądów Danilewskiego. Również tutaj mamy do czynienia z wizją nieuda
nej próby przemienienia reprezentantów jednej cywilizacji w drugą. Angielski badacz 
wskazuje jednak na inną ukrytą przyczynę porażki. Dla rosyjskiego teoretyka była nią 
sprzeczność działań z psychologicznym charakterem Słowian, podczas gdy Toynbee 
demaskuje fakt odarcia Rosjan z narastającego przekonania o wyjątkowości, o misji 
dziejowej jedynego sanktuarium prawdziwej wiary. W tym świetle ukazuje również 
trzecią z odpowiedzi na wyzwanie nowoczesnego Zachodu, którą, jego zdaniem, jest 
komunizm. Miał on pogodzić dążenie do spełnienia przeznaczenia z koniecznością 
sprostania technologicznej ofensywie euroatlantyckiej (606).

Interesujące jest, że w historycznej analizie wzajemnych relacji świata zachodniego 
i Rosji Toynbee dostrzega więcej agresji po stronie tego pierwszego. Nie oznacza to, co 
prawda, że teoretyk brytyjski przyznałby rację Danilewskiemu, twierdzącemu, iż główną 
cechą Europejczyków jest skłonność do przemocy. Zdaniem Toynbeego, zanim Rosja 
stała się agresorem i zaborcą, przedstawiciele cywilizacji zachodniej: Waregowie, Li
twini, Polacy, Szwedzi i Francuzi, bardzo głęboko zapuszczali się w głąb wschodnio- 
słowiańskich terytoriów. Reakcja Rosji była raczej odpowiedzią na tę wielowiekową 
ofensywę26.

26 A. Toynbee, Civilization on Trial, London 1957, s. 167 i n.
27 H. Kohn, Toynbee andRussia [w:] The Intent ofToynbee’x History, op.cit., s. 116.

Toynbee charakteryzuje również inne spotkanie, bardzo istotne w teorii Danilew
skiego, a mianowicie konfrontację świata zachodniego z głównym zrębem cywilizacji 
prawosławnej. Jak słusznie zauważa Hans Kohn, w stosunkach Bałkany - Rosja - Za
chód doszło do pewnego paradoksu. Rosja wyprzedziła Słowian bałkańskich w procesie 
westemizacji, a jednak to państwa europejskie stanowiły główne źródło inspiracji dla 
bałkańskich ludów prawosławnych w początkach XIX wieku27. Sam Toynbee zwraca 
uwagę na niewytłumaczalne nastawienie antyrosyjskie na Bałkanach. Okazało się, że 
propagowany przez Danilewskiego panslawizm i fakt wspólnoty wyznania nie stały się 
dla Rosji przydatne:

Odpowiedź byłaby taka, że osmańscy chrześcijanie prawosławni ulegli czarom Zachodu i że jeśli 
Rosja ich w ogóle pociągała, działo się tak nic dlatego, iż była ona słowiańska łub też. prawosławna, lecz 
ponieważ była pionierem dzieła westemizacji, o którą i oni usilnie zabiegali. Im bliżej jednak lc niero- 
syjskic westemizującc się narody zaznajamiały się z Rosją, tym bardziej zdawały sobie sprawę z po
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wierzchownego charakteru zachodnich naleciałości Piolrowej Rosji. „Zeskrob Rosjanina, a znajdziesz 
Tatara'-. Można by powołać się na wiele dokumentów dla ukazania, że prestiż kultury rosyjskiej wśród 
osmańskich chrześcijan byl najwyższy w epoce Katarzyny Wielkiej (...) i że później zdradzał tendencje 
schyłkowe, w miarę jak nasilała się ingerencja w sprawy imperium osmańskiego, i jak cechy rosyjskie 
były coraz widoczniejsze dla „uciśnionych ludów chrześcijańskich”, których orędownikiem Rosja usiło
wała się mianować. (SH, s. 610)

Powyższa wizja Słowiańszczyzny bałkańskiej stoi w rażącej sprzeczności z poglą
dami, czy raczej życzeniami, autora Rosji i Europy. O Słowianach (jak również o Cel
tach), w opinii Toynbeego, można było powiedzieć przede wszystkim to, że przez stule
cia byli zbyt odporni na wyzwanie zewnętrzne. Przodkowie dzisiejszych Czechów 
i Serbów, otoczeni bagnami, dopiero po długim czasie weszli z innymi plemionami 
w bliższy kontakt, który okazał się katastrofą: stali się „ludzkim bydłem” dla koczowni
czych Awarów. W ten sposób zadziałały dwa zjawiska niepomyślne: pierwszym była 
izolacja i odporność, drugim zaś kontakt z zbyt gwałtownym wyzwaniem (SH, s. 145— 
147). Dopiero po tak bolesnym doświadczeniu doszło do powstania państw 
słowiańskich. Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, jak również fakt, że brytyjski 
historyk, podobnie jak Leontjew czy Koneczny, umieszcza narody słowiańskie 
w różnych cywilizacjach (Polska jest dla Toynbeego częścią oddziałującego na 
sąsiadów Zachodu, a Rosja i Bałkany stanowią formacje odrębne), nietrudno zauważyć, 
że wizje Słowiańszczyzny Danilewskiego i Toynbeego są gruntownie sprzeczne.

Spośród wielu empiryczo-merytorycznych elementów teorii angielskiego teoretyka 
szczególne miejsce przypada religii. Jego poprzednicy różnie ustosunkowywali się do 
tego tematu. Danilewski jednoznacznie stwierdzał absolutną wyższość i prawdziwość 
prawosławia, stanowiącego in spe domenę tylko jednego, słowiańskiego typu kulturo- 
wo-historycznego, który jednak stanowił przedmiot zainteresowania teoretyka jako ca
łość. Uwaga Leontjewa skupia się na czynniku religijnym zdecydowanie bardziej niż 
u autora Rosji i Europy. Le Bon relatywizuje religię, uzależniając ją od psychiki ple
miennej, Koneczny wywyższa kulturotwórczą rolę pryncypiów chrześcijaństwa zachod
niego, Spengler uzależnia religię od ducha wielkiej kultury, nie absolutyzując żadnego 
z wyznań. Toynbee na przestrzeni swego monumentalnego dzieła postępuje w odniesie
niu do religii jak empiryk. Przyjmuje wprawdzie hipotezę o narastającej poprzez feno
meny kościołów uniwersalnych religijności, ale rezultat badań pozostaje niewiadomą.

Ostatecznie, jak wskazuje Wiktor Mucznik, powstaje koncepcja tylko z pozoru 
chrześcijańska28 29. Nie chodzi tu jednak, jak sądzi badacz, o relatywizm czy filozoficzny 
racjonalizm, który zarzuca historykowi R. McGuire . W rzeczywistości Toynbee stara 
się jakby wykroczyć poza bariery chrześcijaństwa. Współczesny racjonalista nie musi, 
jego zdaniem, powracać do tradycyjnych form religijności, może równie dobrze stanąć 
na wysokości zadania w ramach wyższej religii, powstającej na bazie technologicznej 
globalizacji ekumeny30. Czesław Bartnik wskazuje w badaniach Toynbeego na dwa 
okresy: przedwojenny - chrześcijański oraz powojenny - synkretyczny, w którym mamy 
do czynienia z naturalistyczną koncepcją chrystianizmu. Owa zmiana dotyczy zarówno 
jego istoty oraz rozwoju, jak i chrystologii oraz poglądów na dziejowe znaczenie chrze

B.M. Mynimc. op.cit., s. 114 i n.
29 R. McGuire, Toynbee's „A Siudy of History": Fruitful Failure on the Grand Scalę [w:] „The Catholic 

Historical Rcvicw”, 1956, nr 3, s. 326 i n.
30 A. Toynbee, A Siudy oj'History, t. 9, London 1954, s. 632 i n.
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ścijaństwa31 32. Podobnie Oskar Halecki wskazuje, że angielski teoretyk zmierza w stronę 
synkretyzmu religijnego. Nie zmienia to faktu, że w ocenie współczesności nie w orto
doksyjnym chrześcijaństwie dostrzega największe zagrożenie, lecz w innych dwu skraj- 
nościach: ideologii komunistycznej oraz technologicznym materializmie

31 Cz. Bartnik, Toynbee a chrześcijaństwo, „Homo Dci”, 1958, nr 5, s. 673-674.
32 O. Halecki, The validity of Toynbee's conception of the prospects of Western Civilization [w:| The 

Intent oj Toynbees History, op.cit., s. 213.
33 A. Toynbee, D. Ikeda, Wybierz życie. Dialogo ludzkiej przyszłości, op.cit., s. 53.

Obawy te wpisują się w zbiór konsekwencji i postulatów teorii brytyjskiego history
ka. W sposób szczególny intertesuje się on przyszłością cywilizacji zachodniej. Wierne 
zastosowanie modelu wzrostu i dezintegracji musiałoby doprowadzić do wniosku, że 
również ta formacja odejść musi kiedyś z areny historii. Podobnie jednak jak Danilewski 
w odniesieniu do świata słowiańskiego, Toynbee czyni ze swej własnej cywilizacji zja
wisko wyjątkowe. Przypuszcza bowiem, że może ona zastąpić upadek długim trwaniem. 
Zdaniem autora Studium historii, Zachód jest jedyną społecznością, która nie wykazuje 
objawów dezintegracji, co więcej, świat współczesny dąży do westernizacji, co oznacza, 
że cywilizacja euroatlantycka staje się w jakimś sensie powszechna. Na Zachodzie do
szło także do zjawiska bezprecedensowego: przezwyciężenia podziału na wewnętrzny 
proletariat i dominującą mniejszość, w dużej mierze dzięki temu, że przyrost kapitału 
eksploatatorów nie przeszkodził ofiarom w kontynuacji rozwoju wykształcenia. Nie
zwykle istotna jest także „nieustająca żywotność wyższej religii”, zjawiska, którego nie 
dostrzegamy w analogicznym okresie cywilizacji helleńskiej. Oznacza to, że świadectwa 
niezachodnich precedensów „nie mają charakteru rozstrzygającego” (SH, s. 739-743).

Brytyjski wizjoner zwraca także uwagę na inny bezprecedensowy fakt. Sądzi on, że 
problemem ludzi, żyjących we wszystkich dotychczasowych cywilizacjach, było zaab
sorbowanie gospodarką i polityką, co nie pozwalało na zachowanie energii dla życia 
duchowego. Rozwój technologiczny pozwoli być może kiedyś na urzeczywistnienie 
właściwego celu, jakim jest „wychwalanie Boga i cieszenie się Jego obecnością” (SH, 
s. 766-767). Ów umiarkowany optymizm nie oznacza, że Toynbee ignoruje oczywiste 
zagrożenia, takie jak militaryzm czy zanieczyszczenie środowiska. Sądzi jednak, że 
możliwe jest osiągnięcie harmonii i czystości. W rozmowie z Ikedą postuluje powrót do 
rolnictwa, tradycyjnych metod gospodarowania33. Dylemat maltuzjanizmu, jak sądzi 
Toynbee, może być rozwiązany jedynie poprzez rewolucję religijną wieśniaków: za
możny człowiek Zachodu wiele może się nauczyć od „nacechowanego prostotą etosu 
chłopstwa” (SH, s. 763). Postulat ten wydaje się w pewien sposób sprzeczny z wizją 
społeczeństwa technologicznego, uwolnionego od trudów myślenia o gospodarce. Ów 
zwrot ku wsi pozostaje natomiast w duchu myślenia Danilewskiego, zwolennika wspól
not gminnych.

W ramach wizji cywilizacji przyszłości angielski teoretyk zawiera także pewne na
dzieje związane z Rosją. Zgodnie z systemem jego teorii, kolejny etap rozwoju cywili
zacji wiąże się z wystąpieniem twórczej mniejszości, która ożywi resztę społeczeństwa 
tkwiącą jeszcze w pozostałościach struktur minionych. Czy w obecnym świecie można 
powiedzieć cokolwiek o podziale ról w przyszłości? Odpowiedź historyka nie jest jed
noznaczna:

Jest jeszcze zbyt wcześnie na to. by wygłaszać jakiekolwiek pewne twierdzenia o rozdziale historii, 
który jest obecnie najwyraźniej w swojej fazie początkowej, ale możemy pokusić się o rozważanie, czy 
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nie tu właśnie kryje się wyjaśnienie obecnego stanu rosyjskiego chrześcijaństwa prawosławnego. Wy
kryliśmy już w rosyjskim ruchu komunistycznym - pod zachodnim przebraniem - „zelocką” próbę ode
rwania się od westernizacji, narzuconej Rosji dwa wieki temu przez Piotra Wielkiego; zarazem zaś do
strzegliśmy, jak maskarada ta przechodzi, chcąc nic chcąc, w najpoważniejszą rzeczywistość. Wywnio
skowaliśmy, że zachodni ruch rewolucyjny, podjęty przez zwestemizowaną z konieczności Rosję jako 
gest antyzachodni, okazał się w Rosji skuteczniejszym środkiem westernizacji niż jakiekolwiek konwen
cjonalne zastosowanie zachodniego credo społecznego; próbowaliśmy też wyrazić ów końcowy rezultat 
społecznego obcowania Rosji z Zachodem za pomocą formuły, że relacja, która była niegdyś zewnętrz
nym kontaktem między dwiema odrębnymi społecznościami, uległa przeobrażeniu w wewnętrzne do
świadczenie tej wielkiej społeczności, do której Rosja została teraz włączona. Czy możemy posunąć się 
do twierdzenia, że Rosja, włączona teraz do wielkiej społeczności, dokonuje równocześnie wycofania 
z. jej wspólnego życia, by odegrać rolę twórczej mniejszości, która będzie dążyć do wypracowania jakie
goś rozwiązania aktualnych problemów tej wielkiej społeczności? Jest przynajmniej do pomyślenia - 
i tak twierdzi wielu wielbicieli obecnego rosyjskiego eksperymentu - że Rosja powróci do wielkiej spo
łeczności właśnie w tej roli. (07/, s. 218-219)

Interpretacja komunistycznego eksperymentu, dokonana przez autora Studium histo
rii, pozostaje w całkowitej sprzeczności z duchem dzieła Danilewskiego, który łudził 
się, że rewolucja nigdy się Rosji nie przydarzy. Wizja Toynbeego odpowiada raczej 
koncepcjom wyrazicieli „idei rosyjskiej” - Włodzimierza Sołowjowa, Mikołaja Bier
diajewa czy innych padających z wielu stron głosów sprowadzających się do tezy ex 
Oriente lux. Problem perspektywy rewolucji w Rosji nie jest jednak w tym wypadku 
najważniejszy, zwróćmy bowiem uwagę, że angielski historyk snuje wizję Rosji jako 
odnowicielki świata zachodniego, co u autora Rosji i Europy było nie tylko niewskaza
ne, ale wręcz systemowo niemożliwe. Dla Danilewskiego próby wpisywania się Rosji 
w życie Zachodu były zawsze nieudane i z natury rzeczy takimi musiałyby być również 
w przyszłości.

Teoria Toynbeego, jak słusznie zauważa T. Lean, nie była zawieszona w historycz
nej próżni. Stanowiła sama pewnego rodzaju response na challenge rozbitego duchowo 
świata' . Danilewski próbował przez wezwanie Słowian do czynu jednoczenia wskrze
sić upadającego ducha swej ojczyzny, historyk brytyjski pisał swe opus magnum w za
sadniczo trzech okresach: w czasie niepokoju i symptomów rozbicia, czasie apokalipsy 
i czasie pytań o to, co wyrośnie na wyjałowionej i przesyconej krwią glebie. Studium 
historii nosi na sobie owo piętno wydarzeń połowy wieku XX, tak jak Rosja i Europa - 
piętno wydarzeń stulecia poprzedniego.

Nie oznacza to jednak, że koncepcje obu teoretyków cechują się wysokim stopniem 
zbieżności. Wydaje się, że jest raczej przeciwnie. W obszarze ich systemu można mó
wić o następujących podobieństwach:

1. Obie koncepcje wielości cywilizacji zakładają ich raczej historyczny niż typolo
giczny charakter.

2. Pojęcie cywilizacji poronionych u Toynbeego odpowiada przekonaniu Danilew
skiego o występowaniu formacji, którym nie udało się przerodzić w samoistne cywiliza
cje pomimo istnienia stosownego materiału etnograficznego.

3. W obu koncepcjach dopuszcza się wystąpienie zjawiska rezerwy sił.
4. Obaj teoretycy wyrażają przekonanie o z konieczności nieudanym charakterze na

śladownictwa produktów cywilizacji obcej.
Najważniejsze zaś różnice systemowe to:

14 T. Lean, A Study of Toynbee [w:] Toynbee and History. Critical Essays and Reviews, Boston, Mass. 
1956, s. 36.
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a) dominująca rola mniejszości w tworzeniu cywilizacji (u Toynbeego) w opozycji 
do ściśle powszechnego udziału w tym procesie materiału etnograficznego 
(u Danilewskiego);

b) zdecydowanie większa kulturotwórcza rola środowiska naturalnego według zało
żeń Studium historii',

c) monolinearny model rozwoju religii u Toynbeego wobec stałości fenomenów reli
gijnych w systemie Rosji i Europy',

d) wskazanie przez brytyjskiego historyka na technikę jako wyróżnik cywilizacji wo
bec umieszczenia techniki we „wspólnej skarbnicy ludzkości” przez Danilewskiego;

e) zrezygnowanie z kryterium etnicznego jako głównej determinanty cywilizacji.
W obszarze metody budowania koncepcji zauważamy następujące zbieżności:
a) występowanie wyraźnych założeń apriorycznych w obu koncepcjach pod pozora

mi empiryzmu;
b) wskazanie przez obu teoretyków na możliwość analizy porównawczej cywilizacji;
c) skupienie się zarówno przez rosyjskiego, jak i angielskiego badacza na zjawiskach 

makroskali w charakterystyce behawioralnej specyfiki cywilizacji.
Do najważniejszych metodologicznych niezgodności obu teorii należy:
a) brak redukcjonizmu biologicznego w koncepcji Toynbeego;
b) uniknięcie przez niego absolutyzowania analogii;
c) zrezygnowanie z determinizmu historycznego.
W dziedzinie argumentów merytoryczno-empirycznych można mówić przede 

wszystkim o trzech podobieństwach:
a) uznaniu przynależności Rosji i świata zachodniego do odmiennych cywilizacji;
b) wskazaniu roli Zachodu jako agresora wobec rosyjskiej cywilizacji prawosławnej;
c) określeniu cywilizacji starogreckiej jako estetyzującej.
Do najważniejszych różnic w tym obszarze należy:
a) stworzenie przez obu teorertyków zupełnie odmiennych list cywilizacji historycz

nych, w tym zaś przede wszystkim:
- rozbicie przez Toynbeego świata słowiańskiego i prawosławnego na dwie części,
- uznanie przez brytyjskiego badacza rozdzielanych przez Danilewskiego cywilizacji 

starożytnej Grecji i Rzymu za continuum;
b) ukazanie przez autora Studium historii genezy nihilizmu rosyjskiego jako przeja

wu kryzysu wy wołanego wyłącznie przez czynnik wewnętrzny wobec przekonania Da
nilewskiego o zachodnim pochodzeniu tego zjawiska.

W obszarze konsekwencji systemu zauważyć można, że obaj badacze przyznają 
wyjątkowe miejsce w historii swej własnej formacji. W związku z faktem, że pochodzą 
oni z różnych cywilizacji, koncepcje ich pozostają w tym punkcie w sprzeczności. Pozo
stałe istotne różnice to:

a) uznanie przez Toynbeego możliwości spełnienia przez Rosję roli inicjatora odno
wy Zachodu;

b) dopuszczenie przez brytyjskiego wizjonera możliwości długiego trwania cywiliza
cji zachodniej wobec przekonania Danilewskiego o nieuchronnym upadku każdej for
macji.



CYWILIZACJE JAKO KONFIGURACJE WZORÓW KULTURY 
W ANTROPOLOGICZNEJ TEORII PHILIPA BAGBY’EGO

W pewnej mierze z krytyki Toynbeego wyrosła koncepcja, którą znajdujemy 
w książce Kultura i historia (Culture and History)1, autorstwa amerykańskiego history
ka i antropologa Philipa Bagby’ego (ur. 1918). Na kartach swego dzieła nawiązuje on 
także do innych zwolenników pluralizmu cywilizacyjnego - Le Bona i Spenglera, na
zwiska Danilewskiego jednak w tekście Bagby’ego nie Znajdziemy, chociaż należy 
pamiętać, że był on oddanym uczniem Kroebera, któremu teoria Danilewskiego była 
znana; jest zatem możliwe, że autor Kultury i historii posiadał pewną elementarną wie
dzę na temat teorii swego rosyjskiego poprzednika.

1 Ph. Bagby, Culture and History. Prolegomena to the Comparative Study of Civilizations, Berkeley 
1958. W niniejszym tekście cytaty i odniesienia, oznaczone symbolem (KiH) wraz z podanym numerem 
strony, pochodzą z tłumaczenia polskiego: Ph. Bagby, Kultura i historia, Prolegomena do porównawczego 
badania cywilizacji, tłum. Jerzy Jedlicki, Warszawa 1975.

Język, w którym sformułowana została teoria cywilizacji Bagby’ego, posiada cha
rakter w pewnej mierze sformalizowany. Kluczowym terminem, od którego cała kon
cepcja bierze początek, jest kultura, pojmowana jako „klasa regularności zachowań” 
(KiH, s. 136). W następnej kolejności autor wprowadza szereg pojęć związanych z ter
minem pierwotnym. Jednym z nich jest plemię (tribe); plemiona to grupy społeczności 
lokalnych, będące podłożem kultury (KiH, s. 153). Plemię jest, co prawda, formą po
chodną integracji społecznej, ale podstawową integracji kulturowej. To właśnie na po
ziomie plemiennym organizacji społecznej „odnajdujemy najwyraźniej zróżnicowane 
związki regularności kulturowych” (KiH, s. 154). Regularności kulturowe wykrywane 
w społeczeństwach mniejszych w ramach większych całości nazywa badacz subkultu
rami. W ten sposób kultura Brytyjczyków jest konkretną kulturą, a kultura miesz
czaństwa brytyjskiego subkulturą (KiH, s. 157). Z kolei grupy plemion lub narodów, 
cechujących się wspólnymi regularnościami, to „kultury wyższego rzędu”, czyli super- 
kultury (KiH, s. 158).

Amerykański historyk stwierdza jednoznacznie fakt wielokulturowości. Aby zatem 
stworzyć podstawy identyfikacji kultur, wskazuje, że różnią się one przede wszystkim 
stylem lub etosem, czyli fundamentalnymi wartościami oraz ideami, których charakter 
jest raczej behawioralny niż intelektualny:

Idee i wartości nie muszą nawel być uświadomione. Nie o to tu jednak chodzi, że mielibyśmy o nich 
myśleć jako o egzystujących w jakiejś sferze podświadomości. Mogą one po prostu nie być sformułowa
ne. Wiele takich niesformutowanych idei i wartości - obok, oczywiście, wielu sformułowanych - odkryć 
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można w każdej kulturze. Często też ideały, standardy, wierzenia i normy formułowane przez nosicieli 
kultury różnią się drastycznie od idei i wartości wyrażanych przez ich faktyczne zachowania. Za przy
kład służyć może wyłonienie się klasowej struktury w oficjalnie bezklasowym społeczeństwie. (KiH, 
s. 165)

Zwróćmy uwagę, że kultury u Bagby’ego mająjednak charakter etnograficzny, a za
tem określenie ich ustosunkowania do wartości następuje dopiero po stwierdzeniu od
rębności etnicznej. Uznanie ważności czynnika organizacji plemiennej, jak również 
wskazanie na brak niezbędności intelektualizacji aksjologicznych wyznaczników kultur 
upodabnia to spojrzenie do koncepcji Danilewskiego, który postrzegał dzieje ludzkości 
jako wyraz działań motywowanych międzyplemiennymi sympatiami i antypatiami.

Pojęcie cywilizacji staje się u Bagby’ego zrozumiałe dopiero w kontekście kultury, 
„cywilizacje są bowiem większymi i bardziej złożonymi kulturami” (KiH, s. 228). Kry- 
terium owej złożoności nie jest do końca jasne . Amerykański antropolog odrzuca bo
wiem jako jednoznaczne determinanty czynniki takie, jak liczebność społeczności czy 
fakt piśmienności. W pierwszym bowiem wypadku nie sposób podać konkretnej liczby, 
w drugim zaś musielibyśmy uznać, że społeczność inkaska, która nie znała pisma, nie 
stworzyła przez to żadnej cywilizacji (KiH, s. 229).

Bagby zwraca się zatem ku tezie obecnej także u Spenglera, tej mianowicie, że cy
wilizacja to kultura życia miejskiego (KiH, s. 230). Tak samo jak niemiecki poprzednik, 
Bagby wskazuje, że konieczne jest wskazanie istoty miejskości. O ile autor Zmierzchu 
Zachodu piszę o intelektualnej „duszy” miasta, badacz amerykański uważa, że

(...) jest pewna cecha miast, która wydaje się znamienna i od której zależy wiele charakterystycznych 
zjawisk, jakie zwykliśmy wiązać z wyobrażeniem cywilizacji. Jest to mianowicie ta okoliczność, że 
wielu lub wręcz większość mieszkańców miasta nie trudni się rolnictwem. Lub ściślej - ponieważ 
chcielibyśmy wyłączyć także osady myśliwskie i rybackie - powiedzmy, że mieszkańcy miasta po więk
szej części nie zajmują się produkowaniem żywności. To właśnie uwolnienie od konieczności wytwarza
nia własnymi rękami swego pożywienia pozwoliło, należy sądzić, mieszkańcom miast poświęcić cały 
swój czas specjalizacji i co za tym idzie, komplikowaniu kultury; ono też umożliwiło im podróże, handel 
i zbrojny podbój sąsiednich obszarów, prowadzący do rozszerzenia zasięgu ich kultury. Również pismo, 
choć napotkać je można i poza miastami, musialo zostać wynalezione i rozwinięte przez specjalistów, 
wolnych od konieczności wydatkowania swej energii na zaspokojenie pierwszych potrzeb. Możemy się 
nawet domyślać, że niektóre z cech systematycznego „racjonalnego” myślenia wzięły początek z faktu, 
że jacyś ludzie przestali być bezpośrednio zależni od kaprysów przyrody. (KiH, s. 230-231)

W odróżnieniu od teorii Spenglera, koncepcja Bagby’ego nie nadaje miastu cech 
katastroficznych, w czym odchodzi znacząco również od poglądów Danilewskiego, 
który nie był entuzjastą życia miejskiego. Miasto posiada u amerykańskiego badacza 
charakter jedynie identyfikacyjny formacji kulturowej, czyniąc ją cywilizacją.

Patrząc na zagadnienie z perspektywy procedur klasyfikacji, Bagby stwierdza, że 
cywilizacje to największe całości dające się wyróżnić w polu zaproponowanych przez 
niego badań kulturologicznych (KiH, s. 233). W ten sposób do cywilizacji zaliczyć 
można kulturę chińską czy superkulturę europejską. Podobnie jak kultury posiadają swe 
subkultury, tak też można mówić o subcywilizacjach (KiH, s. 233). Analogii do pojęcia 
kultury nie można jednak wykorzystać w całości, albowiem cywilizacje jako największe 

2 Zarzut braku poważnej definicji cywilizacji stawia Bagby’emu Fernand Braudel [w:] F. Braudel, 
Historia i trwanie, tłum. Bronisław Geremek i Witold Kula, Warszawa 1971, s. 286-287.



Cywilizacje jako konfiguracje wzorów kultury w antropologicznej teorii Philipa Bagby’ego 203

zbiorowości, stanowiące przedmiot badań, nie mogą wchodzić w skład jakichś więk
szych supercywilizacji.

Zespół cywilizacji o jasno sprecyzowanym zestawie wzorów nazywa Bagby cywili
zacjami naczelnymi (major civilizations). Oprócz nich można mówić o cywilizacjach 
drugiego stopnia lub cywilizacjach peryferyjnych (peripheral civilizations). Należą do 
nich takie formacje, które zapożyczyły od cywilizacji naczelnych tylko część elemen
tów, przede wszystkim sztukę i technikę. W taki sposób peryferyjny charakter wobec 
cywilizacji indyjskiej posiada nepalska, a wobec chińskiej - japońska i koreańska (KiH, 
s. 240). Bagby wysuwa też ryzykowną tezę, że w ciągu ostatnich dwustu lat wszystkie 
współczesne cywilizacje stały się w pewien sposób peryferyjne względem zachodniej. 
Nie oznacza to jednak, że można, na przykład, uznać Indie za zbiór nosicieli tej forma
cji, albowiem zasadniczy nurt życia pozostał w ramach tradycyjnych wzorców (241). 
W rezultacie pojęcie peryferyjności nabiera charakteru stopniowalnego atrybutu. Peryfe- 
ryjność wobec konkretnej cywilizacji wiąże się zatem nie tyle z reprezentowaniem jej 
zasadniczych wyznaczników, ile z przejęciem jakichkolwiek cech. Teoretycznie nawet 
największe cywilizacje mogą pozostawać w relacji pewnej peryferyjności wobec innych, 
o ile przejęły któreś z ich właściwości.

Cechą cywilizacji peryferyjnych jest ich stosunkowa krótkotrwałość w porównaniu 
z naczelnymi. Inny ważny ich aspekt to oczywista naśladowczość, wtórność i brak ory
ginalności. Jak czytamy w Kulturze i historii, żaden z wielkich systemów myślowych 
nie powstał w ramach cywilizacji drugiego stopnia. Pogląd taki, pomijając odcień ide
ologiczny, można odnieść do przekonania Danilewskiego o tym, że jedynie poprzez 
realizację zasad własnej cywilizacji historycznej możliwy jest sukces kulturowy, a istot
ne zapożyczenia mogą prowadzić do totalnej katastrofy.

Zdaniem Bagby’ego, zjawiskiem nie do końca potwierdzającym zasadę prymatu cy
wilizacji naczelnych w świecie ducha wydaje się histioria religii. Przykładem tego może 
być fakt, że Żydzi „wynaleźli” etyczny monoteizm około VIII wieku p.n.e., natomiast 
Persowie - etyczny dualizm w tym samym mniej wiecej czasie (KiH, s. 243). Badacz 
zauważa wszakże, iż oba wydarzenia można traktować jako wyprzedzające i zwiastujące 
powstanie cywilizacji bliskowschodniej.

Po nakreśleniu pojęcia cywilizacji autor Kultury i historii nieuchronnie zbliżył się do 
istotnego punktu, który decyduje o spójności teorii, a mianowicie do problemu wy
znaczników, a co za tym idzie - granic poszczególnych formacji kulturowych. Bagby 
stosuje zatem pojęcie regularności kulturowych, które, jego zdaniem, mogą mieć cha
rakter synchroniczny i diachroniczny. Jak zauważa, w socjologii szczególnie drobia
zgowo zbadano pierwszy z badanych aspektów, przykładając duże znaczenie do tzw. 
struktury społecznej (social structure), ale:

Struktura społeczna jest tylko jednym z możliwych rodzajów regularności synchronicznych. Dla na
szych celów najważniejsze będą zapewne regularności występujące w artykulacji całych cywilizacji. Ro
zumiem przez to miejsce, jakie w poszczególnych cywilizacjach zajmują naczelne działy kultury (polity
ka, gospodarka, religia, nauka itd ), nacisk kładziony raczej na jedne niż na inne z tych dziedzin, stopień 
ich rozwoju, ich wzajemne powiązania i tak dalej. (...)

Niestety, nikomu dotąd nie udało się zestawić takiej listy dziedzin kultury, która by była logicznie 
spójna, systematyczna i wyczerpująca. Terminy, do których przywykliśmy - takie jak polityka, gospo
darka, religia, sztuka, prawo itd. - są bezsprzecznie do jakiegoś stopnia użyteczne i nie najgorzej nam 
dotychczas służyły, ale nie dają się ściśle zdefiniować i nie tworzą, razem wzięte, koherentnego systemu. 
Nic możemy też być pewni, że jakakolwiek ich lista obejmie wszystkie możliwe odmiany rysów i ze
społów kulturowych. (...)



204 Joachim Diec

Logiczna klasyfikacja odmian czy dziedzin kultury jest z pewnością pilnie potrzebna i do czasu jej 
wypracowania postęp naszej nauki będzie z natury rzeczy ograniczony. Klasyfikacja taka będzie praw
dopodobnie musiała uwzględniać współzależność kryteriów różnego rodzaju: jakie części ciała są ak
tywne, jakie motywy wchodzą w grę, czy i jakie inne osoby lub przedmioty są objęte danym rodzajem 
czynności itd. Problem ten nie wydaje się z natury swej nierozwiązywalny, ale chwilowo nikt nie wie, 
jak go rozwiązać. (KiH, s. 258-259)

Badacz zdaje sobie sprawę, że ścisła delimitacja zawsze będzie sprawiała trudności, 
powstaje bowiem pytanie, do jakiego stopnia cywilizacja musi być zintegrowana. Zda
niem Bagby’ego, błędny jest pogląd, jakoby formacja kulturowa musiała być struktural
nie spójna w każdym przejawie. Zwróćmy uwagę, że Bagby, w odróżnieniu od Dani
lewskiego, nie ogranicza pola specyfikacji cywilizacji do listy ściśle określonych kate
gorii, nie pozostaje jednak całkowitym pesymistą co do możliwości stworzenia klasyfi
kacji dziedzin kultury. Sposób dokonywania jej wydaje się jednak zbliżony do tego, 
który spotykamy w Rosji i Europie: specyfika formacji zależy od treści, którymi wypeł
nia się poszczególne sfery aktywności i, co być może jeszcze ważniejsze, od faktu, na 
które z nich położony jest nacisk, a które konkretna cywilizacja ignoruje.

Twierdząc, że kultury, a więc również całe cywilizacje, stanowią pochodne różnych 
idei i wartości, będących również cechami dystynktywnymi, Bagby otwiera pole badań 
dla teorii idei3. Ich identyfikacja jest trudna, ale nie wykluczona. Autor Kultury i historii 
docenia między innymi wartości poznawcze techniki stosowanej przez Ruth Benedict: 
idea rozumiana jest tu jako podłoże określonego stylu zachowania4 (KiH, s. 266).

3 Zdaniem Janusza Goćkowskiego, zwrócenie przez. Bagby’ego uwagi na sferę cpislemiczną 
i aksjologiczną stanowi najdonioślejszy aspekt jego teorii dla antropologiczno-komparatystycznych badań 
nad cywilizacją. J. Goćkowski, Teoria cywilizacji a antropologia [w:] Rozmyślania o cywilizacji, Kraków 
1997, s. 159.

4 Chodzi o pracę R. Benedict, The Clirysantemum and the sword, Cambridge, Mass. 1947.
5 Bagby powołuje się na dzieła: E. Sapir, Language, New York 1939. O. Jespcrscn, Analylic syntax,
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Badacz przyznaję, że pewną trudnością w identyfikacji idei są różnice w budowie ję
zyków. Struktury gramatyczne różnych języków wyrażają różne idee, ale przez to mogą, 
paradoksalnie, stać się drogą do ich identyfikacji:

Tłumacze dobrze znają (...) kłopoty spowodowane nicwspólmiernością słownictwa różnych języ
ków, ale problemy gramatyczne są zapewne poważniejsze, ponieważ mniej zdajemy sobie z nich sprawę: 
gramatyka własnego języka wydaje się nam naturalna i konieczna. Czyż jednak nic moglibyśmy obrócić 
tej wady w jego zaletę, wykorzystując różnice struktury gramatycznej dla zdefiniowania różnic między 
podstawowymi ideami rozmaitych kultur? Ogólna typologia struktur gramatycznych mogłaby służyć 
także jako ogólna typologia idei, nie wszystkich wprawdzie, ale w każdym razie najszerszych sposobów 
patrzenia na świat. (KiH, s. 268-269)

Propozycja Bagby’ego wydaje się niemal dokładnym powtórzeniem postulatu wy
powiedzianego w poprzednim stuleciu przez Danilewskiego i wpisuje się w tradycję 
Humboldta i hipotezy Sapira-Whorfa5, jego istotą zaś jest stworzenie gramatyki porów
nawczej, która stałaby się podstawą porównawczych badań nad formacjami kulturowy
mi.

Nawet ta procedura nie wyjaśniłaby jednak przyczyn cywilizacyjnych różnic. Mogą 
one być uzasadniane poprzez działanie determinant zewnętrznych. Danilewski tłumaczy 
wszelkie rozbieżności, nawet filologiczne, odmiennościami w budowie psychicznej 
materiału etnograficznego. Stanowisko Bagby’ego w tej dziedzinie jest bardziej wywa
żone. Twierdzi on, że istnieją racje po temu, aby uznać dziedziczność pewnych różnic 
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psychicznych (KiH, s. 207). Z drugiej jednak strony stwierdza, że różnice fizjologiczne 
nie mają decydującego wpływu na kształt kultury (KiH, s. 206). Zdaniem amerykańskie
go historyka, jednostka „podlega wpływom kulturowym od chwili urodzenia i każda jej 
czynność jest prawdopodobnie łącznym rezultatem uwarunkowań dziedzicznych i kultu
rowych, których rozdzielić w praktyce nie można” (KiH, s. 208). Również wpływ śro
dowiska, tak bardzo doceniany przez Toynbeego, nie zostaje uznany przez autora Kultu
ry i historii za element decydujący o kształcie cywilizacji. Środowisko wywiera bowiem 
większy wpływ na stosunek ludzi do świata rzeczy niż na ich stosunki wzajemne. Spo
śród naturalnych czynników zewnętrznych warunkujących kulturę, zdaniem Bagby’ego, 
natura ludzka, rasa i środowisko naturalne w zasadzie wyczerpują możliwości interpre
tacyjne (KiH, s. 211).

Także w przypadku oceny czynników pozaprzyrodniczych antropolog nie zajmuje 
jednoznacznego stanowiska. Sądzi, że siły nadprzyrodzone są z natury rzeczy sprawą 
wiary, ale ich działanie w świecie tak czy owak musi być opisane za pośrednictwem 
badań empirycznych (KiH, s. 213-214). Również mniemania o kluczowej roli jednostek 
w historii uważa Bagby za nieuzasadnione. Sądzi, że większość ludzkości wykazuje 
aktywność, co sprawia, iż nawet najwybitniejsze jednostki nie mogły nadać kulturom 
ostatecznego kształtu. Oznacza to, że tylko droga ustalenia regularności w ramach samej 
kultury może, jak na razie, doprowadzić do rzetelnej wiedzy i pożytecznych uogólnień 
(KiH, s. 234).

Z punktu widzenia diachronicznej dynamiki cywilizacji teoria Bagby’ego cechuje się 
brakiem zdecydowania w kształtowaniu modelu uniwersalnego. Historyk stwierdza, że 
prawidłowością wydaje się obecność trzech faz rozwoju. Pierwszą jest wiek wiary, czyli 
okres nasilenia tendencji irracjonalnych, szczególnie życia religijnego, drugą - wiek 
rozumu, w którym swój szczyt osiąga intelektualizacja. Jako ostatni wymienia historyk 
etap standaryzowanej kultury masowej z częściowym odrodzeniem wiary. Dwie pierw
sze fazy stanowią, zdaniem Bagby’ego, wyraz najbardziej ogólnej cechy diachronicznej 
dynamiki wszelkich cywilizacji - tzw. procesu racjonalizacji (KiH, s. 290).

Badacz nie wypowiada żadnego zdecydowanego sądu co do losów konkretnych cy
wilizacji, uważa on bowiem, że ich historia nie została jeszcze wystarczająco dobrze 
zbadana. Ukazuje się zatem jako empiryk, przeciwnik formułowania apriorycznych 
uogólnień. Jego ostrożność wynika z przyjętych założeń metodologicznych. Być może 
właśnie klucz do zrozumienia wyciąganych przez niego wniosków stanowi przyjęta 
metoda badawcza. Jerzy Topolski, z którego stanowiskiem trudno się nie zgodzić, 
wskazuje, że Bagby świadomie wychodzi z pozycji pozytywistycznych, deklarując się 
jako „zwolennik dość skrajnego (bo humowskiego) empiryzmu, empirycznych generali- 
zacji i weryfikacjonizmu (dążącego do dowodzenia w drodze przebadania «wszystkich 
dostępnych przypadków»), a tym samym jako przeciwnik wszelkich bytów ponadfeno- 
menalistycznych (...)”6.

6 J. Topolski, Przedmowa [w:] Ph. Bagby, op.cit., s. 8.

Istotnie, owa skłonność do neopozytywistycznego weryfikacjonizmu jest łatwo za
uważalna w książce amerykańskiego badacza, ale realizacja tej zasady przybiera raczej 
skromną postać (co można zresztą powiedzieć również o teoretykach neopozytywizmu). 
Bagby często usprawiedliwia się brakiem wystarczających badań, kiedy zaś dokonuje 
zestawień i przeglądu danych dotyczących pewnych cywilizacji, ogranicza się do nie
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wielkiej liczby przypadków, zwykle nieprzekraczającej pięciu. Podobna tendencja jest 
widoczna u jego rosyjskiego poprzednika, który był jednak, jak się wydaje, bardziej 
skłonny do pochopnych uogólnień. Tam, gdzie Danilewski proponuje gotowy schemat, 
Bagby przyznaję się do pewnej bezradności, co niekoniecznie należy uznać za słabość 
teorii tego ostatniego.

Typowo pozytywistyczną cechą empiryzmu amerykańskiego badacza jest podkreśla
na również przez Topolskiego7 pewna konsekwencja rozróżnienia poziomu działań 
ludzkich oraz poziomu „wydarzeń o większej skali”. W odniesieniu do drugiego pozio
mu Bagby wskazuje na analogie pomiędzy światem człowieka a światem przyrody. 
Przykładem takiego spojrzenia może być następujący passus:

7 Ibidem, s. 8.
8 Ph. Bagby, Culture and the Causes of Culture, „American Anthropologist”, 1953, nr 55, s. 541.
9 F. Braudel, op.cit., s. 285.

Celowość (...) odróżniania cywilizacyj od kultur pierwotnych jest znakomitym przykładem na to, że 
nie ilościowe, lecz jakościowe względy grają pierwszorzędną rolę w naszej nowej nauce. Ważniejsze jest 
dla nas uchwycenie istotnych różnic niż liczenie i mierzenie zjawisk. Nasze metody są analogiczne do 
stosowanych w biologii, gdzie klasyfikacja zwierząt i roślin opiera się nic na ich wielkości, lecz na istot
nych cechach struktury, istotnych w tym sensie, że są sprzężone z licznymi podobieństwami i różnicami. 
Nietoperze były zrazu klasyfikowane jako ptaki z tej racji, że mają skrzydła i latają, wieloryby zaś jako 
ryby, gdyż mają płetwy i pływają. Z biegiem czasu jednak stało się jasne, że cechy te są mniej istotne niż 
fakt, że zarówno nietoperze, jak wieloryby są żyworodne i karmią swoje młode. (KiH, s. 232)

Rozważanie takiego typu ukazuje również głęboką analogię pomiędzy myśleniem 
Danilewskiego a metodą autora Kultury i historii. Obydwaj teoretycy mają skłonność do 
posługiwania się analogiami biologicznymi, przede wszystkim zaś do poszukiwania 
„rzeczywistych” zależności strukturalnych, kryjących się za pozorami prawidłowości. 
Co ważniejsze, u obu spostrzegamy wiarę w realne funkcjonowanie takich reguł; brak 
pełnego zdecydowania, wywołany niedostatecznością danych, nie stanowi bynajmniej 
symptomu nominalizmu. Niepełna znajomość reguł oznacza tylko to, że nie zdążyliśmy 
ich jeszcze odkryć. We wcześniejszym tekście Bagby wyraźnie stwierdza, że byty kultu
ry powinny być traktowane jako równie realne, jak obiekty nauk empirycznych, chociaż 
kultura składa się tylko z form8.

Metoda Bagby’ego nie jest wszakże tylko pewną nowszą wersją pozytywizmu Da
nilewskiego. Należy pamiętać, że chociaż przenoszenie biologicznych kalek zdaje się 
przeczyć takiemu wpływowi, autor Kultury i historii odebrał gruntowne wykształcenie 
z dziedziny antropologii pod okiem Kroebera. Braudel twierdzi, że „Bagby myśli (...) 
o małżeństwie historii i antropologii”9. Twierdzenie takie nie jest w ustach francuskiego 
myśliciela pełnowartościowym komplementem, albowiem ceni on zdecydowanie bar
dziej wysiłki reprezentowanej przez niego samego szkoły „Annales”, która, jak sądzi, 
próbuje łączyć historię z całym spektrum nauk o człowieku, nie ograniczając się do 
antropologii. Nie ulega jednak wątpliwości, że o ile główne dzieło Danilewskiego jest 
pisane w duchu biologiczno-politologicznym, Kultura i historia to przede wszytkim 
przykład antropologii zastosowanej na polu nauk o cywilizacji. Oznacza to w praktyce 
użycie określonego aparatu pojęciowego.

W ten sposób do kluczowych pojęć, służących opisowi formacji kulturowych należy 
u Bagby’ego wzór, rozumiany przede wszystkim jako fenomen behawioralny. Antro
pologia autora Kultury i historii jest zatem przede wszystkim nauką o konfiguracjach 
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:achowań. Nie bez racji stwierdza Marvin Harris, że Bagby’emu udaje się tworzyć język 
lanych stopniowo obejmujący abstrakcje coraz wyższego rzędu, wychodząc od ele- 
nentarnych jednostek zachowań10 11.

10 M. Harris, The Rise ojAnthropological Theory, New York 1968, s. 334.
11 E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury. Warszawa 1991, s. 63.

Jak komentuje pracę amerykańskiego antropologa Ewa Nowicka:
W gruncie rzeczy do kultury może należeć wszystko, czego człowiek może się nauczyć. (...) Philip 

Bagby wszystkie te zjawiska nazywa zachowaniami, przy czym dzieli je na zachowania zewnętrzne 
i wewnętrzne”".

Te ostatnie, będące pewnymi zespołami reakcji psychicznych, z natury rzeczy nie 
loddają się opisowi tak łatwo, jak pierwsze, stąd też można by postawić antropologowi 
teopozytywistyczny zarzut wprowadzania kategorii „metafizycznych”. Bez względu 
ednak na stopień trudności opisu konkretnych faktów obserwacyjnych, badaczowi po- 
viodła się próba względnego ujednolicenia ich charakteru.

Drugim kluczowym pojęciem, stosowanym w antropologii Bagby’ego, jest instytu- 
:ja, która, podobnie jak behawioralny wzór, uwarunkowana jest przez system idei 
wartości. To właśnie system instytucji służy jako identyfikator tożsamości kultury. 

V ten sposób kultura walijska nie może zostać dziś uznana za odrębną kulturę, skoro 
Walijczycy przejęli większość angielskich instytucji religijnych, politycznych i społecz- 
lych (KiH, s. 168).

Wypowiadając się w ten sposób, Bagby powtarza argumenty Danilewskiego, który 
yawiska w rodzaju subkultury walijskiej interpretuje bardzo podobnie, klasyfikując je 
ako elementy właściwych podmiotów historii, czyli typów kulturowych. Na potwier- 
Izenie swych tez autor Rosji i Europy przytacza obszerny materiał empiryczny. W przy
lądku Bagby’ego wydaje się on nieco skromniejszy. Zdaniem amerykańskiego badacza, 
lane płynące do z historii pozwalają nam uznać istnienie dziewięciu cywilizacji naczel- 
lych, w ramach których funkcjonowały lub nadal funkcjonują konkretne kultury lut 
iubkultury. Wymienia zatem cywilizacje: egipską, babilońską, chińską, indyjską, kla
syczną, peruwiańską, środkowoamerykańską, zachodnioeuropejską i bliskowschodnia 
KiH, s. 234-236). Lista ta bardzo przypomina zestawienie Spenglera, różni się nato- 
niast zasadniczo od propozycji Toynbeego, wobec których Bagby był skrajnie krytycz- 
ly. Jeśli chodzi o porównanie ze zbiorem typów, podanych przez Danilewskiego, uderza 
Drze de wszystkim brak rozróżnienia cywilizacji greckiej i rzymskiej, podobnie jak 
n Zmierzchu Zachodu. Niemiecki filozof uważa świat rzymski za cywilizację apolliń- 
skiej formacji klasycznej. Dla Bagby’ego - Rzym to z kolei okres standaryzacji jej kul- 
ury masowej (.KiH, s. 288).

Antropolog zwraca uwagę na fakt, że sześć spośród wymienionych cywilizacji two- 
zy pewnego rodzaju bliźniacze pary na zasadzie geograficznego sąsiedztwa ora? 
współczesności trwania: egipska z babilońską, środkowoamerykańska z peruwiański 
chińska z indyjską. Pozostałe: klasyczna, bliskowschodnia i zachodnioeuropejski 

,zdają się tworzyć sekwencję w czasie, stanowiącą ciąg dalszy (...) pary egipsko- 
□abilońskiej” (KiH, s. 239-240).

Na przykładzie stosunkowo niewielkiego materiału badawczego Bagby stara się 
jdowodnić, ze możliwe jest porównawcze badanie cywilizacji, czyniąc w ten sposót 
ukłon w stronę procedur wcześniej zaproponowanych i aktualizowanych przez Danilew
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skiego. Szczególnie znamienny przykład usiłowań autora Kultury i historii stanowi dia- 
chroniczny przegląd dziejów cywilizacji klasycznej oraz zachodnioeuropejskiej, któ
rych, podobnie jak Danilewski i Spengler, w żadym wypadku nie uważa za przejawy 
jednego ciągu historycznego. Bagby argumentuje zatem, że obie cywilizacje przeżyły 
trwający około pięciuset lat wiek wiary, któremu odpowiada w Grecji okres ukształto
wania panteonu bogów, w Europie zaś epoka średniowiecza. Proces racjonalizacji pro
wadzi z wolna do wieku rozumu, którego szczytem był w Grecji okres Peryklesa, a na 
Zachodzie panowanie Ludwika XIV (dziwić może, że nie okres oświecenia). Potem 
następuje ekspansja kultury (kolonizacja), czas walki i ostatecznie - powstanie wielkie
go imperium o uproszczonej kulturze, cechującego się wszakże pewnym wzrostem reli
gijności (KiH, s. 280 i n.).

Owa potwierdzona obserwacjami periodyzacja posiada u Bagby’ego interesujący 
aspekt. Nie ulega wątpliwości, że w tak sformułowanej teorii nie ma miejsca na prowi- 
dencjalizm; myślenie amerykańskiego antropologa, co najmniej agnostyczne, opiera się 
na wierze w uogólnienia faktów obserwacyjnych. Konsekwentne, choć, przyznać trzeba, 
mało wnikliwe i precyzyjne podążanie tym tropem prowadzi jednak do obserwacji, że 
pomimo postępującej racjonalizacji i standaryzacji, cywilizacje wykazują tendencję do 
odradzania religijności. Takiego schematu nie znajdujemy u żadnego z dotychczas 
omawianych teoretyków. Okazuje się, że uczciwość naukowa prowadzi do wniosku, iż 
uogólnienia zatrzymują się w jakimś martwym punkcie.

Jaka jest bowiem praktyczna konkluzja rozważań Bagby’ego? Czy należy uznać ją 
za pesymistyczną, czy raczej optymistyczną? Z punktu widzenia założeń teoii, chociaż 
sam badacz zdawał się tego nie zauważać, wydaje się raczej pesymistyczna. Skoro cy
wilizacje napędza racjonalizacja, to odrodzenie wiary w okresie standaryzacji stanowi 
pewien odpowiednik fazy upadku. Z bardziej praktycznego punktu widzenia tchnie ona 
większym optymizmem: Bagby wyraźnie zaznacza, że losy jego własnej cywilizacji nie 
są bynajmniej przesądzone. Wszak

(...) cywilizacja klasyczna trwała jeszcze co najmniej pięć stuleci po roku 200 p.n.e., tzn. po minięciu te
go punktu swego rozwoju, który wydaje się najbardziej paralelny do obecnego stanu w Europie Zachod
niej. A przecież cywilizacja jest w naszej dziewiątce jedną z najkrótszych: krócej od niej trwały tylko 
środkowoamerykańska i peruwiańska, które jednak, jak wiadomo, zostały zniszczone przez Hiszpanów, 
to jest przez czynnik względem nich zewnętrzny.

(-)
Możemy więc stwierdzić z dużą dozą przekonania, żc proroctwa zagłady naszej cywilizacji nie znaj

dują oparcia w faktach: pace, profesorze Toynbee, nie ma powodu do rozpaczy. Inna już rzecz i o wiele 
bardziej prawdopodobna, że sama Europa Zachodnia, kolebka naszej cywilizacji, będzie w jej przyszłym 
rozwoju odgrywać o wiele skromniejszą rolę, tak mniej więcej jak Grecja, gdy w późnohellenistycznym 
i rzymskim okresie utraciła swe dawniejsze znaczenie. (Kitt, s. 289-290)

Trzeba jednak przyznać, że Bagby, podobnie jak Danilewski i Spengler, umieszcza 
cywilizację zachodnioeuropejską już poza szczytem ich sił twórczych i pod tym wzglę
dem można we wszystkich trzech przypadkach mówić o pewnym umiarkowanym pesy
mizmie.

Zasadniczą różnicą pomiędzy koncepcją autora Rosji i Europy a teorią Bagby’ego 
w jego warstwie wniosków praktycznych, a wcześniej merytorycznych, jest prawie zu
pełny brak uznania przez badacza amerykańskiego nie tylko wielkiego powołania, ale 
nawet samodzielności cywilizacyjnej Słowiańszczyzny czy samej Rosji. Badacz skon
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centrowany jest raczej na innych kręgach cywilizacyjnych, uznając powszechność 
wpływów cywilizacji, do której sam należy. Konstatacja tego faktu nie wiąże się wszak
że z wielkim entuzjazmem, badacz w tym obszarze wydaje się raczej chłodnym obser
watorem, czego nie można powiedzieć o jego postawie wobec teorii prezentujących 
odmienne od jego własnej założenia.

Konkludując, w obszarze systemu teorii wyróżnić można jej następujące podobień
stwa do koncepcji Danilewskiego:

a) uznanie ważności plemiennego rdzenia kultury;
b) przyznanie językowi istotnej roli w identyfikacji cech strukturalnych formacji.
Do najważniejszych różnic należy natomiast:
a) przekonanie o kluczowej roli miast w konstytuowaniu cywilizacji;
b) uznanie braku konieczności koherencji wszystkich przejawów formacji;
c) przyjęcie założenia, że psychologia rasy jako jeden z czynników zewnętrznych 

kultury nie jest najlepszym środkiem naukowego opisu cywilizacji.
Charakter kontynuatywny wobec teorii Danilewskiego posiada wprowadzone przez 

Bagby’ego pojęcie cywilizacji peryferyjnych.
W dziedzinie metody kształtowania teorii najistotniejszymi cechami wspólnymi obu 

koncepcji są:
a) pozytywistyczny empiryzm;
b) dążenie do odkrycia realnych powiązań strukturalnych; uznanie prymatu zależno

ści jakościowych nad ilościowymi w określaniu zbieżności i rozbieżności kultur oraz 
innych zagadnień cywilizacji;

c) analogie z dziedziny nauk przyrodniczych;
d) wiara w istnienie realnych prawidłowości strukturalnych w obszarze funkcjono

wania cywilizacji.
Zasadnicze różnice obu metod to przede wszystkim:
a) nieobecność u Danilewskiego aparatu badawczego antropologii kultury;
b) brak prowidencjalizmu w koncepcji Bagby’ego.
Charakter kontynuacji myśli rosyjskiego teoretyka posiada wskazanie przez Bag- 

by’ego na behawioralny charakter wzorów jako przejaw istotnych różnic kulturowych.
W obszarze argumentów merytorycznych obie teorie posługują się podobnymi li

stami cywilizacji naczelnych. Pamiętać jednak należy o tym, że Bagby nie oddziela 
cywilizacji starogreckiej od rzymskiej, nie mówi także nic o cywilizacji słowiańskiej czy 
rosyjskiej.

W obszarze konsekwencji praktycznych teoria Bagby’ego jest niezwykle uboga. 
Pewnym podobieństwem do futurologicznych wizji Danilewskiego jest przekonanie 
badacza amerykańskiego o tym, że cywilizacja zachodnioeuropejska jest już po okresie 
szczytu sił twórczych.

Pomimo faktu, że okazało się możliwe wskazanie wielu podobieństw obu koncepcji 
i braku zbyt wielu istotnych różnic, teorie Danilewskiego i Bagby’ego pozostają bardzo 
odmienne. Koncepcja rosyjska posiada bowiem charakter spójnej doktryny z jasno na
kreślonymi celami, podczas gdy książka amerykańskiego antropologa stanowi przykład 
polemiki naukowej. Jest to przede wszystkim polemika pewnego języka z innymi języ
kami, którymi można mówić o historii. Pod tym względem lektura obu dzieł może po
budzić do refleksji nad ową różnorodnością.





ETNOS W KONCEPCJI LWA GUMILOWA

Koncepcją, której związki z teorią Danilewskiego nie budzą najmniejszych wątpli
wości, jest rosyjska teoria etnosów. Naukowe oblicze i międzynarodową popularność 
zdobyła ona dzięki wybitnemu etnologowi Lwu Gumilowowi (1912-1992). Jego poglą
dy kulturologiczne zostały sformułowane w szeregu dzieł, z których większość mogła 
się ukazać dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego. Najistotniejsze, modelowe 
teksty dotyczące ogólnych, synchronicznych, jak i diachronicznych prawidłowości etno
sów znaleźć można w książkach Etnogeneza i biosfera Ziemi Omnoeeiies 
u Suoccfepa 3ueMAu) , Etnosfera (Omnoccfepa) , Od Rusi do Rosji (Om Pycu k 
Poccuu)1 2 3 i zbiorze Rytmy Eurazji (PumMU Eepa3uu)4.

1 JTH. TyMnneH, 3mnoeeite3 u fiuoctfiepa 3cmau, JleHnurpan 1989.
2 n.H. ryMMiicH, 3nmoccf>epa. Hcmopust AKfdeii u ucmopust npupodbt, MocKBa 1993. Książka ta 

stanowi zbiór artykułów: Buozpacfiusi tiaynnou meopuu uau AftmmtexpoAOi, EunoAspuocmb jmnoctfiepu, 
3mtioM>zu>i u ucmopunecKasi zeozpatftust, Omnozeues u jmitocifrepa, 3muoc kok M.ieuue, O mepMune 
omuoc, O coomiu/uieituu npupodu u otiiąecmHa ctKMicHi) daunuM ucmopuxecKOu ieozpafniu u omHOMZuu, 
OmpuąameAbitue 3iiaHenun « 3mnmeHe3e, TIomhu o Baemione, Eto noeoóy npeÓMema ucmopmecKOu 
zeozpatfiuu, Cyutnocmb jmnunecKOU ue.mcmHOcmu, BHympeHHM 3aKOHOMepHocmb omnozenesa, 3uz3ae 
ucmopuu.

3 Jl.H. ryMiuicB, Om Pycu k Poccuu, Mockbb 1992.
4 Jl.H. TyMUJieH, PumMU Eepa3uu, MocKBa 1993.
5 O. Boss, Die Lehre der Eurasier. Ein Beitrag zur russischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts,
„Veroffcntlichungen des Osteuropa-lnstitutes Miinchen”, Bd. XV, Wiesbaden 1961; N. Riasanovsky, 

The Emergence of Eurasianism, „California Slavic Slavic Studies”, vol. IV, Berkeley-Los Ageles 1967; 
Ch. Halperin, Russia and the Sieppe: George Vernadsky and Eurasianism [w:] „Forschungen zur 
osteuropaischen Geschichte”, Bd. 36, Wiesbaden 1985, s. 55-194.

6 L. Suchanek, Rosja - Europa - Azja. Euroazjaniści, ich poprzednicy i kontynuatorzy [w:] Między 
Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, pod red. Stefana Grzybowskiego, Toruń 1998, s. 9-28; R. Paradowski, 
Idea Rosji-Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilowa. Próba rekonstrukcji ideologii eurazjatyzmu. 
Warszawa 1996; R. Paradowski, Eurazjalyckie imperium Rosji. Studium idei, Toruń 2001; R. Backer, 
Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź 2000.

Teorię Gumilowa uważać można za tylko częściowo nowatorską, szlak został bo
wiem przetarty w okresie międzywojennym przez ruch eurazjatystów. Kształt tej doktry
ny został wyczerpująco omówiony przez takich badaczy, jak: Otto Boss, Nicholas Ria- 
sanovsky, Charles Halperin5; w Polsce na szczególną uwagę zasługują publikacje Lu
cjana Suchanka, Ryszarda Paradowskiego oraz Romana Backera6. W kontekście niniej
szej analizy celowe będzie zatem jedynie przypomnienie tych cech klasycznego eura- 
zjatyzmu, które wiążą się bezpośrednio z koncepcją pluralizmu cywilizacyjnego, 
w szczególności zaś z założeniami teorii Danilewskiego. Zdaniem Backera, tym, co 
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eurazjatyści przejęli od autora Rosji i Europy, są przede wszystkim dwie tezy: stwier
dzenie o „geograficznej rozdzielności Europy (półwyspu Azji) od Rosji” oraz o „obco
ści i wrogości całej Europy wobec Rosji”7. Istotnie, można uznać zaistnienie niniejszego 
transferu ideowego, wydaje się jednak, że jeszcze bardziej kluczowym zapożyczeniem 
jest przekonanie, wyrażone w sztandarowym tekście Mikołaja Trubieckiego, wybitnego 
językoznawcy i jednego z czołowych przedstawicieli eurazjatyzmu.

7 R. Backer, op.cit., s. 61.
8 H.C. Tpy6cuKoii, Espona u He.ioneHecmeo [w:] rAofioMHue npoC.ieMU u ne/xnebinuabi xuxu.iu- 

3aąuu. (<Dent>Men e«pa3uucmea), MocKHa 1993, s. 16-57.
9 R. Backer, op.cit., s. 60.

Trubieckoj twierdzi, że jedno z najbardziej szkodliwych założeń współczesnego 
świata stanowi wiara w to, że kultura romano-germańska jest kulturą ogólnoludzką. 
Zdaniem rosyjskiego lingwisty, pogląd taki wywodzi się z europejskiego egocentryzmu, 
nakazującego narzucanie innym narodom własnego oblicza etnograficznego. Przyjęcie 
takiego modelu przez nieeuropejski naród jest jednak możliwe wyłącznie na skutek 
krzyżówki antropologicznej, lub wręcz antropologicznego pochłonięcia narodu przez 
inny, romano-germański. W przeciwnym wypadku powstaje zaledwie surogat, pozwa
lający na przyswojenie wyłącznie statycznych, nie zaś dynamicznych aspektów kultury. 
Oznacza to, że dalsze uczestnictwo w kulturze możliwe jest jedynie poprzez kolejne 
zapożyczenia8.

Zbieżność owych tez z poglądami Danilewskiego jest bardzo wyraźna. Po pierwsze, 
Trubieckoj zapożycza model kultury zwanej romano-germańską (nie posługuje się jed
nak terminem typu kulturowo-historycznego). Po drugie, pokazuje, że kultura ta jest 
tylko jedną z wielu. Po trzecie, uznaje, że każda cywilizacja posiada charakter etnogra
ficzny, „oddolny”. Po czwarte, wskazuje na nieudany charakter zapożyczeń międzykul
turowych. Można wręcz powiedzieć, że w tym punkcie kontynuuje w pewnym sensie 
myśl swego poprzednika, prezentując nowy aspekt systemowy. Danilewski posługuje się 
metaforą bezpłodnego muła, krzyżówki różnych gatunków ssaków, podczas gdy Tru
bieckoj idzie dalej: wprowadza rozróżnienie aspektów statycznych i dynamicznych 
formacji kulturowych i podaję warunki ich funkcjonowania: skoro podstawą kultury jest 
rdzeń etnograficzny, o fuzji obejmującej także aspekty dynamiczne można mówić wy
łącznie w przypadku totalnego rozwiązania biologicznego. Poglądy te stanowią zatem 
konsekwentną całość.

Eurazjatyści, porewolucyjni emigranci rosyjscy, stanowili grupę myślicieli różnego 
autoramentu, stąd też, jak słusznie wskazuje Backer, „nie sposób (...) powiedzieć, iż 
dysponowali oni teorią porównywalną do koncepcji opracowanych przez Feliksa Ko
necznego, Arnolda Toynbeego czy ostatnio - Samuela Huntingtona”9. Mikołaj Trubiec
koj był lingwistą, Piotr Sawicki - geografem i ekonomistą, Lew Karsawin - historykiem 
mediewistą, Gieorgij Fłorowski - teologiem, Mikołaj Aleksiejew - prawnikiem. 
Z punktu widzenia systemu kulturologicznego najspójniejszą koncepcję przedstawił 
Trubieckoj; pozostali myśliciele zasłużyli się bardziej na niwie tworzenia merytorycz
nych uzasadnień eurazjatyckiego credo i snucia wizji historycznej misji Rosji, szczegól
nie w odniesieniu do cywilizacji europejskiej.

Eurazjatyści dalece bardziej niż Danilewski i wszyscy pozostali omawiani dotąd teo
retycy zwracali baczną uwagę na czynnik geograficzny. Zasadniczy termin, którym się 
posługiwali - Eurazja (Egpa3ud), oznaczał całość kulturowo-terytorialną, odrębną 
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zarówno od Europy, jak i Azji. Jak piszę Sawicki, Rosja stanowi jedność, nie można 
mówić o Rosji europejskiej i azjatyckiej. Kraina po obu stronach Uralu to pewien szcze
gólny świat historyczno-terytorialny. Traci zatem na ważności także termin Europa Za
chodnia, albowiem poza nią nie ma żadnej innej Europy. Azja natomiast to niewątpliwie 
jej terytoria wschodnie, Indie, Indochiny, Iran czy tzw. Azja Przednia10 11. Pogląd ten razi 
oczywistymi niekonsekwencjami. Jeśli przyjąć, że wysunięty na Zachód półwysep Eura
zji to już nie Eurazja, to dlaczego włączać w granice kontynentu azjatyckiego Indie, 
stanowiące olbrzymi subkontynent z ilością mieszkańców nie mniejszą niż Europa i, co 
jeszcze istotniejsze, odmiennymi warunkami klimatycznymi, geologicznymi, przede 
wszystkim zaś kulturowymi: mówienie o etnograficznej bliskości Hindusów i ludów 
wschodnioazjatyckich byłoby wyraźnym nadużyciem.

10 n. CaBMUKiiii, KoiimuHeiim Eupasua, Moskva 1997, s. 279-280.
11 H.C. TpyOeuKoił, klcnutpun. KyMmypa. Htuk. Mockbb 1995, s. 142.
12 Ibidem, s. 149-151.
13 f. Bepna/icKiiii. Havepmanue pyccKou ucmopuu, Praha 1927.

Zdaniem Trubieckiego, wspólnota etniczna Eurazji składa się głównie ze Słowian 
wschodnich, ale również z tak zwanych ludów turańskich, czyli w sumie pięciu grup 
narodów: ugrofińskiej, samojedzkiej, tiurskiej, mongolskiej i mandżurskiej11. Narody te 
cechują się, co prawda, pewną odmiennością języków, są one jednak mocno do siebie 
zbliżone. Ludy Eurazji charakteryzują się ponadto wspólnotą cech psychologicznych, 
można zatem mówić o turańskim typie psychologicznym. Teza o podobieństwie języ
ków narodów Rosji wydaje się mocno przesadzona i musi dziwić fakt, że wypowiadają 
znakomity językoznawca. Jeśli chodzi o określenie typu psychologicznego człowieka 
turańskiego, Trubieckoj podkreśla jego niechęć do abstrakcji, prostotę i schematyzm 
procesów myślowych. Prostota owa nie oznacza jednak braku rozmachu, wręcz prze
ciwnie, turańczyk postrzega świat nie poprzez detale, lecz rozwija myśl „wzdłuż 
i wszerz”. Przeciwieństwem myślenia turańskiego jest psychika semicka, doszukująca 
się we wszystkim przeciwieństw i próbująca je przezwyciężać za pomocą kazuistycz- 
nych rozważań. W ten sposób trudno o natury bardziej przeciwstawne niż semicka 
i turańska12.

Tak sformułowana koncepcja etnicznej wspólnoty obszarów Rosji (później zaś 
ZSRR) tłumaczy doskonale eurazjatycką wizję historii Rosji, sformułowaną przede 
wszystkim przez Gieorgija Wiemadskiego. W Szkicu historii Rosji (Hanepmaiiue 
pyccKou ucmopuu) ukazuje on dzieje swego kraju jako pewną dialektykę oddziaływania 
„lasu” i „stepu”13. W początkach historii Eurazji odbywa się próba połączenia obu ży
wiołów przez Słowian, później jednak dochodzi do ich walki z ludami stepu, często 
zakończonej bardzo dramatycznymi konsekwencjami. Tryumf Batu-chana i Złotej Ordy 
- to zwycięstwo stepu, ale władza mongolska pozwala w konsekwencji na stworzenie 
bardzo silnej państwowości moskiewskiej i usamodzielnienie się rosyjskiej Cerkwi. 
W kolejnym okresie las zdominowuje step, pokonane zostają ościenne chanaty, później 
natomiast następuje rzeczywiste zjednoczenie Eurazji w imperium Romanowów. Re
wolucja 1917 roku otwiera nowy etap w historii Eurazji: państwowość rosyjska po utra
cie niektórych terytoriów na Zachodzie jeszcze bardziej zwraca się ku Azji. Co więcej, 
dochodzi do powstania federacji, która wszak jest optymalną formą wielkiej państwo
wości, jako połączenie zasad jedności i wielości. Owe nadzieje pokładane w „federacyj
nej” Rosji sowieckiej były w rzeczywistości złudne, niemniej warto podkreślić, że 
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Wiemadski wskrzesza mimowolnie pogląd Danilewskiego o ustroju federacyjnym jako 
idealnym rozwiązaniu dla społeczności wielonarodowej, połączonej wszakże więzami 
etnopsychologicznymi.

Jak zauważa N. Soniczewa, charakterystyczną cechą historycznych poglądów Wier- 
nadskiego było przekonanie o bardzo wczesnym, sięgającym V-V1 wieku początku 
wspólnej historii Eurazji14. Z eurazjatyckiej koncepcji historii Rosji wynika jedność tego 
„kontynentu”, a zatem także inna bardzo istotna teza. W dotychczasowej historiografii 
rosyjskiej najazd mongolski i następujący po nim okres zależności był traktowany jako 
pewnego rodzaju nieszczęście, którego jedynym pozytywnym aspektem okazała się 
zdolność do jego przezwyciężenia. W koncepcji eurazjatyckiej nie ma mowy o żadnym 
nieszczęściu; wprost przeciwnie, okres zależności od „stepu” stał się czasem wzrostu sił 
i krystalizacji struktur społeczno-politycznych, a także zbliżył do siebie dwie połowy 
tego samego owocu.

14 H.E. CoiiMHCHa, r.B. BepnadcKuu, PyccKan ucmopun « e«pa3uiicK<>M KOHmexcine [w:] r,w6<Mbnue 
npof>.ieMU u nepcnesmiMU uiMUM3auuu. ((PenoMen e«pa3uucnwa), s. 110.

15 H.C. Tpy6euKoii. Eapona u He.wseHecmso, op.cit., s. 57.
16 R. Backer, op.cit., s. 94-96.
17 Eepa3uucnwo, Mockhh 1927, s. 4 i n.
18 R. Backer, op.cit., s. 96.

Z tak sformułowanej koncepcji etnograficzno-historycznej wynika program społecz
no-polityczny eurazjatystów, niestanowiący monolitycznej struktury, i zakładający 
przede wszystkim walkę z kulturowym monopolem Zachodu. Szczególnie mocno pod
kreśla to Trubieckoj w artykule Europa a ludzkość (Eepona u ueAoaeuecmao), w które
go zakończeniu stawia formację romano-germańską naprzeciwko całej reszty świata15. 
Interesujące jest przy tym, że poglądy takie wyznaje człowiek, któremu Zachód udzielił 
schronienia, natomiast ojczysty kraj zgotował groźbę niechybnej zagłady. Postulaty 
praktyczne przedstawicieli eurazjatyzmu posiadająjednak również aspekty pozytywne.

Jak wskazuje Backer, w swej propozycji systemu społeczno-ekonomicznego ruch eu- 
razjatycki dochodzi do koncepcji, która tylko częściowo zawiera się w regułach liberal
nej gospodarki rynkowej16. Od poglądów Danilewskiego koncepcja ta różni się zasadni
czo, albowiem odchodzi od kluczowej roli wspólnoty gminnej. Nie oznacza to jednak, 
że eurazjatyści akceptują kapitalizm w wersji zachodniej. Ich wizja zmierza raczej do 
powstania systemu państwowego patronatu nad produkcją; wolność podmiotów gospo
darczych musi pozostawać w zgodzie z wytycznymi nakreślonymi przez państwo17. Jak 
słusznie zauważa Backer, koncepcja ta przypomina praktykę syndykalizmu państwowe
go, stosowaną w państwach faszystowskich, głównie we Włoszech18.

W sferze religijnej eurazjatyści, podobnie jak Danilewski, podkreślali kluczową rolę 
prawosławia w życiu proponowanego przez nich państwa. Tak jak autor Rosji i Europy 
oraz poprzedzający go słowianofile, postulowali wspólnotę koncyliarną. Owa soboro- 
wość miała jednak w wydaniu Lwa Karsawina, głównego teologa eurazjatyzmu, cha
rakter skrajny, chodziło bowiem o całkowite wyzbycie się przez jednostkę indywidual
ności, o stworzenie „osobowości symfonicznej”, podporządkowanej „wszechjednej 
osobie” Kościoła. Chociaż pogląd taki jest do pewnego stopnia zbieżny z typem osobo
wości proponowanym przez Danilewskiego, Karsawin stwierdza, że jedną z podstawo
wych różnic pomiędzy teorią typów a doktryną eurazjatycką jest fakt, że ta ostatnia 
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zdecydowanie bardziej podkreśla znaczenie religii19 20 *. Stwierdzenie to wydaje się słuszne 
w odniesieniu przede wszystkim do samego Karsawina i do niektórych innych członków 
grupy, trudno jednak powiedzieć, czy eurazjatyzm jako całość jest doktryną zdecydowa
nie religijną. Gdyby spojrzeć na nią z pewnego dystansu, mogłoby się okazać, że, po
dobnie jak w Rosji i Europie, ideę nadrzędną stanowi pewna etnograficzna formacja 
cywilizacyjna, w której element religijny jest tylko jednym z wielu .

19 Jl. KapcaBMii, Omnem hu cmambio H.A. Eepdxeea 06 „eftpajuuyax" [w:] Ilymb, Paris 1926, s. 38.
20 R. Backer, idąc za sugestiami Mikołaja Bierdiajewa, wskazuje na fakt powierzchowności prawosławia 

eurazjatystów, w którym obrzęd i tradycja odgrywały niejednokrotnie poważniejszą rolę aniżeli strona 
aksjologiczna. R. Backer, op.cit., s. 113; H. EcpjmcB, Eepa3uuuu [w:] Poccust Mejtcdy Eeponou u A3ueu: 
Efipa3uucK.uu co6mi3h, MocKBa 1993, s. 296.

■' H. AneKceeB, Enpa3uuubi u 2ocy<)apcmso [w:] Mup Poccuu-E»pa3un. AumoMiun, MocKBa 1995, 
s. 182 i n.

22 Chodzi o tzw. lewicowych eurazjatystów (Siergieja Efrona, Mikołaja Klepinina i in.), rozstrzelanych 
po powrocie do ZSRR w roku 1937.

23 Jl.H. ryMMJieB, PumMbt Eepa3uu, Mockbh 1993, s. 23.

Plany polityczne członków ruchu eurazjatyckiego wydają się radykalne, przede 
wszystkim jednak zróżnicowane, trudno było bowiem o zgodność w sprawie ostatecz
nego kształtu wymarzonego państwa i oceny historycznej roli bolszewizmu. W porów
naniu z doktryną Danilewskiego poglądy eurazjatystów są o wiele dalsze od ekspansjo
nizmu. Byli oni zgodni co do tego, że właściwym kręgiem zainteresowań powinien być 
obszar ZSRR. Skoro macierzą etnograficzną jest obszar środka, powiększanie go o kraje 
południowo-, a tym bardziej zachodniosłowiańskie, nie wydawało się potrzebne; oczy 
Sawickiego czy Trubieckiego były skierowane w umiarkowany sposób raczej na wschód 
niż na zachód, nawet gdyby ten był etnograficznie bliższy.

Eurazjatyści mieli nadzieję, że możliwe będzie przejście do systemu wielopartyjne- 
go, który, podobnie jak w hitlerowskich Niemczech, dzięki praktyce demokratycznej 
pozwoli na obalenie demokracji i przejęcie władzy przez stronnictwo eurazjatyckie. 
Brano pod uwagę również zapanowanie władzy dyktatorskiej, którą można by w przy- 
szłości sterować; nie wykluczano nawet bezpośredniego przejęcia steru rządów . Jako 
że zamierzenia te były zupełnie niemożliwe do zrealizowania, próbowano także odnieść 
się z pewną nadzieją do rzeczywistości Rosji radzieckiej. Dla jednych, jak Gieorgij 
Fłorowski, dostrzeżenie pozytywnej roli państwa sowieckiego było wykluczone, inni, 
jak Dmitrij Swiatopołk-Mirski, skłonni byli do pewnego mariażu z bolszewizmem, są
dząc, że chociaż ten sprzeciwia się duchowym wartościom rosyjskim, w praktyce reali
zuje niektóre postulaty eurazjatyckie. Chodziło przede wszystkim o budowę silnego, 
kolektywistycznego państwa i etatystyczne samookreślenie się ludu. Wyrażano przy tym 
naiwne przekonanie, że być może uda się z czasem skłonić część elity partyjnej do ide
ałów eurazjatyckich. Niektórzy członkowie ruchu, w dużej mierze przekonani do komu
nizmu, decydowali się nawet na powrót do kraju, przypłacając to własnym życiem22.

Lew Gumilow, człowiek znacznie późniejszego pokolenia, stał się odnowicielem 
koncepcji eurazjatyckiej w okresie powojennym. Podczas wywiadu udzielonego niemal 
tuż przed śmiercią wyznał: „nazywają mnie Eurazjatą - a ja nie zaprzeczam”23. Podob
nie jak starsi przedstawiciele kierunku, znał dobrze teorię Danilewskiego i niekiedy się 
do niej odnosił, z pewnościąjednak nie stanowiła ona dla niego najważniejszego punktu 
odniesienia. Gumilow zgadzał się z głównymi historyczno-metodologicznymi wnioska
mi eurazjatystów, dostrzegał jednak w ich teorii poważny brak podstaw przyrodoznaw- 
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czych. Nie ulega wątpliwości, że zarzutu takiego nie mógłby postawić autorowi Rosji 
i Europy, który był specjalistą w dziedzinie biologii, niemniej Gumilowowska siatka 
pojęć odbiega w poważnym stopniu od propozycji Danilewskiego.

Aby zatem uczynić pierwszy krok w zrozumieniu systemu Gumilowa, należy odnieść 
się do używanego przezeń pojęcia etnosu (omHoc). Zostało ono obwarowane wieloma 
zastrzeżeniami. Rosyjski badacz przestrzega przed jego dwiema błędnymi interpreta
cjami. Pierwsza polega na utożsamieniu etnosu z bytem społecznym, który, jako taki, 
nie charakteryzuje się specyficznymi cechami rozwoju, podporządkowując się zasadom 
ogólnym. Prawdą jest, że funkcjonuje on zawsze w ramach społeczności, ale również 
zawsze w obrębie atmosfery, hydrosfery czy biosfery. Ponadto, należy odróżnić to, co 
„społeczne”, od tego, co „kolektywne”. Kolektywność istnieje nawet w świecie zwie
rząt, stanowi także absolutną podstawę ludzkiego bytu. Rozwija się bez względu na typ 
struktury klasowej społeczeństwa. Nie ma jednak, zdaniem Gumilowa, podstaw do 
twierdzenia, że etniczność stanowi warunek powstania struktury społecznej. Ostatecz
nie, można przyjąć, że etnolog uznaje czynniki: etniczny (stanowiący egzemplifikację 
kolektywności) oraz społeczny, za systemowo niezależne24.

24 JJ.H. ryMMueB, PumMU Eepasuu, MocKBa 1993, s. 161-163.
25 Ibidem, s. 164. Odrzucając koncepcję cech wspólnych, Gumilow polemizuje ze stanowiskiem Jurija 

Bromleja, którego zdaniem, przy określaniu etnosu konieczne jest wyszczególnienie „niezmiennego 
komponentu”. Patrz: IO.B. BpoMneii. Onepsu meopuu MiHoca, MocKBa 1983, s. 176 i n.

° Jl.H. TyMuneB, 3muocbi u mmomuicu , „3Be3aa”, 1990, nr 1, s. 137 i n.
27 L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, tłum. Ewa Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1996, s. 11.
26 Jl.H. ryMMJieB, PuniMH Eupajuu, MocKBa 1993, s. 164.
29 L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, op.cit., s. 277.

Jeszcze większym nieporozumieniem, w opinii autora Etnosfery, jest przekonanie, że 
etnos opiera się na istnieniu osobników o jednakowych cechach. Skoro nawet najmniej
szy wyraz kolektywizmu - rodzina może powstać tylko dzięki istotnej opozycji męsko
ści i żeńskości, tym bardziej dotyczy to dużej zbiorowości. Stanowisko takie, rażąco 
odbiegające od poglądów Danilewskiego, pociąga za sobą istotne reperkusje. Oznacza 
bowiem, że przy identyfikacji etnosu należy zrezygnować z kryteriów takich, jak wspól
nota języka, obyczajów, kultury materialnej czy ideologii. W niektórych przypadkach, 
czytamy u Gumilowa, czynniki te mogą mieć znaczenie, często jednak można je zigno- 
rować25. Rosyjski uczonyfriie identyfikuje Również etnosu z rasą czy plermemem. Ńaten 
pierwszy składać się może bowiem (więcej ras26. Etnos wcale nie musi mieć też tylko 
jednego przodka plemiennego, zazwyczaj zresztą ma ich więcej27. W tym punkcie teoria 
Gumilowa stoi w oczywistej sprzeczności z poglądami Danilewskiego, dla którego ma
teriał etnograficzny stanowi determinantę absolutną typu kulturowo-historycznego.

Odrzuciwszy zasady związku etnosu z określoną strukturą społeczną i obecnością 
cech wspólnych, rosyjski etnolog wskazuje na jedyne, jego zdaniem, wiarygodne kryte- 
rium:\poczucie jidrębnościj przeciwstawienie członków formacji etnicznej formacjom 
innym na prostej zasadzie „my - oni”28. Chodzi zatem nie o podobieństwo, lecz o nie
obecną w stosunkach z przedstawicielami innych etnosów komplementarność człon
ków etnosu macierzystego, którego definicja przyjęła ostatecznie zwięzłą postać: „natu
ralnie ukształtowana na podstawie stereotypu zachowań społeczność istniejąca jako 
system, który przeciwstawia siebie innym podobnym systemom na zasadzie poczucia 
komplementarności”29.



Etnos w koncepcji Lwa Gumilowa 217

W definicji tej spostrzegamy również inny istotny element, uzasadniający poczucie 
swojskości i obcości: pojęcie stereotypu zachowań, żywo przypominające antropolo
giczny termin wzoru kultury. Interesujące jest w owym podobieństwie to, że dotyczy 
ono nie tyle rozszerzonego rozumienia wzoru, obecnego w pismach Ruth Benedict, ile 
raczej rozumienia klasycznego, wedle którego wzór kultury to pewien stały sposób za
chowania, posiadający dwa podstawowe aspekty: normatywny oraz behawioralny. Ze 
sformułowanej przez Gumilowa definicji wynika, że, podobnie jak Bagby, podkreśla on 
przede wszystkim ten drugi.

Pojęcie etnosu stanowi bazę dla kilku pojęć pochodnych. Najistotniejszym z nich jest 
superetnos (cynepjmnoc^cT.yVi kompilacja kilku etnosów, powstałych „w jednym re
gionie klimatycznym i w jednakowych warunkach naturalnych” i funkcjonujących 
w historii jako „mozaikowa całość”30. Również superetnos nie może być wyznaczany 
przez cechy stałe, takie jak religia czy język, i powinien być identyfikowany wyłącznie 
na drodze analizy stałości zachowań31 32. Jednostką podrzędną wobec etnosu jest subetnos 
(cyójmiiocj, podsystem, którego charakterystykę determinuje ten sam czynnik, co dwa 
poprzednie pojęcia. Warto wspomnieć, że w odróżnieniu od S. Bruka, N. Czeboksarowa 
czy J. Bromleja, autor Etnosfery nie posługuje się pojęciem metaetnosu, który ci pierwsi 
utożsamiają z przejściowymi tworami w rodzaju „narodu radzieckiego” .

30 Ibidem, s. 278.
31 Jl.H. ryMMJieB, Pumstu Eopasuu, op.cit., s. 166.
32 C.M. BpyK, H.H. HeSoKcapoB, MemaomuuwcKue oóufHocmu [w:] Pacu u napodu, t. 6, bmw. 1976; 

KJ.B. EpoMJieii, Ouepsu meopuu jmuoca, op.cit., s. 82.
33 Koncepcja Włodzimierza Wiernadskiego wyłożona została w takich książkach, jak: 

B.M. BepHancKHił, XuMuuecsoe cmpoenue óuoctfiepu 3esctu u ee OKpyoKeuusi, MocKBa 1965 (szczeg. 
s. 309 i n.); Euoc(fiepa, Mockbb 1976; ^Kurnie cytąecnwo, MocKBa 1978.

34 L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, op.cit., s. 13.

Istnieją w teorii Gumilowa także inne pojęcia pochodne od etnosu, stają się one jed
nak zrozumiałe dopiero po analizie diachronicznego wymiaru formacji etnicznych. Po
wstawanie etnosów, czyli etnogeneza (ara/wacHcs), uzależnione jest od pewnego natu
ralnego czynnika, „odkrytego” przez Włodzimierza Wiernadskiego i nazwanego przezeń 
„biochemiczną energią żywej substancji biosfery”. Koncepcja Wiernadskiego, biologa, 
mineraloga i filozofa, opiera się zasadniczo na dwóch pojęciach: biosfery oraz „żywej 
substancji”. Biosfera nie stanowi jedynie martwej przestrzeni, w której przebywają or
ganizmy, lecz organiczno-nieorganiczną całość, umożliwiającą egzystencję żywej sub
stancji, czyli kompilacji żywych organizmów, które z kolei formują biosferę, aktywnie 
na nią wpływając. W ten sposób powstaje zunifikowany świat wzajemnych zależności 
i uwarunkowań. Wiernadski, wydzieliwszy trzy dziedziny rzeczywistości: mikroświat, 
makroświat oraz megaświat, traktował dwie pierwsze jako siedlisko „żywej substancji”. 
W konsekwencji oznaczało to rozszerzenie biosfery na kosmos, przeniknięty energią 
żywej substancji. Szczególnie daleko posuniętym etapem rozwoju biosfery jest powsta
nie noosfery, czyli sfery rozumu ludzkiego, który zaczyna przybierać charakter pla
netarny33.

Pojęcie biochemicznej energii biosfery potrzebne było Gumilowowi do wyjaśnienia 
zarówno prapoczątków etnosu, jak i całego procesu jego późniejszego funkcjonowania. 
Zdaniem etnologa, etnos powstaje wówczas, gdy organizm ludzki zdolny jest pobrać 
z biosfery więcej energii, niż jest to niezbędne do biologicznego życia34. Skoro zaś, 
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zgodnie z poglądem Wiernadskiego, energią żywej substancji przeniknięty jest także 
makroświat, można tłumaczyć powstanie nadwyżki energetycznej poprzez zjawiska 
zachodzące w kosmosie. W ten sposób powstaje hipoteza, wedle której procesy rodzące 
nowe narody zawdzięczają swój początek bądź to cyklom aktywności słonecznej, bądź 
też powstawaniu supernowych35. Bez względu na ostateczny kształt tej koncepcji, któ
rego świat naukowy się nie doczekał, wynika z niej po pierwsze to, że etnos powstaje 
dzięki energii pochodzącej z kosmosu, po drugie zaś, że energia ta nie zawsze jest do
stępna w jednakowej ilości, a zatem formacja etniczna może zostać zainicjowana tylko 
wówczas gdy niebiosa (w fizycznym znaczeniu tego słowa) na to pozwolą.

35 JI.H. TyMHJieB, Ornuoccfiepa, op.cit., s. 308-312.
36 C.B. JJaBpoB, 3aueufaHue ee.iuKO!o espasuupa [w:] JI. ryMHticB, Om Pycu k Poccuu, op.cit., s. 305.
37 L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, op.cit., s. 278.
38 JI.H. ryMMtieB. 3muoieHe3 u 6uoc(/iepa 3eM.iu, op.cit., s. 273 i n.
39 Ibidem, s. 475.

Siergiej Ławrow sugeruje, że tworząc koncepcję etnogenezy, Gumilow przemawiał 
przede wszystkim jako geograf, rzecznik „karmiącego krajobrazu”. Nie oznacza to jed
nak, że popada w determinizm geograficzny, uważając powstawanie etnosów za kom
pilację różnych czynników36 37 38. Wydaje się wszakże, iż koncepcja kosmiczna stanowi 
lepsze podsumowanie istoty dynamiki etnicznej, o której piszę rosyjski myśliciel. Jeśli 
bowiem przyczyną ruchu jest nagromadzenie energii, a jej źródłem - zjawiska ze
wnętrzne wobec środowiska ściśle geograficznego, to właściwa przyczyna etnogenezy 
spoczywa właśnie w kosmosie.

Wyrazem zmiany energetycznej jest impuls pasjonarny (naccuoiiapnuu mo.mok), 
czyli mikromutacja wywołująca zwiększoną absorpcję energii, dzięki której rodzi się 
pasjonarność (naccuouapHocmb), czyli nadmiar energii „przejawiający się w zdolności 
człowieka do ponadnormalnego wysiłku”. Agentami tego kosmicznego procesu są pa- 
sjonariusze (naccuonapuu), czyli ludzie, u których „impuls pasjonarny jest silniejszy 
niż impuls instynktu samozachowawczego” . Pasjonariusz to ten, który dokonuje po
tężnych zmian w historii. Poświęca życie nie ze względu na ideę, lecz z powodu nad
miaru energii, która wyzwala się w procesie budowania narodu. Stopień pasjonarności 
u różnych osobowości może być różny, dlatego też można mówić o continuum, w które
go środku znajdują się subpasjonariusze (cyónaccuonapuu). Są to ludzie, u których 
instynkt samozachowawczy osiąga przewagę nad pasjonarnością .

Poziom pasjonarności w obrębie wspólnoty etnicznej nie pozostaje na stałym pozio
mie. Owo zróżnicowanie, a w zasadzie stopniowe wyczerpywanie się energii sprawia, że 
etnos przeżywa określone fazy. W sposób szczegółowy są one opisane w ósmej części 
książki Etnogeneza i biosfera Ziemi, a skrótowy schemat przedstawiony został w jej 
zakończeniu39. Każdej z faz odpowiada określony imperatyw, którego realizacja prowa
dzi do fazy następnej. Inicjalny stan etnosów ulega zmianie po impulsie pasjonarnym, 
który nakazuje myśleć: „trzeba naprawić świat”. W ten sposób następuje pierwszy etap 
etnogenezy - ukryty etap fazy zrywu (nod-beM). Etap jawny wyraża się już słowami: 
„chcemy być wielcy”, które wiodą naród ku szczytowi procesu, czyli fazie akmatycznej 
(an.uamuuecK.aa <fa3a). Jej hasłem jest pragnienie „bycia sobą”. Z czasem jednak prze
wagę zdobywają imperatywy destrukcyjne: Jesteśmy zmęczeni wielkimi”, wkrótce 
powie się „pozwólcie żyć, gady”, a to będzie już wyrazem przejścia do fazy załamania 
(uad.toM). Kolejne stadium to faza inercyjna (unepyusi), wyrażająca się imperatywem 
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„bądź taki, jak ja”. Po niej, gdy słyszy się „bądź taki, jak my”, przechodzi się do fazy 
wstecznej (oócKypayusi), a kolejnym, ostatnim stadium, jest faza memorialna 
(MeMopuaMiiasi cfia3a), w czasie której powstają hasła w rodzaju: „pamiętasz, jak było 
pięknie”. Następnie:

(...) zanika nawet pamięć: nadchodzi okres równowagi z przyrodą (homeostaza), kiedy ludzie żyją 
w harmonii ze swym środowiskiem i nad wielkie idee przedkładają mieszczańską stabilizację. W tej fa
zie wystarcza ludziom pasjonarności tylko na to, by utrzymać stworzoną przez przodków gospodarkę.

Nowy cykl rozwoju może być wywołany tylko kolejnym impulsem pasjonamym, przy którym poja
wia się nowa pasjonarna populacja. Ta jednak bynajmniej nie rekonstruuje starego etnosu, lecz stwarza 
nowy, dając początek kolejnej gałęzi etnogenezy - procesu, dzięki któremu ludzkość nie znika z oblicza 
Ziemi.40

40 L. Gumilow, Od Kusi do Rosji, op.cit., s. 15.
41 Definicja: ibidem, s. 277; Jl.H. TyMUJicB. 3mnmene3 u 6uoc<fiepa it-M.iu. JlenMurpan 1989. s. 477.
' R. Paradowski, Idea Rosji-Eura-ji i naukowy nacjonaliozm Lwa Gumilowa, Warszawa 1996, s. 140.

Z hipotezy o zróżnicowanych poziomach pasjonarności wynika szczególnie istotne, 
a zarazem kontrowersyjne pojęcie Gumilowa: antysystem etniczny (aumucucmeAta 
jmituHecKasi), czyli społeczność, którą jednoczy negatywne postrzeganie świata41. 
W trzydziestym siódmym i trzydziestym ósmym rozdziale Etnogenezy i biosfery Ziemi 
uczony rozwija koncepcję czynników negatywnych oraz bipolarności. Można zgodzić 
się z Ryszardem Paradowskim, który twierdzi, że Gumilow w ich charakterystyce zrywa 
przynajmniej częściowo z przyrodniczym determinizmem42. Negatywna, niszczycielska 
wizja świata leży bowiem w sferze wolności, nie konieczności. Jak pokazuje rosyjski 
etnolog, etnos będzie działał w sposób pozytywny, o ile znajduje się w harmonii z bio
sferą. Skoro jednak posiada możliwość wyboru, może pójść drogą Wandalów. W świe
cie formacji etnicznych mamy zatem do czynienia z bipolarnością działalności pozy
tywnej i negatywnej, z obecnością etnosów i antysystemów etnicznych.

Antysystem pojawić się może wówczas, gdy dochodzi do spotkania dwu formacji et
nicznych o niejednakowym poziomie pasjonarności. Zgodnie z prawami fizyki następuje 
zrównanie poziomów, a spadek napięcia wytwarza energię, stanowiącą siłę działania 
antysystemu, którego członkowie cechują się negatywnym odczuwaniem świata. Istota 
tego procesu została oparta na zasadzie przeklinanej przez Leontjewa entropii: wyrów
nanie, rozpraszanie, przelewanie się energii do obszarów niestawiąjących oporu prowa
dzi do fizykalnej i mentalnej destrukcji. Zaskakujące jest wszakże stwierdzenie o ener
gii, która powstaje na skutek spadku napięcia. Jest to tajemnicza wielkość działająca 
w rezultacie procesu, normalnie rozumianego raczej jako przyczyna wygaśnięcia jakiej
kolwiek aktywności.

Pojęcie antysystemu etnicznego przypomina nieco obecny u Danilewskiego termin 
negatywnych czynników ludzkości, pojawiających się na arenie dziejów, aby oczyścić 
pole dla kolejnych samoistnych cywilizacji. Termin Danilewskiego nie oznacza jednak 
tworów mozaikowych, czynnik negatywny jest z natury autonomiczny. Po drugie, jego 
działanie nie jest negatywne w planie ogólnym, podczas gdy antysystem etniczny może 
być wartościowany, nie przynosi nigdy pozytywnych owoców historycznych, albowiem 
sprzeciwia się własnemu gniazdu - biosferze. Negatywny czynnik ludzkości sprzeciwiać 
się ogółowi świata żywego nie może, jest jego naturalną częścią, jak drapieżnik zabija
jący dla przeżycia czy lawina spadająca zgodnie z prawami ciążenia.
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Innym negatywnym pojęciem teorii Gumilowa jest chimera (xuMepa) - współistnie
nie dwu lub wiecej superetnicznie obcych etnosów w jednej niszy ekologicznej43. Jest 
ona, podobnie jak współistnienie odmiennych typów u Danilewskiego, nacechowana 
destruktywnie, nie może wydać dobrych owoców. Negatywne oddziaływanie chimer 
i antysystemów w zetknięciu z etnosami prowadzi do anihilacji, zapadnięcia się w ot
chłań (6e3dna), czyli próżnię, niestanowiącą części świata materialnego44. Nadzieja na 
trwanie życia spoczywa przede wszystkim w impulsach pasjonarnych, które pomimo 
zjawisk anihilacyjnych pojawiają się co pewien czas na arenie dziejów. Ostatecznie 
można by wysnuć konkluzję, że proces etnogenezy trwać będzie dopóty, dopóki istnieć 
będą cykle Słońca i powstawać będą supernowe.

43 Definicja: Jl.H. TyMMneB, SniHOienes u 6uoc<f>epa 3eM.ni, op.cit., s. 480.
44 Definicja: ibidem, s. 477.
45 R. Paradowski, op.cit., s. 161.

Dopiero zarysowanie całości teorii etnosów, w tym przede wszystkim zagadnienia 
pasjonarności, pozwala zrozumieć podstawowy wyznacznik przejawiania się etnosu: 
poczucie bliskości lub obcości grupy wobec grup innych, pozostających z nią w kontak
cie. Jak podsumowuje ten problem Paradowski:

Zarówno przyjaźń, jak i wrogość nie są czymś, na co można mieć wpływ poprzez świadomą polity
kę. Zarówno przyjaciela, jak i wroga, ma się w darze od natury, trzeba tylko wiedzieć, kto jest wro
giem, a kto przyjacielem. O tym, czy się jest przyjacielem czy wrogiem, decydują (...) okoliczności przy
rodnicze: charakter etnicznego pola, które może albo łagodnie współbrzmieć z polem innego etnosu, al
bo powodować w zetknięciu z nim kakofonię. O tym, czy mamy do czynienia z harmonią czy z dyshar- 
monią, dowiadujemy się z dwu źródeł: po pierwsze mówi nam o tym nauka (konkretnie teoria etnogene
zy), po drugie - nasza własna intuicja45.

Struktura Gumilowowskiej teorii etnosów, cechująca się spoistością i wewnętrzną 
logiką, podważa powszechne rozumienie etniczności. Ze wspólnotą etniczną wiąże się 
zwykle całe spektrum zjawisk pomiędzy rodową plemiennością a narodową wspólnotą 
aksjologiczną. U twórcy koncepcji pasjonarności mamy do czynienia z odmiennym 
porządkiem. Etnos stanowi bowiem konglomerat, niezbudowany ani na pochodzeniu 
plemiennym, ani na dziedzictwie kulturowym. W rezultacie teoria Gumilowa okazuje się 
skrajnie deterministyczna; z pewnością nie mniej niż koncepcja przedstawiona w Rosji 
i Europie.

Jeśli zatem przyjrzeć się metodzie stosowanej przez Gumilowa przy budowaniu teo
rii etnogenezy, nietrudno wskazać, podobnie jak w przypadku koncepcji Danilewskiego, 
na swoisty redukcjonizm. Tym razem jednak nie mamy do czynienia z modelem czysto 
biologicznym, lecz z wielką syntezą przyrodniczą, obejmującą z jednej strony fizykę, 
z drugiej zaś życie biologiczne. Powstanie etnosu uwarunkowane jest, zdaniem Gumi
lowa, kosmicznie. Udowodnienie hipotezy o kosmicznym pochodzeniu impulsów, nie- 
sfalsyfikowanej dotychczas empirycznie, może rodzić trudności, z czego zresztą uczony 
zdaje sobie sprawę, powstaje bowiem pytanie, czy w ogóle jest falsyfikowalną. Autor 
Etnogenezy i biosfery Ziemi jawi się zatem jako przyrodnik tylko w pewnym sensie: nie 
jest badaczem empirycznym, lecz apriorycznym wizjonerem, który tłumaczy zjawiska 
etniczne poprzez biokosmiczny schemat, niepoddający się doświadczalnej weryfikacji.

Oddając sprawiedliwość rosyjskiemu etnologowi, trzeba jednak przyznać, że przy 
konstruowaniu siatki pojęć nie stara się udawać empiryka. Staje się nim dopiero 
w chwili opisu funkcjonowania poszczególnych etnosów w historii, ale sam system nie 
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stanowi abstrakcji danych empirycznych. Warto także zauważyć, iż w odróżnieniu od 
Danilewskiego czy Spenglera, Gumilow nie tworzy wielkich metafor przyrodniczych. 
Jego wyjaśnienie jest biokosmiczne w swej naturze i nie należy go traktować jako po
równania. W Rosji i Europie typ kulturowo-historyczny funkcjonuje jak jednoroczny 
organizm, w Etnogenezie i biosferze Ziemi etnos rzeczywiście działa dzięki energii po
chodzącej z wszechświata.

W swym rozumieniu etnosu i jego dziejów Gumilow staje się jednak empirykiem 
i nawet krytykuje Jurija Bromleja za brak należytej analizy faktów, nie zgadzając się na 
rozumowanie dedukcyjne w etnografii46. Rzeczywistość etniczna ma dla autora Etnosfe- 
ry charakter obiektywny. Innymi słowy, to nie samoświadomość tworzy etnos, lecz pe
wien stan pasjonarności. W przeciwnym wypadku można by było utworzyć etnos na 
zasadzie umowy, co, jak wskazuje historia narodów, nigdy nie miało miejsca47. W ten 
sposób otrzymujemy empiryczny argument przemawiający za prawdziwością hipotezy 
o obiektywnym istnieniu etnosów. Nie zmienia to wszakże faktu niefalsyfikowalności 
rdzenia gumilowowskiej teorii.

46 n.H. ryMMJicH, Pumjtbi Eepajuu, op.cil.. s. 165.
47 Ibidem, s. 164-165.
48 Jl.H. TyMi-iricH, 3mnoiene3 u 6uoc(fiepa 3eM.iu, op.cit., s. 207 i n.
49 Ibidem, s. 255 i n.
50 Ibidem, s. 362.
51 Ibidem, s. 372.

Autor Etnosfery operuje obszernym materiałem empirycznym, dotyczącym historii 
wielu etnosów, w tym przede wszystkim rosyjskiego. Podaję zatem, po pierwsze, przy
kłady wynikłych na skutek impulsów pasjonarnych wybuchów etnogenezy, takich jak 
wyprawy Hunów od III do V wieku naszej ery48. Wymienia również niektórych pasjona- 
riuszy: Napoleona, Aleksandra Wielkiego, Joannę d’Arc czy protopopa Awwakuma, 
głównego inicjatora schizmy staroobrzędowców49. Więcej miejsca poświęca ilustracji 
procesu narastania, a następnie stopniowego zaniku pasjonarności etnosu, czyli faz jego 
rozwoju.

Gumilow pokazuje, że spektakularnym przykładem zrywu pasjonarnego, wywołane- 
go impulsem zaistniałym w II wieku naszej ery w Palestynie, jest stworzenie etnosu 
„bizantyńskiego” w wyniku przejęcia inicjatywy przezTHrześcijan50?Etnos bizantyński 
unika przekleństwa konfliktu pomiędzy cesarstwem a papiestwem, jest bardziej zunifi
kowany, jego kultura wszakże cierpi na poważne niedostatki. Toczą się spory doktry
nalne, osłabiające ortodoksyjne chrześcijaństwo. W następstwie tych wstrząsów pasjo- 
nariusze intensyfikują działania, powstają stopniowo nowe etnosy, które kolejno odry
wają się od imperium51.

W tym czasie na Zachodzie w V-VI wieku zamiera stary etnos łaciński. Zanik pasjo
narności prowadzi do tragicznych klęsk, zadanych przez zadziwiająco nieliczne oddziały 
barbarzyńców. Przez jakiś czas ludność pokonana i zwycięzcy żyją w separacji. Po
wstaje typowy wyjściowy konglomerat etniczny. Próbę ratowania jedności stanowi wy
siłek Karola Wielkiego, w którego monarchii wszystko „było z importu”: idea - z Bi
zancjum, medycyna - z arabskiej Iberii, technika wojenna - z Awarii. Wszystkie sukce
sy stanowią następstwo brutalnej siły. Dlatego też Gumilow nie uważa imperium Karola 
Wielkiego za początek etnosu europejskiego, lecz raczej za zwieńczenie długotrwałego 
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procesu wędrówki ludów52. Stanowisko to odbiega zatem od większości poglądów na 
temat początków Europy, w tym także od poglądu Danilewskiego, którego typ romano- 
-germański jest nieco starszy od superetnosu zachodnioeuropejskiego u autora Etnos- 
fery.

52 Ibidem, s. 375-376.
53 Ibidem, s. 393-395.
54 Ibidem, s. 395 i n.
55 Ibidem, s. 403.
56 Ibidem, s. 409 i n.

Faza akmatyczna tej formacji nie jest u Gumilowa nakreślona tak jednoznacznie, jak 
u Danilewskiego, Leontjewa czy Spenglera. W Europie bowiem prym wiodły różne 
etnosy: najpierw niemiecki, potem włoski, francuski i angielski, wiecznie rywalizujące. 
Później obudziły się inne narody: czeski, narzucający Europie centralnej husytyzm, 
i polski, główna podpora kontrreformacji53. Generalnie okres szczytowy Zachodu to 
czas wielkich odkryć, renesansu i reformacji. Danilewski umieszcza szczyt sił w epoce 
baroku) có wydaje się o tyle interesujące, że początek cywilizacji europejskiej przesu
nięty jest u niego nieco do przodu. Inne przykłady fazy akmatycznej to władza Pompeju- 
sza i Cezara w Rzymie, czasy dynastii izauryjskiej w Bizancjum, epoka siedmiu „wal
czących cesarstw” w Chinach (IV w. n.e.)54.

Po fazie akmatycznej następuje załamanie jako nieunikniona cena, którą trzeba za
płacić za rozkwit; pole etniczne ulega rozbiciu. Świadczą o tym losy wielu etnosów. 
W Europie po wojnie trzydziestoletniej obserwuje się zmęczenie. Względną jedność 
udaje się odzyskać dopiero w wieku XVIII. Energia subpasjonariuszy, szczególnie „żoł
nierzy-włóczęgów”, znajduje ujście w ekspansji kolonialnej. Europa unika dzięki szczę
śliwemu położeniu (na półwyspie Eurazji) tragicznego losu. Przed Turkami ratuje ją 
husaria polska, żołnierze kraju, który najpóźniej utracił pasjonarność swego subetnosu. 
Z czasem jednak etnos zachodni traci „rycerski” charakter, Europa staje się kontynentem 
handlarzy55. Argument ów przypomina nieco obawy Leontjewa przed burżuazyjnym 
Zachodem, narzucającym swą specyfikę reszcie świata.

Dobrą ilustracją fazy inercji, czyli „złotej jesieni” cywilizacji, jest Europa doby ka
pitalizmu. Powiększają się miasta, stają się wieloetniczne, następuje metysyzacja. Czło
wiek uczy się żyć bez związku ze swym etnosem. Koncepcja ta przypomina spengle- 
rowski koszmar Weltstadt, zamieszkałej przez masę. Niepotrzebne stało się ryzyko, tak 
charakterystyczne dla dawnej Europy. Było ono gwarantem barwności życia. Ten, ktc 
był seniorem, korzystał z przywilejów szlacheckich, chwytał dzień, uwielbiał rozkosze 
i barwne stroje, każda kolejna wojna mogła mu bowiem przynieść śmierć. Gdy ryzykc 
staje się niepotrzebne, nie trzeba już łapczywie oddawać się zasadzie carpe diem. Sza
rość zastępuje barwy, które teraz wydają się dziwaczne.

Brak ryzyka niesie jednak także inny czynnik, bardzo istotny dla etnogenezy: błogo
stan, niezwykle niebezpieczny dla przyrody. Przykładem tego zjawiska były plantacje 
bawełny Dixielandu, które ostatecznie stały się przyczyną tragedii stanów południo
wych. Atmosfera spoczynku i samozadowolenia, bezmyślna eksploatacja przyrody - tc 
jednak nie efekt grzechu przeciw komukolwiek, nawet przeciw środowisku naturalne
mu, lecz prosty wynik zaniku pasjonarności56.

Przykładami wstecznictwa w rozwoju etnosu są, zdaniem Gumilowa, losy późnegc 
cesarstwa rzymskiego, które już za Dioklecjana całkowicie zatraciło swój etniczny cha-
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rakter. Wysiłek zarówno tego cesarza, jak i Konstantyna czy Teodozjusza, rnusiał oka
zać się daremny. Szczególnym przypadkiem fazy wstecznej jest okres od średniowiecza 
europejskiego aż po wiek XVII, w którym ostatecznie stara biurokracja musiała ustąpić 
pola nowym siłom57 58.

57 Ibidem, s. 419 i n.
58 Ibidem, s. 430 i n.
59 Jt.H. ryMimcB, Om Pycu k Poccuu. s. 294-295.

Faza memorialna, następująca po ostatecznym upadku, znajduje, zdaniem Gumilowa, 
dobrą ilustrację w zachowaniu niektórych plemion ałtajskich, posiadających wspólny 
epos, opowiadający o dawnej wielkości chanatu tiurskiego VI—VII wieku. Ukryte 
w górach plemiona oczekiwały długo swego odrodzenia, nadzieje te okazały się jednak 
płonne. Innym przykładem subetnosów, żyjących w izolacji i konserwujących dawne 
ideały, są wspólnoty staroobrzędowców, żyjące z dala od centrów życia w Rosji aż do,.... —   ■—■ - ■ —
początków XIX stulecia' .

Szczególną uwagę poświęca Gumilow losom etnosów Wielkiego Stepu, stanowiących 
podłoże późniejszego superetnosu rosyjskiego. Ich znaczenie objawia się jednak dopiero 
w kontekście dziejów ojczyzny autora Etnosfery. W swej koncepcji historii Rosji Gumilow 
idzie tylko częściowo za sugestiami międzywojennych eurazjatystów. Ci ostatni odnosili 
do dziejów Eurazji bardzo długi okres, datujący się już od początków wschodniej Sło
wiańszczyzny. W dziełach powojennego etnologa schemat jest jednak nieco odmienny, 
albowiem okresy Rusi Kijowskiej oraz Wielkiego Księstwa Moskiewskiego wraz z jego 
kontynuacją odniesione zostają do do dwu odmiennych ciągów etnogenezy.

Dawna Ruś słowiańska zostaje zainicjowana przez impuls pasjonarny około 1 wieku 
naszej ery. Faza zrywu okryta jest mrokiem tajemnicy, znacznie więcej można natomiast 
powiedzieć o stadium akmatycznym, utożsamianym przez etnologa z migracją plemion 
słowiańskich i rozsianiem ich na wschodnich i południowych obszarach Europy. Rozpad 
jedności Słowian należy do fazy przełomu, zaś powstanie państwa kijowskiego to już 
wydarzenie fazy inercji. Interesujące jest, że właśnie tej fazie systemu przypisuje Gu
milow kulturę rozwijającą się i dopiero co osiągającą wzrost dobrobytu. Rozpad Rusi 
Kijowskiej na księstwa, a następnie podział pomiędzy Ordę i Wielkie Księstwo Litew
skie stanowią symptomy fazy wstecznej. Upadek Nowogrodu Wielkiego przypieczęto- 
wuje rozpad etnosu i unicestwienie reliktów etnicznych.

Ruś Moskiewska, która następnie przechodzi w Rosję rozpoczyna się od wybuchu 
etnogenezy na Litwie, Rusi, w Azji Mniejszej i Etiopii. Wybuchowi temu towarzyszy 
panowanie mongolskie. W fazie zrywu powstaje Wielkie Księstwo Moskiewskie, Ruś 
Wielka jednoczy się i likwiduje ostatni odprysk Rusi Kijowskiej: Nowogród. Faza ak- 
matyczna etnosu rosyjskiego przypada na okres zjednoczenia narodów Eurazji od Bałty
ku po Ocean Spokojny. Począwszy od wieku XV111 notuje się objawy fazy przełomu, 
a zatem utratę jednolitej przynależności etnicznej, narastanie konfliktów wewnętrznych 
i wojny domowe59.

Z przytoczonego schematu wynika, że Rosję czeka jeszcze okres inercji, tj. „złotej 
jesieni”, oraz faza wsteczna, zakończona ostatecznym upadkiem. Z punktu widzenia 
problemu słowiańskiego teoria Gumilowa jest całkowicie rozbieżna z poglądami Dani
lewskiego. Bliżsi jego myśleniu o Rosji byli nawet starsi eurazjatyści. Oryginalnym 
pomysłem autora Od Rusi do Rosji było rozdzielenie historii prawosławnej Rosji na dwa 
ciągi etniczne. Jego „ekstrawagancki” charakter usprawiedliwiony zostaje następująco:
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Wszystkie zjawiska otaczającego świata przechodzą przez pryzmat świadomości i znajdują odbicie 
w dziełach myśli i rąk ludzkich: w traktatach filozoficznych, płótnach malarskich, odkryciach nauko
wych i osiągnięciach technicznych. Właśnie w tym, co zostało stworzone przez człowieka, żyje tradycja 
kulturalna: suma wiedzy i wyobrażeń przekazywana w czasie od etnosu do etnosu. Właśnie jako tradycja 
kulturalna dotarły do nas utwory staroruskich autorów i przepiękne świątynie, jakie zachowały się 
w Czernihowie, Kijowie, Bogolubowie. Ponieważ tradycja kulturalna, bazująca na prawosławiu, została 
przez Moskwę zapożyczona od dawnej Rusi i zmieniała się jedynie formalnie, w oczach ludzi XVII-XX 
w. dziedzictwo historyczne zachowało się całkowicie. Dla nas spuścizna Rusi Kijowskiej i zdobycze Ru
si Moskiewskiej zlewają się w jedno, co pozwala mówić o postępującym przebiegu historii rosyjskiej od 
IX do XX w.

Rzeczywiście, jeżeli mamy na myśli kulturę, czyli wszystko, co zostało stworzone przez ludzi, z tezą 
o dziedziczności można się częściowo zgodzić. Ale jeżeli mowa jest o etnogenezie, to w tym wypadku 
teza ta w ogóle nie ma zastosowania. W odróżnieniu od tradycji kulturowej tradycja etniczna to nie 
przejmowanie martwych form stworzonych przez człowieka, ale jednolitość zachowań żywych ludzi 
podtrzymywana ich pasjonamością. Co się tyczy stereotypów zachowań na Rusi Kijowskiej i w państwie 
moskiewskim, to (...) różniły się one między sobą w sposób bardzo istotny60.

60 L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, op.cit., s. 272-273.
61 R. Paradowski, op.cit., s. 160.
62 Jl.H. TyMuneB, Omnocifiepa. Hcmopus juodeii u ucmopusi npupodu, op.cit., s. 134 i n.
63 M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, tłum. Eugeniusz Melech i Tadeusz Kaczmarek, Warszawa 

2000, s. 65-66; H.M. KapasnnH, Idcmopun eocydapcmua Poccuuckcko, Chhkt flcTepSypr 1892, l. 5, 

Gumilow wydaje się skłaniać ku behawioralnej koncepcji etnosu, w czym upodabnia 
swą teorię do poglądów Bagby’ego. Trzeba jednak pamiętać, że o ile amerykański kul- 
turolog zachowania (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) odnosi do dziedziczenia 
kulturowego, u autora Etnosfery są one dziełem uwarunkowań fizykalnych.

Nowy etnos rosyjski, zdaniem Gumilowa, wyrósł w sferze zachowań ponad anar
chiczną społeczność Rusi Kijowskiej. Był on przede wszystkim owocem impulsu pasjo- 
namego, ale w sferze materiału plemiennego pochodził zarówno od wschodnich Sło
wian, jak i potomków najeźdźców. Jak słusznie pokazuje Paradowski, autor Etnosfery 
deprecjonuje nieco rolę dawnych Rusinów, którzy, jak sądzi, wnieśli do nowej formacji 
cechy nie zawsze pozytywne: spryt, skłonność do donosów i pijaństwa, ale również 
geniusz polityczny Aleksandra Newskiego, który potrafił wyczuć, kto jest wrogiem, 
a kto sprzymierzeńcem61. Rola Mongołów była donioślejsza: wnieśli jako wiano goto
wość do podporządkowania ogółowi, skłonność do pokoju, męstwo62.

Oczywiste staje się w tym kontekście, że panowanie mongolskie, podobnie jak 
w koncepcjach międzywojennych eurazjatystów, należy traktować jako błogosławień
stwo. W streszczeniu poglądy Gumilowa na temat roli okresu „niewoli” sprowadzają się 
do przekonania, że stosunek najeźdźców do Rusi nie był wrogi. Nawet podczas bitwy 
pod Kałką chodziło przede wszystkim o pokonanie Połowców. Generalnie rzecz biorąc, 
działania mongolskie nigdy nie cechowały się agresywnością, sukcesy bojowe stanowiły 
jedynie odpowiedź na zagrożenie zewnętrzne. Bardzo istotny był też wpływ najeźdźców 
na powstanie państwa moskiewskiego, które przejęło zasadę centralizmu i dyscypliny.

Poglądy historyków rosyjskich na temat owego okresu są podzielone. Interesujące 
jest, że niektórzy z nich skłaniali się ku tezom, wyrażanym przez eurazjatystów. Michaił 
Heller przypomina, że pozytywny wpływ imperium chanów na późniejszą Rosję do
strzegają tak wybitni badacze, jak: Mikołaj Karamzin, Wasilij Kluczewski i Aleksander 
Kizewetter, podkreślając zasługi scentralizowanego państwa w przełamaniu rozbicia 
dzielnicowego63. Zwraca też uwagę na pozytywny stosunek historyków marksistowskich 
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do Złotej Ordy, którą utożsamiali ze sprzymierzeńcem ludu w walce przeciwko książę
tom ruskim i arystokracji połowieckiej. Pogląd samego Hellera na okres mongolski nie 
jest jednoznaczny. Przyznaję on, że najeźdźcy cechowali się tolerancyjnością i zacho
wali system władzy na Rusi, nie stosując okupacji. Z drugiej strony, nie ukrywa aktów 
przemocy wobec niepokornych. Przyznaję jednak, że w ludowej tradycji, wbrew prze
konaniu zarówno eurazjatystów, jak i marksistów, panowanie mongolskie było trakto
wane jako okres okrutnej niewoli, w której wielu przodków dzisiejszych Rosjan musiało 
stać się męczennikami64.

s. 227, 235; B. KjuoueBCKuW, Kypc pyccxou ucmopuu, MocKBa 1912, t. 2, s. 52, 53; A. KHseBerrep, 
Poccuu: OtepK [w:] 3HiĄUKjione()uMecKuu c.wsapb, Cbhkt IleTepóypr 1899, t. 5, s. 452.

64 M. Heller, op.cit., s. 67-80.
65 A.C. OpnoB, B.A. TeoprneB, A.K). flonyHOB, H.R. TepemeHKo, Ochom Kypca ucmopuu Poccuu, 

MocKBa 1997, s. 76.
66 H. Kowalska, Kultura staroruska XI-XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998, s. 150 i n.
67 Ibidem, s. 163.

O tym, że w rosyjskiej świadomości epoka ta budziła i budzi nadal takie skojarzenia, 
świadczy fragment ponad sześciusetstronicowych Podstaw kursu historii Rosji (Ocnoebi 
Kypca ucmopuu Poccuu), w których czytamy, że

Najazd mongolsko-tatarski i zniewolenie przez Złotą Ordę stały się jedną z przyczyn opóźnienia 
ziem ruskich w stosunku do rozwoju krajów Europy Zachodniej. Rozwój ekonomiczny, polityczny 
i kulturalny Rusi poniósł ogromne straty. Dziesiątki tysięcy ludzi zginęły podczas bitew lub zostały za
pędzone w niewolę. Znacząca część dochodów w postaci daniny przekazywana była do Ordy.

Opustoszały i popadły w ruinę stare centra rolnicze i zaadaptowane niegdyś terytoria. Granica upraw 
przesunęła się na północ, żyzne ziemie południa przyjęto nazywać „dzikimi polami”. Ruskie miasta ma
sowo zdobywano i niszczono. Wiele rzemiosł uległo prymitywizacji, niektóre zanikły, co hamowało 
stworzenie produkcji drobnych towarów i w ostatecznym rozrachunku zatrzymało rozwój ekonomicz
ny65.

Hanna Kowalska zwraca uwagę na fakt, że rozbieżności w poglądach na wpływ 
dziedzictwa mongolskiego biorą swe źródła w odmiennych podstawach, na których 
historycy opierają swe koncepcje. Lew Gumilow czy Paweł Milukow dostrzegali pozy
tywne oddziaływanie Ordy w planie cywilizacyjnym. Przeciwnicy ich koncepcji, do 
których należał były eurazjatysta, wybitny teolog Gieorgij Fłorowski, zainteresowani 
byli przede wszystkim wymiarem kulturowym. Jeśli zatem pójść tym tropem, okaże się, 
że w łonie ruskiej kultury nastąpiło załamanie. Zachwianiu uległa dotychczasowa relacja 
władcy do Kościoła w syntezie religijno-prawnej. Przed niewolą książę był opiekunem 
Kościoła, podległym jednak duchowo i etycznie władzy cerkiewnej. Najazd i zapano
wanie cywilizacji turańskiej sprawiły, że sprawujący rządy na mocy jarłyku nie posiadał 
chrześcijańskiej sankcji swych działań; często wręcz były one sprzeczne z ewangeliczną 
etyką. Tym samym doszło do brutalizacji prawa66 67.

Ostatecznie zatem
(...) Ruś zachowała ciągłość jako obiekt historyczny, nie zaś jako zjawisko historyczne. Ciągłość hi

storyczna obiektów, w odróżnieniu od zjawisk, zależna jest od wielu układów zdarzeń. W przypadku 
Rusi przetrwanie w postaci obiektu uwarunkowane było kryzysem wewnątrz imperium mongolskiego, 
wynikłym przede wszystkim z niespójności kulturowo-cywilizacyjnej państwa i działań politycznych 
Zachodu. Natomiast nieprzetrwanie w postaci zjawiska spowodowane zostało naruszeniem struktury 
cywilizacyjno-kulturowej. Najbardziej jaskrawy wyrag^znalazło to w naruszeniu symfonii i etyki władzy, 
która na Rusi nie zdążyła jeszcze się dobrze rozwinąć .
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Pogląd ten pozostaje w zgodzie z gumilowowskim założeniem, że nie należy mie
szać porządku kulturowego z porządkiem procesów etnogenezy. Odrzucenie dziedzic
twa kulturowego rzeczywiście prowadzi do konkluzji, że państwo moskiewskie, a na
stępnie Rosja, nie były kontynuatorami Rusi Kijowskiej. Problematyczna pozostaje 
jedynie „druga strona” zagadnienia. Kowalska piszę bowiem o planie „cywilizacyjnym”, 
podczas gdy u Gumilowa mamy do czynienia z procesami etnogenezy. Etnos nie jest 
bowiem dla Gumilowa równoznaczny z cywilizacją, tę ostatnią mógłby on nawet utoż
samić z kulturą; obie bowiem są jedynie schematami, podczas gdy etnos to empiryczny 
przejaw żywej energii.

Szczególnie interesującym elementem empiryczno-merytorycznej strony poglądów 
rosyjskiego etnologa jest praktyczna ilustracja etnosu chimerycznego - Chazaria. Była 
ona, jak piszę Gumilow, państwem zarządzanym przez żydowską elitę, która nie do
puszczała rodowitych Chazarów do ważnych stanowisk, czerpiąc zyski z rozkwitu go
spodarczego kraju68. Gumilow sugeruje, że Ruś stanowiła ofiarę Chazarii, której musiała 
płacić daninę „futrami i krwią”. Żydzi byli zresztą generalnie narzędziem Zachodu, 
który widocznie odczuwał z nimi pewną więź. Ich działalność handlowa (nie wyłączając 
handlu niewolnikami) prowadziła do skutków wyłącznie negatywnych i zapoczątkowała 
wielowiekowy konflikt pomiędzy wschodnimi Słowianami a Żydami69.

68 Jt.H. ryMnneB, 3mnoc(fiepa, op.cit., s. 400 i n.
69 JI.H. TyMnneB, fipeeurui Pycb u Bejunasi Cmenb. Mockbb 1989, s. 127 i n.
70 M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, op.cit., s. 17-19. Heller przypomina przy tym, że 

w dawniejszej historiografii rosyjskiej stosunek do Chazarii nie wydaje się szczególnie wrogi: Wasilij 
Kluczewski podkreśla, że jarzmo chazarskie nie było zbyt ciężkie, a ponadto zapewniało korzyści 
ekonomiczne. J.W. Gotie uznaje chazarską tolerancję i wynikły z niej pax Chazarica. W pracy 
M. Artamonowa negatywne stwierdzenia na temat eksploatacyjnego charakteru żydowskiej elity Chazarii 
pojawiły się dopiero w powojennej wersji jego pracy za przyczyną nacisków politycznych.

71 Stanowisko takie reprezentuje Richard Pipes przy opisie początków państwa rosyjskiego: R. Pipcs, 
Rosja carów, Warszawa 1990, s. 35.

Oceniając te poglądy, Michaił Heller podkreśla ich przesadny charakter. Przypomi
na, że przykładanie współczesnych kryteriów do ówczesnych obyczajów kupieckich jest 
głęboko niefortunne, wskazując także na źródło, wedle którego handel niewolnikami 
prowadzony był również przez „Rusów”. Heller przedstawia też racje kaganatu dla 
przyjęcia judaizmu, który w VIII wieku był na terenach nadkaspijskich religią neutralną, 
pozwalającą na bezpieczną działalność handlową na dużym obszarze, i sugeruje, że 
Gumilow należy do tych historyków, którzy stosując dzisiejsze pojęcia, odwołują się 
jednocześnie do dawnych fobii70.

Eksploatacyjna działalność Chazarii, zdaniem autora Etnosfery, została zakończona 
dopiero po ostatecznej klęsce zadanej jej przez księcia Swiatosława Igoriewicza. 
W historiografii fakt ten traktowany jest niekiedy jako niefortunny, Chazarzy stanowili 
bowiem naturalną ochronę Rusi przed koczownikami, którzy wkrótce mieli dokonać 
krwawych najazdów71. Dla Gumilowa jednak późniejsze wchłonięcie tych ostatnich 
przez nowy etnos było zjawiskiem pomyślnym, albowiem z etnicznego punktu widzenia 
byli oni bliscy pozostałym elementom Rusi Moskiewskiej.

Teoria Lwa Gumilowa, bogata w obszarze systemu terminów i argumentów meryto
rycznych, nie należy do doktryn futurologicznych. Dlatego też praktyczne konsekwencje 
wynikające z tej koncepcji pozostają raczej w sferze domysłów. Istotnym sformułowa
nym punktem pozostaje przekonanie o tym, że etnos rosyjski przeszedł już fazę akma- 
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tyczną i fazę przełomu, oznacza to zatem nastanie „złotej jesieni”, czyli okresu inercji, 
w którym kultura Rosji powinna zbierać owoce epok minionych.

O pięćset lat starszym etnosie romano-germańskim dowiadujemy się, że „dotarł do 
naturalnego finału swej historii etnicznej”, stąd też biorą się jego osiągnięcia cywiliza
cyjne. Dokładnie tak samo argumentował na temat świata zachodniego Danilewski, 
twierdząc, że tylko dzięki wcześniejszej inicjacji typu, posiada on chwilową przewagę 
nad typem reprezentowanym przez ojczyznę teoretyka. Wnioski na temat ewentualnych 
kontaktów z Zachodem i próby wejścia w krąg „cywilizowanych” narodów są również 
podobne u obu myślicieli. Jak piszę Gumilow, nie należy odrzucać wszelkich doświad
czeń innych narodów, trzeba jednak pamiętać, że są to doświadczenia cudze. Dlatego 
ceną, którą przyjdzie zapłacić za zbliżenie z Zachodem, będzie asymilacja i odejście od 
rodzimych tradycji72. Stąd też przesłanie etnologa dla swych ziomków wyraża się 
w zdaniu: „Wiem jedno i powiem wam w tajemnicy, że jeśli Rosja zostanie uratowana, 
to tylko jako państwo eurazjatyckie i tylko poprzez eurazjatyzm”73.

72 L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, op.cit., s. 275-276.
71 Jl. TyMnneB. Pumstu Eepaauu, op.cit., s. 19.
74 L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, op.cit., s. 276.

Jako system, skonstruowany według określonego klucza, teoria Gumilowowska, ce
chująca się dużym stopniem formalizacji i wewnętrznej logiki, nie należy ani do teorii 
formacji ściśle plemiennych, takich jak koncepcja Danilewskiego, ani też do teorii 
opartej na wartościach i uznającej materiał etnograficzny monadycznych formacji za 
materia prima. Gdyby jednak umieścić ją pomiędzy obydwiema skrajnościami, byłaby 
zdecydowanie bliższa myśleniu autora Rosji i Europy. Koncepcja Gumilowa, odchodząc 
od prymarnej plemienności, stanowi teorię etniczności, rozrośniętej do monstrualnych 
rozmiarów. Czynnik etniczny zostaje bowiem sprowadzony do pierwotnych ruchów 
wszechświata, co w konsekwencji prowadzi do skrajnego redukcjonizmu przyrodnicze
go. Autor Etnogenezy i biosfery Ziemi nie interesuje się ani pradawnym pochodzeniem 
człowieka, ani cywilizacjąjako taką, lecz etnosami.

Czy można zatem uważać jego myśl za teorię cywilizacji? Z punktu widzenia 
otwartych deklaracji terminologicznych raczej nie, ale sugestia taka stanowi jedynie 
złudzenie. W rzeczywistości bowiem mówi się o etnosie niejako o zjawisku efemerycz
nym, lecz przejawiającym się w budowaniu konkretnych form życia, przede wszystkim 
zaś życia społecznego. W pismach teoretyka napotykamy liczne uwagi dotyczące pocią
gnięć politycznych, tradycji, prawa, obyczajów, etycznych reguł postępowania. Dlatego 
też koncepcja Gumilowa pozostaje teorią cywilizacji przynajmniej w planie fenomenal
nym.

Powstaje przy tym także tradycyjne pytanie o właściwą intencję owej myśli. Czy 
można uznać ją za czysty system, mniej lub bardziej tendencyjnie poparty argumentami 
merytorycznymi, czy też, podobnie jak w przypadku Danilewskiego, Leontjewa, Spen
glera, Toynbeego i wielu innych, doszukiwać się czegoś więcej niż badawczej pasji? 
Można przypuszczać, że była ona kolejną próbą ratowania Rosji przed „doganianiem 
Zachodu”, próbą, która pojawiła się w okresie skrajnej pogardy wobec tradycji. Można 
także przyłożyć do niej bardziej negatywny schemat. Przypomnijmy: Gumilow otwarcie 
stwierdza, że „podstawa stosunków etnicznych leży poza granicami sfery świadomości - 
leży w emocjach: sympatiach-antypatiach, miłości-nienawiści. I kierunek tych sympatii- 
antypatii w każdym etnosie jest ściśle określony”74. Sto lat wcześniej Danilewski tłuma
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czy, że przyczyna konkretnych pociągnięć politycznych leży w „niezbadanych głębinach 
tych plemiennych sympatii i antypatii, które stanowią jakby historyczny instynkt naro
dów, wiodący je (z pominięciem, chociaż nie wbrew, ich woli i świadomości) ku nie
znanemu im celowi (...)” (41-42).

Paradowski, idąc za obserwacjami Emila Durkheima, sugeruje, że powyższe koncep
cje wynikają z bardziej pierwotnych założeń:

(...) prawdopodobnie każda grupa homonidów, przekształcając się w społeczność ludzką, tworząc kultu
rę, a więc świat wartości, musiała przejść przez doświadczenie ksenofobii jako doświadczenie kulturo
twórcze. Można powiedzieć, że u zarania kultury kult „naszości” ma wartość absolutną, współtworzy 
bowiem podstawowe podziały metafizyczne na święte i nieświęte, wyższe i niższe, dobro i użyteczność, 
słowem - łamie przedkulturowy stan całkowitej homogeniczności świata. W kulturach wyższych podział 
na swoich i obcych pozostaje jako swego rodzaju rudyment, atawizm, anachronizm, coś, co skądinąd 
utrudnia kulturze przepoczwarzanie się w formy wyższe. Tymczasem kulturowa pamięć o wartościo- 
twórczej funkcji, podział na swoich i obcych, nostalgia za dzieciństwem kultury oraz kulturowa inercja 
(strach przed zmianą jako rzekomo destrukcyjną dla kultury w ogóle), nic mówiąc o politycznych funk
cjach takiego konserwatyzmu, skłaniają niektórych intelektualistów i ideologów do poszukiwania dla 
ksenofobii absolutnego, uniwersalnego uzasadnienia75.

75 R. Paradowski, Metafizyka ksenofobii i teoria antyetnosów Lwa Gumilowa |w:| Między Europą 
a Azją. Idea Rosji-Eurazji, pod red. Stefana Grzybowskiego, Toruń 1998, s. 98-99.

W ogólnym rozrachunku przyznać należy, iż więzi, łączące myśl Gumilowa z teorią 
typów kulturowo-historycznych, są stosunkowo liczne i głębokie.

W obszarze systemu pojęć i zależności możemy zatem mówić o następujących po
dobieństwach:

a) uznaniu przez obu teoretyków istnienia destrukcyjnych jednostek etnicznych w hi
storii;

b) wskazaniu na czynnik irracjonalnych sympatii i antypatii jako przejaw bliskości 
strukturalnej tych jednostek;

c) ukazaniu mieszanek etnicznych jako z konieczności skazanych na niepowodzenie;
d) przyjęciu zasady cyklicznego rozwoju formacji podstawowych: od pierwotnego 

wzrostu sił, poprzez szczyt i okres owocobrania, do wygasania energii na skutek proce
sów entropicznych.

Do najistotniejszych rozbieżności dzielących oba systemy należą:
a) traktowanie czynnika geograficznego w budowie formacji etnicznej jako kluczo

wego - przez Gumilowa, a jako drugorzędnego - przez Danilewskiego;
b) uznanie czynnika plemiennego za drugorzędny w procesie etnogenezy - przez 

Gumilowa, a za prymamy - w Rosji i Europie',
c) oddzielenie rozwoju kulturowego od etnicznego w teorii Gumilowowskiej przy 

uznaniu przez Danilewskiego wszystkich cech cywilizacji za systemowo pochodne od 
rdzenia etnograficznego.

Charakter kontynuatywny wobec Rosji i Europy ma zaprezentowana przez dwudzie
stowiecznego etnologa koncepcja chimery jako nie tylko nieudanej z natury, ale i nie
bezpiecznej w wymiarze ogólnoludzkim.

W obszarze metody budowania teorii zauważamy następujące zbieżności:
a) obecny w obu koncepcjach redukcjonizm naturalistyczny, pozwalający na włącza

nie procesu kształtowania jednostek historyczno-etnicznych w ogólne prawa natury;
b) nigdy do końca nie zrealizowany postulat oparcia się na wynikach empirycznej 

obserwacji.
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Istotne różnice metodologiczne obu teorii to:
a) nieempiryczny charakter systemu pojęć oraz założenia o wpływie zjawisk makro- 

kosmicznych u Gumilowa przy (przynajmniej postulowanym) empiryzmie indukcyjnym 
siatki pojęć Danilewskiego;

b) użycie przez autora Etnosfery schematu przyrodniczego nie jako analogii rzeczy
wistości etnicznej, lecz jako materialnego podłoża procesu etnogenezy;

c) brak prowidencjalizmu w teorii Gumilowowskiej i uzależnienie zjawisk etnogene
zy wyłącznie od przemian energetycznych.

W zakresie argumentów merytoryczno-empirycznych odnotować można istotne 
podobieństwa:

a) uznanie przez obu badaczy Rosji za świat etnicznie odrębny od romano- 
-germańskiej Europy i narodów Azji;

b) ukazanie Zachodu jako formacji schyłkowej;
c) wskazanie na Rosję jako na formację znacznie młodszą, a tym samym nie do koń

ca jeszcze rozwiniętą w porównaniu do świata zachodniego.
Zauważalne są również zasadnicze rozbieżności obu koncepcji:
a) przesunięcie przez Gumilowa początków formacji europejskiej na okres znacznie 

późniejszy niż wędrówka ludów, a nawet imperium Karola Wielkiego;
b) rozbicie historii Rosji na dwa odrębne etnosy: słowiańską Ruś Kijowską oraz 

eurazjatycką Rosję przez autora Etnogenezy i biosfery Ziemi przy uznaniu wszechsło- 
wiańskiej ciągłości etniczno-kulturowej przez Danilewskiego;

c) odejście Gumilowa od czynnika słowiańskiego jako identyfikatora specyfiki Rosji 
i uznanie roli narodów Wielkiego Stepu w formowaniu etnosu rosyjskiego;

d) uznanie przez autora Etnosfery niewoli mongolskiej jako czynnika pozytywnie 
kształtującego powstającą formację eurazjatycką - przy traktowaniu jej jako ciężkiego 
brzemienia przez Danilewskiego.

W obszarze praktycznych konsekwencji i postulatów teorii można mówić o zasad
niczej zbieżności - wołania o unikanie wpływów Zachodu i obronę tożsamości przez 
Rosję; najistotniejsza różnica natomiast polega na tym, że autor Rosji i Europy pragnie 
powstania wszechsłowiańskiego organizmu politycznego, podczas gdy Lew Gumilow 
pokłada nadzieje wyłącznie w Rosji eurazjatyckiej.

Eurazjatycka wizja świata nie zginęła po odejściu tego ostatniego, posiada kontynu
atorów, spośród których na plan pierwszy wybija się bez wątpienia Aleksander Dugin. 
Ten niezwykle aktywny publicysta, szef wydawnictwa „Arctogeia”, wydawca periodyku 
„Elemienty. Jewrazijskoje obozrienie” oraz gazety „Jewrazijskoje Wtorżenije” jest auto
rem licznych artykułów oraz wystąpień, a także kilku kontrowersyjnych książek76. 
W publikacjach tych odnaleźć można odwołania do rosyjskich teoretyków pluralizmu 
cywilizacyjnego, głównie do Leontjewa i Gumilowa. Wydaje się jednak, że chociaż 
ideowa strona poglądów Dugina odpowiada przede wszystkim eurazjatyzmowi, zasad
niczy model teoretyczny jego koncepcji odnieść należy raczej do teorii wielkich geopo- 
lityków: Friedricha Ratzela, Rudolfa Kjellena, Friedricha Naumanna, Alfreda Mahana, 
a przede wszystkim Halforda Mackindera.

76 Najważniejsze teksty Aleksandra Dugina to: Koncepoarnuoiian pewMOuun, Mockhb 1994; 
Mema([)U3UKa Eau!ou Becmu. MocKBa 1996. Mucmepuu Enpa3uu, MocKBa 1996; Ochów leono.iumuKU. 
reono.tuinuiecKoe fiydytuee Poccuu, MocKBa 1997; Tesm.iuepu npoAemapuama. HaHuima/i-fioMiuenujM 
u UHUuuauus, MocKBa 1997.
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Rosyjski neoeurazjatysta (po pewnych modyfikacjach i dostosowaniu do aktualnej 
sytuacji) przejmuje od Mackindera model zakładający istnienie koncentrycznych kręgów 
globu ziemskiego. W centrum, znajdującym się na obszarze Rosji, znajduje się tzw. 
Heartland, otoczony granicznym pasem Rimland oraz jeszcze bardziej oddaloną sferą 
World Island, obejmującą Australię, Oceanię, Amerykę oraz centralną i południową 
Afrykę77 78. Zasadniczą opozycję w teorii Dugina stanowi przeciwstawienie wody i lądu, 
czyli odwiecznych zmagań pomiędzy talasokracją (ma.iacoKpamun) i tellurokracją 
(meAAypoKpamun)™. Koncepcja ta, podobnie jak u Naumanna i Gumilowa, nie jest za
tem oparta na kluczu czysto etnicznym, lecz zmierza ku wielkim geopolitycznym jedno- 
ściom.

77 A. Hyrmi, Ochosh eeonomimuKU. reonoMiinuvecxoe fiydyiyee Poccuu, MocKBa 1997, s. 17.
78 Ibidem, s. 17-19.
79 A. HyrnH, Cmmsihckuu Mup u ocHosuue uicHileiiuuu eeono.jumuKu. Tekst odczytu wygłoszonego 

podczas Konferencji Słowiańskiej w Moskwie 2-3 kwietnia 2001. <http:/arctogaia.com.public/ 
slavgeop.html> (stan z dn. 26.02.2002).

0 A. Hyn-in, Ochohu eeonomimuKU. reonojumunecKoe fiydyipee Poccuu. op.cil., s. 21-22.
81 R. Paradowski, Eurazjatyckie imperium Rosji, Toruń 2001, s. 252.

Rosyjski wizjoner konsekwentnie trzyma się tej zasady także w rozważaniach mery- 
toryczno-empirycznych, czego przykładem jest jego stosunek do świata słowiańskiego. 
Dugin idzie raczej tropem Leontjewa niż Danilewskiego: dostrzega fakt przynależności 
Słowian do różnych kręgów geopolitycznych. Rosjan, Małorusinów, Białorusinów, 
Serbów i Bułgarów umieszcza w Eurazji; Polaków, zachodnich Ukraińców i niektórych 
Białorusinów - w pasie pogranicza, Czechów i Słowaków - w Europie Środkowej (kon
cepcję Mitteleuropa przejął od Naumanna), zaś Chorwatów i Słoweńców - w świecie 
zachodnim79. Tak jak u pierwszych eurazjatystów, geograficzny schemat odpowiada 
wzorcom aksjologicznym: świat talasokracji uosabia cywilizacja zachodnia, natomiast 
siłą telluryczną jest Eurazja. Po rozpadzie ZSRR stroną zwycięską okazał się żywioł 
wody, nie jest jednak pewne, że zwycięstwo to będzie powszechne i trwałe. Dugin sądzi, 
iż możliwe są cztery scenariusze wydarzeń:

a) całkowite rozgromienie i unicestwienie Lądu;
b) przezwyciężenie opozycji poprzez zwycięstwo talasokracji;
c) czasowe ograniczenie klęski świata tellurycznego i ukształtowanie układu bipolar

nego;
d) ostateczne i całkowite zwycięstwo tellurokracji80.
Zmagania pomiędzy żywiołem wody, czyli Zachodem a Eurazją, czyli uosobieniem 

Ziemi - to nie tylko polityczny spór, lecz wielka batalia o wartości. Dla Dugina mocar
stwo talasokratyczne jest siłą nie mniej negatywną niż żydowski antyetnos u Gumilowa. 
Nie bez racji stwierdza Paradowski, że polityczna tożsamość Rosji-Eurazji stanowi 
odwrotność liberalnej demokracji i atlantyzmu81. Istotnie, mamy tu do czynienia z lu
strzanym odbiciem: podczas gdy Zachód utożsamiany jest z kapitalistyczną ekonomią 
liberalnym demokratyzmem w polityce, wyzwoleniem jednostki oraz rozluźnieniem 
obyczajów, Rosja ma podążać drogą lewicowej gospodarki opartej na zasadzie sprawie
dliwości społecznej, socjalistycznej i nakazowej polityki, kolektywizmu w życiu spo
łecznym oraz konserwatywnych, tradycyjnych norm kulturowo-obyczajowych (w jednej 
ze swych książek Dugin szczegółowo omawia potrzebę tytułowej „konserwatywnej 
rewolucji”).
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Walka o tożsamość jest głównym zadaniem Rosjanina. Siły wody działają na zasa
dzie rozpuszczalnika, w którym giną wszelkie indywidualne przejawy życia. Czynni
kiem analogicznym do fizycznego rozwodnienia jest złoto pieniądza, a także wytwór
czość techniczna82. Ich działanie w szczególny sposób ułatwia globalizacja - medium 
homogenizacji. Niszczy ona wszelką wspólnotowość, nakazy tradycji, pozostawia wy
łącznie swobodę wyboru indywidualnego i swobodę przedsiębiorczości. Dlatego też 
przeciwdziałanie jej stanowi święty obowiązek. Musi to zrozumieć Rosja, przede 
wszystkim zaś Cerkiew. Dugin prowokuje ją do swoistego samookreślenia: jeśli uważa 
samą siebie za uosobienie tradycji, soborowości czy wręcz „prawosławną cywilizację”, 
odrzuci globalizację jako apostazę, dzieło Antychrysta, jeśli jednak pójdzie drogą nie
których protestantyzujących duchownych, głoszących, że sprawa zbawienia pozostaje 
w sferze całkowicie indywidualnego stosunku człowieka do Boga, globalizacja objawi 
się jej jako czynnik wyzwalający. Myśliciel uświadamia prawosławny Kościół rosyjski, 
że w chwili gdy uzna on jednoznacznie, iż globalizacja nie stanowi zjawiska eschatolo
gicznego, zatraci on swą tożsamość83.

82 A. Hymn. Ocuoou ^eon<mumuKu. reonoAumuuecKoe tiydymee Poccuu, op.cit., s. 566.
A. Hyrnii, ripattoMOHiias m oueiisa i.tofiuAiijauuu u jcxamo.munecKux mepMunax? (ana.tu3 dyxo- 

aiM-pe.imuo3Hux acnennuw e.ii>da.iu3auuu. <http://arctogaia.org.nj:8101/FORUMS/messages/l 108/ 
1169.html/1008416176#POST13997> (stan z dn. 05.03.2002).

Praktyczne wnioski polityczne koncepcji Dugina cechuje podobny radykalizm. 
W celu ochrony przed globalizacją konieczne jest stworzenie sojuszu przeciwko Zacho
dowi na zasadzie „The Rest Against the West”. Najważniejsza rola miałaby przypaść 
porozumieniu eurazjatycko-islamskiemu (osi Moskwa-Teheran). Ponadto ważne jest 
działanie w kierunku antagonizacji świata zachodniego; szczególną nadzieję pokłada 
Dugin w rozbieżnościach pomiędzy ambicjami USA i Europy, w tym przede wszystkim 
Niemiec. Neoeurazjatysta nawołuje także do wzmacniania tendencji pacyfistycznych 
w Ameryce, niszczenia grup okcydentalistycznych poza obszarem Zachodu oraz militar
nego wzmacniania samej Rosji, jak również świata islamskiego, głównie poprzez eks
port broni nuklearnej.

Zdaniem Dugina, możliwa jest modernizacja bez westernizacji. Rozwój gospodarczy 
poza strukturami Zachodu warunkuje wszakże izolacjonizm w postaci „autarkii wielkich 
przestrzeni” (termin zapożyczony od Friedricha Lista). W przeciwnym wypadku nastąpi 
narzucenie reszcie świata porządków liberalnych, na skutek czego pogłębi się przepaść 
pomiędzy biednymi i bogatymi. Koncepcja neoeurazjatyzmu stanowi zatem skrajny 
przykład programowej walki z Zachodem. Jest ona uzasadniona zarówno poprzez geo
polityczny system, jak i merytoryczne argumenty, a jeszcze bardziej przez eschatolo
giczne idee.

Jako że Aleksander Dugin wciąż dostarcza nowych idei i argumentów, nie wiadomo, 
czy można jego dotychczasowy dorobek uznać za w pełni ukształtowaną teorię. Jego 
wizja nie do końca odpowiada modelowi cywilizacji monadycznych; wynika to przede 
wszystkim z faktu bipolarności sił geopolitycznych. Ponadto, choć niechętnie, bierze on 
pod uwagę takie scenariusze rozwoju sytuacji na świecie, które zakładają totalne ujed
nolicenie. Można zatem powiedzieć, że z jednej strony koncepcja Dugina stanowi skraj
ną radykalizację oraz ideologizację dorobku wcześniejszych eurazjatystów, z drugiej zaś 
pewne przekroczenie ram schematu monadycznych jednostek.

http://arctogaia.org.nj:8101/FORUMS/messages/l_108/1169.html/1008416176%2523POST13997




WIZJA ZDERZENIA CYWILIZACJI SAMUELA HUNTINGTONA

Zderzenie cywilizacji (The Clash of Civilizations) Huntingtona jest niewątpliwie naj
bardziej dyskutowaną książką tego od dawna znaczącego politologa, dyrektora har- 
wardzkiego Instytutu Studiów Strategicznych im. Johna Olina1. Problematyka różnic 
cywilizacyjnych zastanawiała badacza od dawna1 2, dopiero jednak w latach dziewięć
dziesiątych podjął on próbę systematycznego wykładu na temat istoty owych różnic oraz 
wynikających z nich reperkusji dla współczesnego i przyszłego ładu światowego. 
W swym opus magnum wymienia szereg innych badaczy cywilizacji, których w pew
nym sensie uważa za swych poprzedników: Maxa Webera, Emila Durkheima, Oswalda 
Spenglera, Pitirima Sorokina, Arnolda Toynbeego, Alfreda Webera, A.L. Kroebera, 
Philipa Bagby’ego, Carrolla Quigleya, Rushtona Coulboma, Christophera Dawsona, 
S.N. Eisenstadta, Fernanda Braudela, Williama McNeilla, Addę Bozeman, Immanuela 
Wallersteina, Felipe Fernandeza-Arnesta; nie Znajdziemy jednak wśród nich Mikołaja 
Danilewskiego (ZC, s. 41).

1 S. Huntington, The Clash of Civilizations an the Remaking of World Order. New York 1996. 
W niniejszym tekście cytaty i odniesienia, oznaczone symbolem (ZC) wraz z podanym numerem strony, 
pochodzą z wydania polskiego: S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. 
Hanna Jankowska, Warszawa 1997.

2 Już we wrześniu 1976 roku brał on czynny udział w obradach okrągłego stołu, poświęconych 
problemom komunikacji międzykulturowej: Can Cultures Communicate? An AEI round table held on 
September 23, 1976, and sponsored by the American Enterprise Institute for Public Policy Research. 
Washington, D.C. /Edward Stewart, moderator; Samuel P. Huntington... (et al.) Washington: The Institute, 
c 1975. Pewne wątki braku porozumienia międzykulturowego znajdujemy również w: S. Huntington, The 
Dilemma of American Ideals ad Institutions in Foreign Policy, Washington, D.C. 1981.

Nie oznacza to, że teoria rosyjskiego biologa była Huntingtonowi nieznana podczas 
prac nad Zderzeniem cywilizacji. Autor książki powołuje się bowiem na poglądy Dani
lewskiego podczas omawiania zagadnień rosyjskich. Odnosi się jednak wrażenie, że 
znajomość ta jest dość pobieżna, Huntington bowiem, podobnie jak Koneczny, odwołuje 
się tylko do tej części dorobku autora Rosji i Europy, która dotyczy problemu odrębno
ści Rosji i jej stosunku do Zachodu, pomijając teoretyczne podstawy jego doktryny (ZC, 
s. 202). Dla amerykańskiego badacza Danilewski jest po prostu słowianofilem, co wy
daje się dużym uproszczeniem, albowiem koncepcje Huntingtona i autora Darwinizmu 
łączy wiele cech typologicznych.

Przedstawiając swą doktrynę, autor Zderzenia cywilizacji nie ukrywa wpływu za
równo wymienionych powyżej, jak i innych teoretyków, wydaje się wręcz, że wizja 
Huntingtonowska jest najbardziej eklektyczna spośród dotychczas omawianych. 
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W wielu wypadkach autor jedynie konstatuje słuszność obserwacji i konstrukcji myślo
wych swych poprzedników. Jest tak przede wszystkim w przypadku bazowego pojęcia 
cywilizacji. Huntington odrzuca niemieckie rozróżnienie kultury i cywilizacji, rozu
miejąc tę ostatnią jako „kulturę w szerokim tego słowa znaczeniu”. Jest ona zatem po
krewna pojęciu cywilizacji w koncepcji „kręgu kulturowego” Braudela, wyliczającej 
definicji Wallersteina czy „procesu twórczości kulturowej” Dawsona (ZC, s. 43). Gene
ralnie:

Cywilizacja jest największąjednostką kulturową. Wsie, regiony, grupy etniczne, narodowości, grupy 
religijne mają odrębne kultury o rozmaitym stopniu zróżnicowania. Kultura wsi na południu Włoch może 
różnić się od kultury wsi z północy tego kraju, ale mają wspólne cechy charakterystyczne dla kultury 
włoskiej i pod tym względem są odmienne od wsi niemieckich. Społeczności europejskie mają wspólne 
cechy odróżniające je od społeczności hinduskich czy chińskich, ale Hindusi, Chińczycy i ludzie Zacho
du nie należą do żadnej szerszej wspólnoty kulturowej. Są członkami cywilizacji. Cywilizacja jest więc 
najwyższym kulturowym stopniem ugrupowania ludzi i najszerszą płaszczyzną kulturowej tożsamości, 
ponad którąjest już tylko to, co odróżnia człowieka od innych gatunków. (ZC, s. 45-46)

Stefan Morawski, opowiadający się za niemiecką koncepcją kultury i cywilizacji, 
pozostających w ciągłym napięciu, wskazuje, że Braudel i Huntington, sprowadzając ten 
dualizm do jednego pojęcia, osłabiają ostrość spojrzenia. Z jednej strony traktują cywili
zację jako siedlisko wartości, z drugiej zaś uważają ją za kulturę w sensie „szerokim”3. 
Istotnie, amerykański politolog, podobnie jak Danilewski i Toynbee, rozumie cywiliza
cję jako pewną wielką całość, w której zawiera się zarówno sfera aksjologiczna, jak 
i doświadczenie historyczne wielu pokoleń konkretnych ludzi, wyrażające się w kształ
towaniu określonych struktur politycznych.

3 S. Morawski, Niewdzięczne rysowanie mapy. O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury, Toruń 1999, 
s. 280-281.

4 M. Melko, Nature of Civilizations, Boston 1969, s. 8-9.

Głównym tematem rozważań Huntingtona są zatem te formacje, które Philip Bagby 
określił mianem cywilizacji naczelnych (major civilizations). Kryteria ich rzetelnego 
wyróżniania nie zostały przez politologa sformułowane tak jasno, jak przez Danilew
skiego czy Konecznego. Zdaniem Huntingtona, tym, co pozostaje zasadniczo odmienne 
w poszczególnych kręgach kulturowych, są takie czynniki, jak „założenia filozoficzne, 
systemy wartości, stosunki społeczne, obyczaje i światopoglądy” (ZC, s. 20). Spośród 
nich szczególne znaczenie, wydaje się, że co najmniej tak istotne, jak Danilewski 
w Rosji i Europie, przypisuje amerykański badacz dwóm czynnikom: językowi i religii 
(ZC, s. 73). Badacz unika ścieżki Le Bona czy Gobineau, pokazując, że rasa i cywiliza
cja nie są tożsame, o czym najlepiej świadczy dzieło wielkich religii misjonarskich, 
takich jak chrześcijaństwo czy islam. Faktem jest, że niejednokrotnie czynnik rasowy 
stanowi pewne kryterium identyfikujące, niemniej wierzenia, instytucje i struktury spo
łeczne odgrywają rolę nieporównywalnie większą (ZC, s. 45).

Tym, co przede wszystkim określa amerykańskiego badacza jako klasyka teorii cy
wilizacji monadycznych, jest jego przekonanie, że cywilizacje stanowią strukturalne 
całości, których zrozumienie jest warunkiem koniecznym uzasadnienia poszczególnych 
elementów składowych (ZC, s. 45). W owym strukturalistycznym ujęciu Huntington 
nawiązuje do Toynbeego i Matthewa Melko4. Pomimo przekonania o ścisłej integralno
ści cywilizacji, badacz wskazuje, że nie mają one jasno nakreślonych granic; kultury 
mogą wzajemnie na siebie wpływać i się nakładać; często także następuje redefinicja 
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kultury. Nie oznacza to jednak, że istnienie linii demarkacyjnych pomiędzy cywiliza 
:jami powinno budzić jakiekolwiek wątpliwości (ZC, s. 46).

Istotnym elementem koncepcji Huntingtona, pokrewnym w swej naturze przekona 
niom Bagby’ego i Gumilowa, jest pogląd, że:

(...) cywilizacje są organizmami kulturowymi, a nie politycznymi, to nie one więc utrzymują porządek 
ustanawiają sprawiedliwość, zbierają podatki, toczą wojny, negocjują traktaty czy też zajmują się innym 
sprawami będącymi domeną rządów. Różnie się przedstawia polityczna struktura rozmaitych cywiliza 
cji, a w obrębie jednej odmiennie to wygląda w różnych epokach. Na cywilizację może się więc składai 
jedna lub więcej jednostek politycznych. Bywają to miasta-państwa, imperia, federacje, konfederacje 
państwa narodowe i wielonarodowe. Wszystkie mogą mieć rozmaite formy rządów. W miarę rozwoji 
cywilizacji następują zwykle zmiany liczby i charakteru tworzących ją jednostek politycznych. (ZC 
s. 48)

Zdaniem Huntingtona, cywilizację rzadko tworzy jedno państwo; w większości wy 
padków jest ich więcej. Pogląd ten jest zbliżony do stanowiska Danilewskiego, który 
zapewne z pobudek ideologicznych, przykładał do federacyjności pozytywną interpreta 
cję aksjologiczną. U badacza amerykańskiego mamy do czynienia jedynie z empiryczni 
konstatacją faktu. Z przekonaniem o rozmaitości struktur poszczególnych cywilizacj 
związana jest także wizja całości wielocywilizacyjnego świata, w którym oficjalnie gr; 
toczy się pomiędzy poszczególnymi państwami. Należą one jednak do bardzo odmień 
nych rzeczywistości, wyróżnić można bowiem, po pierwsze, państwa będące członkam 
cywilizacji (member states), po drugie - państwa-ośrodki (core states), po trzecie - 
kraje osamotnione (lone states), po czwarte - kraje rozszczepione (cleft countries), pi 
piąte - kraje rozdarte - (torn countries) (ZC, s. 191).

Państwo-członek to organizm polityczno-kulturowy w pełni identyfikujący si< 
z konkretną cywilizacją, bez względu na pozycję w niej zajmowaną. Państwa członków 
skie tworzą koncentryczne kręgi o różnym stopniu zaangażowania (ZC, s. 226 i n. 
wokół państwa-ośrodka, uznawanego za „główne źródło kultury” (ZC, s. 191). Istnienii 
podobnych tworów uznawał Danilewski, pisząc o roli Francji w świecie romano 
-germańskim czy Rosji w obrębie Słowiańszczyzny. Idea taka nieobca była także Spen 
glerowi, podkreślającemu szczególną rolę Niemiec w kreowaniu kultury faustycznej 
Koncepcja państwa-ośrodka staje się zwykle przedmiotem ataku krytyków, zarzucają 
cych takiej wizji skłonność do wielkomocarstwowego szowinizmu czy usprawiedliwia 
nia nacisku politycznego na kraje słabsze. W takim świetle postrzega poglądy Hunting 
tona Harald Muller, jeden z głównych adwersarzy autora Zderzenia cywilizacji. Sądź
on, że polityka presji na kraje niechętne polityce mocarstwa może z czasem doprowa 
dzić do budowania koalicji skierowanych przeciwko państwu, będącemu najsilniejszyn 
reprezentantem danej cywilizacji, a w konsekwencji do hamowania rozwoju tej foi 
macji5.

5 H. Miillcr, Das Zusammenleben der Kulturen. Ein Gegenwurf zu Huntington, Frankfurt am Main 1998 
s. 45.

Kraj osamotniony jest przykładem pewnej mikrocywilizacji, składającej się z zaled 
wie jednego państwa. Nie ma on „wspólnych z innymi cech kulturowych” (ZC, s. 194) 
Całkiem odmienna sytuacja, będąca odwrotnością schematu „wielu krajów w łonie jed 
nej cywilizacji”, panuje w krajach rozszczepionych, przez które przebiega granica po 
działów kulturowych. Podobnie jak jego rosyjski poprzednik, Huntington jest przekona
ny, że integralność takich państw zawsze stoi pod znakiem zapytania (ZC, s. 195-197) 
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Łagodniejszą formę niejednolitości kulturowej w ramach zwartego obszaru politycznego 
stanowi kraj rozdarty. Jego mieszkańcy stoją na rozdrożu, nie ma w nich pewności, 
którą ścieżką cywilizacyjną powinni podążyć. Jak piszę Huntington, kraj taki łatwo 
rozpoznać po dwóch cechach: jego przywódcy określają go zwykle jako „pomost” po
między kulturami, a obserwatorzy zauważają, że to „Janus” o dwu obliczach. Kraj roz
darty może z powodzeniem odmienić swe oblicze cywilizacyjne bądź też ponieść kultu
rową klęskę. Zależne to jest od trzech czynników: od woli i determinacji elit, od zgody 
społeczeństwa na taką zmianę oraz od gotowości głównych struktur cywilizacji, ku 
której kraj ten zmierza, do przyjęcia go do swego grona (ZC, s. 198-199).

Huntington wykazuje duży sceptycyzm co do możliwości dokonania takiej wolty 
kulturowej. Jest ona możliwa tylko w przypadku pewnej bliskości cywilizacyjnej kraju 
„dochodzącego”. Jeśli jednak mamy do czynienia z ewidentną odmiennością kulturową, 
w tym przede wszystkim religijną, trudno oczekiwać rzeczywistej integracji:

Przywódcy polityczni, których pycha przepaja na tyle, że wyobrażają sobie, iż mogą gruntownie 
przeobrazić kulturę swych krajów, skazani są na niepowodzenie. O ile są w stanie wprowadzić elementy 
zachodniej kultury, o tyle nie udaje im się zdławić ani na stałe wyeliminować podstawowych elementów 
kultury rodzimej. Odwrotnie, gdy zachodni wirus usadowi się już w jakimś kraju, trudno go usunąć. Wi
rus pozostaje, ale nie jest zabójczy, pacjent przeżyje, ale straci integralność. Przywódcy polityczni mogą 
tworzyć historię, ale przed nią nie uciekną. Skutkiem ich działań są kraje na rozdrożu, nie zaś nowe 
społeczeństwa zachodnie. Zarażają swoje kraje kulturową schizofrenią, która pozostaje trwałą cechą ich 
tożsamości. (ZC, s. 224-225)

Powyższe tezy wykazują duże podobieństwo do przekonań Danilewskiego (i wielu 
jego kontynuatorów). Obaj badacze są przekonani o niemożliwości dokonania udanego 
transferu konkretnej grupy historyczno-kulturowej do innego kręgu cywilizacyjnego. 
Przewidują, że skutek działań doprowadzi do niekorzystnego rozdarcia. Jest to wyraz 
wspólnego dla obu teorii determinizmu narodowego. Trzeba przy tym zauważyć, że 
stanowisko Huntingtona wydaje się nieco łagodniejsze. Autor Rosji i Europy uważa 
próby zmiany kulturowej za ewidentnie zabójcze w dłuższej perspektywie czasowej. 
Badacz amerykański przewiduje natomiast, że „pacjent przeżyje”, lecz pozostanie 
w stanie psychicznego rozdwojenia. Oznacza to, że nie ma w jego koncepcji jedno
znacznego przełożenia gruntownej dyfuzji na proces upadku.

Przekonanie Huntingtona o koherencji konkretnych cywilizacji nie oznacza, że bez 
wpływów zewnętrznych pozostają one w bezruchu. Cywilizacje zmieniają się i zgodnie 
z kursem tych zmian dostosowują do swych potrzeb własną strukturę polityczną. Tak 
sformułowany pogląd stanowi raczej jeszcze jedną konsekwencję wiary w strukturalną 
jedność makroformacji kulturowych. Struktury polityczne, badane a posteriori, nie sta
nowią właściwej podstawy cywilizacji, lecz tylko jej przejawy. Cywilizacja tworzy się 
zatem nie jako następstwo pewnych pierwotnych i zmiennych układów politycznych, 
lecz jako strukturalna całość, oparta na wspólnych wierzeniach, wartościach i instytu
cjach. Interesujące jest, że kierunek zależności jest tutaj taki sam, jak u Danilewskiego, 
Spenglera czy Gumilowa i że pomimo opisowego charakteru dzieła Huntingtona, brak 
jest uznania możliwości sprzężenia zwrotnego (nawet w Rosji i Europie znajdujemy 
argumenty z dziedziny „historycznego wychowania narodów”). U autora Zderzenia 
cywilizacji rozziew pomiędzy porządkiem kulturowym a społecznym wydaje się zatem 
jeszcze wyraźniej zarysowany niż u Bagby’ego.

Wiara w historyczną zmienność formacji kulturowych, którą Huntington dzieli z Da- 
nilewskim, Leontjewem, Spenglerem czy Toynbeem, ma, podobnie jak u tamtych teo
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retyków, charakter stosunkowo radykalny. Nie chodzi bowiem wyłącznie o fakt pewnej 
ewolucji, której nie sposób nie zauważyć, lecz o to, że „cywilizacje są śmiertelne, ale 
i długowieczne” (ZC, s. 46). Stanowisko takie jest wypadkową myślenia Danilewskiego, 
Spenglera, Toynbeego z jednej strony, a Braudela - z drugiej. Huntington, powołując się 
na koncepcje poprzedników6, przyjmuje zasadę cykliczności rozwoju cywilizacji, cho
ciaż przyznaję, że fazy ewolucji ująć można na wiele sposobów. Generalizuje przywoła
ne teorie, pokazując, że we wszystkich „poprzez czas zamieszania lub konfliktów” do
chodzi się do państwa uniwersalnego, a następnie do „schyłku i dezintegracji” (ZC, 
s. 47).

6 Na s. 47 czytamy: „Fazy ewolucji można wyróżnić w rozmaity sposób. Według Quigleya jest ich 
siedem: skrzyżowanie (mixing), okres ciąży (gestation), ekspansja, epoka konfliktu, imperium światowe, 
schyłek i obca inwazja. U Mclko model zmian przedstawia sie następująco: od wykrystalizowanego systemu 
feudalnego, poprzez system feudalny w stadium transformacji, następnie wykrystalizowany system 
państwowy, system państwowy w stadium transformacji, po wykrystalizowany system imperialny”. 
W dalszej kolejności Huntington nawiązuje do cyklicznego schematu Toynbeego.

Brak precyzji w formułowaniu własnego modelu cykliczności, a także niski stopień 
rozwoju samodzielnego systemu pojęć w koncepcji Huntingtona wynika z co najmniej 
dwu przesłanek. Pierwszą jest fakt, że politologia Huntingtona dotyczy zagadnień no
wego ładu światowego, nie rości sobie zatem pretensji do uniwersalnej doktryny funk- 
cjoniowania formacji kulturowych. Druga, znacznie ważniejsza, zawiera się w samej 
podstawie teorii, w pewnych założeniach pierwotnych, wedle których budować można 
także dowolne teorie pokrewne:

W psychologii społecznej istnieje „teoria odrębności”, zgodnie z którą ludzie określają się na pod
stawie tego, co w danym kontekście odróżnia ich od innych (...). Ludzie określają swoją tożsamość na 
podstawie tego, kim nie są. W miarę, jak rozwój środków łączności, handlu i coraz liczniejsze podróże 
prowadzą do coraz liczniejszych interakcji między cywilizacjami, ludzie coraz większą wagę zaczynają 
przywiązywać do swojej tożsamości cywilizacyjnej. Kiedy spotyka się dwóch Europejczyków - Niemiec 
i Francuz - będą się określali nawzajem jako Niemiec i Francuz. Kiedy ci sami będą mieli do czynienia 
z dwoma Arabami, z których jeden jest Saudyjczykiem, a drugi Egipcjaninem, jedni będą się definiować 
jako Europejczycy, a drudzy jako Arabowie. (ZC, s. 85)

Powyższe przesłanki stanowią ilustrację pewnej prawidłowości procesu globalizacji: 
paradoksalnego wzrostu świadomości kulturowej, przede wszystkim jednak odsłaniają 
podstawy teorii Huntingtona. Zakłada ona istnienie automatyzmu samoidentyfikacji; 
człowiek w sposób powszechny i konieczny odnajduje takie cechy indywidualne czy 
grupowe, które odróżniają go od innych. Zasada ta, wyabstrahowana jako rezultat empi
rycznych danych zebranych przez psychologów społecznych, stanowi także odzwiercie
dlenie bardziej ogólnego mechanizmu logicznego, w którego ramach każda identyfika
cja elementów systemu opiera się na opozycji. Do przykładów takiego myślenia należy 
powszechnie stosowana metoda zero-jedynkowa czy teoria opozycji fonologicznych.

Koncepcja Huntingtona, która w naszym przeglądzie teorii cywilizacji monadycz
nych została poruszona jako ostatnia i która jest spośród nich najmłodsza, stanowi także 
pewne ukoronowanie procesu uzasadniania sprzeczności, fobii, konfliktów czy antypatii 
w świecie społeczności ludzkich. Tutaj bowiem mamy do czynienia nie tylko z wyróż
nieniem obszarów różnic, jak w przypadku „kategorii działalności” Danilewskiego czy 
quincunxa Konecznego. Amerykański badacz rozciąga na całą sferę stosunków mię
dzyludzkich, a więc również międzykulturowych, pryncypium identyfikacji poprzez 
poszukiwanie rozbieżności. Stwierdzenie istnienia istotowo odmiennych cywilizacji 
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stanowi u Huntingtona nie tylko owoc obserwacji zjawisk zachodzących we współcze
snym świecie, ale wręcz oczywistą konsekwencję przyjęcia zasady pierwotnej. Cywili
zacje różnią się między sobą dlatego, że różnić się muszą, problemem badacza jest jedy
nie stwierdzenie, jaka jest aktualna struktura różnic, wyszczególnienie obszarów roz
bieżności i dokonanie wyliczenia tych odrębnych światów. Za koncepcją politologiczną 
kryje się zatem niewidoczny na pierwszy rzut oka postpozytywistyczny model rodem 
z nauk ścisłych o proweniencji nie biologicznej (jak u Danilewskiego i wielu innych 
teoretyków), lecz logicznej.

Owo pozytywistyczne pragnienie ścisłości, obecne także wyraźnie w tekstach Dani
lewskiego, znajduje odbicie w Jawnej” metodzie Huntingtona. Amerykański badacz 
bez ogródek ujawnia jej pragmatyczny charakter, a zarazem subiektywne ograniczenia:

Ludzie, myśląc i działając, nie mogą się obejść bez uproszczonych paradygmatów. Z jednej strony, 
możemy otwarcie formułować teorie lub tworzyć modele i świadomie kierować nimi w naszym postę
powaniu. Z drugiej - możemy stwierdzić, że takie przewodniki nie są nam potrzebne, i założyć, iż bę
dziemy działać, uwzględniając wyłącznie pewne „obiektywne” fakty, traktując każdy przypadek „tak, 
jak na to zasługuje”. W ten sposób sami się jednak oszukujemy. Głęboko w naszych umysłach tkwią 
bowiem ukryte założenia, tendencje stronnicze i uprzedzenia, określające nasze postrzeganie rzeczywi
stości, fakty, które dostrzegamy i ocenę ich znaczenia. Potrzebujemy jawnych lub niewidocznych mode
li, które umożliwią nam:

1 - uporządkowanie rzeczywistości i ujęcie jej w ogólne formuły;
2 - zrozumienie związków przyczynowych między zjawiskami;
3 - antycypowanie, a jeśli szczęście nam dopisze, także i przewidywanie przyszłych wydarzeń;
4 - odróżnienie rzeczy ważnych od nieważnych;
5 - ukazanie dróg, jakimi powinniśmy dążyć do swoich celów.
Każdy model lub mapa jest pewną abstrakcją, dla jednych celów będzie bardziej przydatny niż dla 

innych. Mapa drogowa pokazuje nam, jak dojechać z punktu A do punktu B, niewiele jednak będziemy 
mieli z niej pożytku, jeśli pilotujemy samolot. W takim wypadku potrzebujemy mapy, na której będą za
znaczone lotniska, radiolatarnic, tory lotu, a także ukazana topografia terenu. Nic mając jednak żadnej 
mapy, zgubimy się. Im bardziej szczegółowa, tym dokładniej odzwierciedla rzeczywistość. Mapa z nad
mierną ilością szczegółów okaże się jednak do wielu celów nieprzydatna. (...) Krótko mówiąc, potrze
bujemy mapy, która zarazem oddaje rzeczywistość i upraszcza ją w sposób, który najlepiej służy naszym 
celom. (ZC, s. 24-25)

Metodologiczna deklaracja Huntingtona uzewnętrznia pewien pesymizm epistemo
logiczny, zakłada bowiem konieczność uproszczeń i schematyzm ujęcia opisywanej 
rzeczywistości. Wydaje się, że ów pesymizm nie ogranicza się do wyjaśniania świata 
wokół człowieka, lecz stanowi w jakimś sensie przedłużenie koncepcji samoidentyfika- 
cji. Człowiek, któremu potrzebne są modele w poznawaniu rzeczywistości, nie może się 
bez nich obejść także w rozumieniu swojego miejsca w ludzkim uniwersum. Identyfi
kujemy się jako „inni niż”, zgodnie z modelem podziału ludzkości, który przyjmujemy.

Z czysto proceduralnego punktu widzenia metoda proponowana przez badacza od
wołuje się do kartezjańskiej przejrzystości, w czym przypomina metodę Danilewskiego. 
Huntington, podobnie jak jego rosyjski poprzednik, dąży do ustalenia „rzeczywistych” 
związków przyczynowo-skutkowych, co pozostaje w analogii do wyrażonego w Rosji 
i Europie pragnienia odejścia od sztucznych systemów na rzecz takich opisów, które 
oddają rzeczywiste relacje pomiędzy elementami świata.

Głosząc potrzebę modelu poznawczego, autor Zderzenia cywilizacji odwołuje się do 
analogii kartograficznej. Miejsce metafory organizmu, obecnej w wielu poprzednich 
teoriach zajmuje metafora mapy. Oznacza to, wbrew pozorom, bardzo istotną różnicę 
pomiędzy traktowaniem analogii przez Danilewskiego, Leontjewa, Le Bona, Majew
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skiego czy Spenglera a jej zastosowaniem przez Huntingtona. Organizm w teoriach 
wcześniejszych stanowi ontologiczny rdzeń zjawiska cywilizacji, gdy tymczasem 
w książce badacza amerykańskiego analogia do mapy ma charakter wyłącznie poznaw
czy. Rozumienie świata można porównać do orientacji w terenie, nie oznacza to jednak, 
iż sam świat ludzi można traktować w kategoriach pozakulturowych. Innymi słowy, 
teoria Huntingtona, głosząca potrzebę uproszczeń epistemologicznych, nie skłania się 
ku ontologicznemu redukcjonizmowi, kontynuując raczej linię Konecznego niż jego 
poprzedników.

Spośród powszechnie stosowanych po zakończeniu zimnej wojny paradygmatów 
geopolitycznych Huntington wymienia cztery. Pierwszy z nich, jeden świat, euforia 
i harmonia, zakłada dążenie całej ludzkości do wspólnego celu i stopniowe wygasanie 
konfliktów (ZC, s. 25-27). Paradygmat ten stanowi w gruncie rzeczy odbicie bardzo 
starej wizji świata jako jedności kulturowo-historycznej, modelu sięgającego tradycjami 
do Heglowskiej Filozofii dziejów. W czasach powstawania Zderzenia cywilizacji, naj
szerzej dyskutowanym przykładem zastosowania paradygmatu jednego świata były 
prace Francisa Fukuyamy, głoszące swoisty koniec historii i nastanie wieczystego pa
nowania liberalnej demokracji7. Można wręcz powiedzieć, że książka Huntingtona 
w swym aspekcie polemicznym jest przeciwwagą poglądów Fukuyamy, opartych na 
założeniu, że istnieje tylko jeden system, potrafiący pogodzić inherentne każdej ludzkiej 
duszy, racjonalne pożądanie i racjonalne pragnienie uznania.

7 F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996; Ostatni człowiek, Poznań 1997.
8 E. Said, Orientalizm, Warszawa 1991, s. 30.

Innym typem paradygmatu, w który wpisuje się nieaktualny już układ zimnowojen
ny, jest model dychotomiczny. Jak słusznie wskazuje autor Zderzenia cywilizacji, poja
wiał się on w ludzkim myśleniu od zarania ludzkości, zawsze bowiem człowiek miał 
skłonności do dzielenia bliźnich na grupę własną i obcą. W ten sposób rodziły się po
działy na Wschód i Zachód, Północ i Południe, strefę pokoju i strefę konfliktów. Spoj
rzenie takie uważa Huntington za bardzo uproszczone i nieadekwatne do współczesnej 
sytuacji geopolitycznej, nie można bowiem wskazać wyraźnych granic dwu światów. 
Trudno jest stwierdzić, że po jednej stronie mamy do czynienia z solidarnością ubogich, 
po drugiej zaś ze zmową bogaczy. Trudno też, jak powtarza badacz za Edwardem Sa- 
idem, pójść za pokusą orientalizmu i mówić o jednym Wschodzie8 (ZC, s. 27-29). Bar
dzo podobnie postrzega to zagadnienie znajdujący się także pod wpływem Saida Jan 
Kieniewicz:

Ostatnie poruszenie związane z debatą o „końcu historii” czy „zderzeniu cywilizacji” skłania do 
podjęcia na nowo zagadnienia relacji zachodzących pomiędzy cywilizacjami. (...) Zdajemy sobie sprawę, 
że historia toczy się między ludźmi, w konkretnych między nimi oddziaływaniach. Trudno jednak ode
rwać się od utartych pojęć o „człowieku Wschodu”, zrezygnować ze stereotypu „przedstawiciela Zacho
du”. (...)

Od początku więc wiedziałem, że istnieją „różne Wschody”. Orient jako odrębna rzeczywistość po
jawił się później, w miarę uświadamiania sobie własnej przynależności cywilizacyjnej. „Pierwszy 
Wschód” w dalekiej Azji stawał się Orientem, bo tak o nim pisali moi portugalscy przewodnicy. Dopiero 
w epoce kolonialnej Wschód dzieli się na Daleki, Środkowy czy Bliski, a więc w sposób uzależniony od 
europejskiej wizji świata. W tej formie jakby zatracał pierwotną orientalność. W miarę przedłużania się 
moich umysłowych peregrynacji zaczęły mi się w Azji wyłaniać różne cywilizacje, w postaci wyraźnie 
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zarysowanych odrębnych światów. To były Indie, Chiny, Japonia i Archipelag, których nazwanie 
wschodnimi czy orientalnymi nie wnosiło nic nowego9.

9 J. Kieniewicz, Spotkania Wschodu, Gdańsk 1999, s. 13-14.
10 H. Muller, op.cit., s. 43.
11 Z. Brzeziński, Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-first Century, New York 

1993; D.P. Moynihan, Pandaemonium: Ethnicity in International Politics, Oxford 1993; R. Kapłan, The 
Coming Anarchy. „The Atlantic Monthly”, 1994, nr 2 (273), s. 44-76.

Kolejnym paradygmatem, wspomnianym przez Huntingtona, jest model etatystyczny 
(mniej więcej 184 państwa). Badacz nazywa go również, nie bez pewnej ironii, „reali
stycznym”. Jego istota tkwi w przekonaniu, że głównymi aktorami na arenie dziejów są 
państwa, kierujące się swymi małymi egoizmami. Pomimo oczywistej dogodności takie
go założenia, amerykański politolog nie posługuje się nim, argumentując, że państwa 
bynajmniej nie zawsze dążą do realizacji ściśle partykularnych interesów, takich, na 
przykład, jak równowaga sił. Dowodzi tego postawa krajów zachodnioeuropejskich 
podczas zimnej wojny, kiedy to nie sprzymierzyły się z ZSRR, pomimo że mogłyby 
przez to osłabić amerykańską dominację. Nieprzychylny stosunek amerykańskiego ba
dacza do paradygmatu państwowego spotyka się z krytyką wszystkich tych teoretyków, 
którzy są przekonani o dominującej roli gry pomiędzy państwami i zmienności przeko
nań wewnątrz nich; pogląd taki reprezentuje także Harald Muller10 11.

Wedle przekonania Huntingtona, kraje o podobnej kulturze będą również miały po
dobne interesy. Kanada nie musi się z nikim sprzymierzać, aby uniknąć inwazji ze stro
ny wielokrotnie silniejszych Stanów Zjednoczonych (ZC, s. 30—32). Argumentacja ta, 
budząca sporo wątpliwości, szczególnie w świetle konfliktów angielsko-francuskich czy 
wojny secesyjnej, przypomina w pewnej mierze poglądy Danilewskiego. Zwróćmy 
uwagę, że twórca doktryny panslawizmu wskazywał na brak sprzeciwu Europy wobec 
agresji niemieckiej na Danię w wojnie o Szlezwik-Holsztyn jako na dowód tezy, że 
wspólna kultura jest w zasadzie gwarantem wspólnych interesów i zmiany układu sił 
wewnątrz formacji cywilizacyjnej nie mają większego znaczenia.

Huntington odrzuca także wizje totalnego chaosu, obecne w niektórych wcześniej
szych publikacjach innych autorów11. W Zderzeniu cywilizacji paradygmat chaosu, 
roszczący sobie pretensje do miana wiernego i precyzyjnego obrazu rzeczywistości, 
zostaje uznany za mało użyteczny, nie posiada bowiem zdolności porządkującej. Jeśli 
bowiem mamy do czynienia z pewnym chaosem, należałoby przynajmniej znaleźć klucz 
do rodzajów chaosu, do jego przyczyn i konsekwencji (ZC, s. 32-33). Trudno zresztą, 
jak się wydaje, stwierdzenie powszechnego bałaganu nazwać paradygmatem, jeśli bo
wiem stwierdzenie takie następuje i wydaje się uprawomocnione, musi istnieć pierwot
niejszy system pewnego porządku, według którego chaos pozostaje odstępstwem.

Model cywilizacyjny wydaje się zatem badaczowi prosty, ale nie nazbyt uproszczo
ny. Jego interpretacja nastręcza wszakże pewne trudności; zasięg tego paradygmatu nie 
jest przez Huntingtona traktowany w sposób zupełnie jednolity. W jednym miejscu 
spotykamy pogląd, iż:

Historia ludzkości to dzieje cywilizacji. Nie sposób myśleć o niej w innych kategoriach. (...) 
Na przestrzeni wieków to właśnie cywilizacje stanowiły dla ludzi najszersze ramy określania wła

snej tożsamości. (ZC, s. 41)

Z kolei nieco wcześniej czytamy, że
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Żaden paradygmat nie zachowuje jednak aktualności po wiek wieków. Zimnowojenny model polity
ki światowej był użyteczny i odpowiedni przez czterdzieści lat, ale pod koniec lat osiemdziesiątych stał 
się przestarzały. Nadejdzie czas, gdy podobny los spotka paradygmat cywilizacyjny. (ZC, s. 35)

Interpretacja powyższych fragmentów może być dwojaka. Po pierwsze, można 
stwierdzić sprzeczność i uznać, że autor koncepcji posługuje się pojęciem paradygmatu 
cywilizacyjnego w sposób dowolny. Można także uznać, że zostało ono użyte w dwóch 
znaczeniach. W pierwszym wypadku dotyczyłoby pewnych procesów właściwych całej 
historycznej ludzkości, w drugim zaś oznaczałoby jedynie pewien opisowy model kon
kretnej rzeczywistości geopolitycznej. W istocie rzeczy cywilizacje byłyby zatem rze
czywistością powszechnie obecną nie tylko hic et nunc, lecz na całej przestrzeni dzie
jów. Z drugiej jednak strony, uwypuklanie ich jako głównego elementu modelu heury
stycznego pozostawałoby aktualne tylko w określonej sytuacji, w której podział świata 
na odrębne formacje kulturowe wyjątkowo sprzyjałby zarówno prostocie, jak i wyczer
pującemu charakterowi opisu oraz interpretacji. Można zatem stwierdzić, że dla Hun
tingtona pluralizm cywilizacyjny ma charakter ponadczasowy, natomiast termin zderze
nia cywilizacji odnosi się tylko do opisu wydarzeń ściśle współczesnych. Oznacza to, że 
o wyraźnym izomorfizmie teorii Danilewskiego i Huntingtona można mówić przede 
wszystkim w pierwszym z dwu wymienionych powyżej aspektów.

Koncepcja zderzenia cywilizacji została poparta przez autora licznymi argumentami 
merytorycznymi. Na poparcie swych tez przytacza on fakty, które można sprowadzić do 
kilku klas.

1. Zaostrzenie wojen o podłożu narodowym i religijnym (konflikt w Bośni, wojna 
w Zatoce).

2. Wyraźne poparcie mocarstw lub ich grup dla państw lub grup ludnościowych re
prezentujących podobne wartości oraz pociągnięcia negatywne lub pełne rezerwy wobec 
zbiorowości charakteryzujących się odmienną tradycją.

3. Usamodzielnienie polityki niektórych państw w dziedzinie zbrojeń nuklearnych.
4. Powstanie nowych strategii politycznych, nastawionych na możliwość konfliktów 

regionalnych i skierowanych przeciwko państwom lub grupom ludnościowym, postrze
ganym jako zagrożenie (ZC, s. 37-39).

Obserwacje te dotyczą niedawnej przeszłości lub wręcz zdarzeń ściśle aktualnych; 
nieco trudniej ocenić, czy charakter bardziej ponadczasowy ma zaproponowana przez 
Huntingtona lista cywilizacji. Badacz wyróżnia ich dziewięć: zachodnią, latynoamery
kańską, prawosławną, afrykańską, islamską, hinduistyczną, buddyjską, chińską i japoń
ską (ZC, s. 22). W odróżnieniu od Danilewskiego i wielu innych wcześniejszych teore
tyków wielokulturowości, Huntington nie skupia się na formacjach cywilizacyjnych 
przeszłości, chociaż dokonuje ich krótkiego wyliczenia: „na historię składają się kolejne 
pokolenia cywilizacji, od sumeryjskiej i egipskiej, poprzez klasyczną, środkowoamery
kańską, po chrześcijańską i muzułmańską, a także przez kolejne przejawy cywilizacji 
chińskiej i hinduskiej” (ZC, s. 41). Jeśli zestawimy listę Huntingtona z listą zaprezento
waną w Rosji i Europie, dostrzegamy zasadnicze różnice. Po pierwsze, znamienne jest 
uznanie istnienia dawnej, wspólnej formacji chrześcijańskiej. Po drugie, kultury staro
żytnej Grecji oraz imperium rzymskiego, podobnie jak u Spenglera i Toynbeego, zostały 
uznane za hipostazy tej samej cywilizacji. Brak u Huntingtona uznania cywilizacji he
brajskiej, zastanawiać może także, dlaczego, wymieniając formację środkowoamerykań
ską, pomija cywilizację Inków. Amerykański badacz nie wymienia również cywilizacji 
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irańskiej, pozostając zapewne pod wrażeniem faktu współczesnego, islamskiego oblicza 
dawnego mocarstwa Cyrusa.

Właściwym tematem rozważań amerykańskiego politologa są przede wszystkim 
formacje współczesne, spośród których szczególnie dużo miejsca poświęcono cywiliza
cji zachodniej. Charakteryzuje ją kompilacja wielu czynników; za najważniejsze uważa 
Huntington osiem: dziedzictwo starożytności klasycznej, katolicyzm i protestantyzm 
(doświadczenie reformacji), języki europejskie (pluralizm językowy w obrębie kręgu 
kulturowego), rozdział władzy duchowej i doczesnej, rządy prawa, pluralizm społeczny 
(istnienie odrębnych wspólnot religijnych, a także silnych, chociaż niekiedy nielicznych 
klas społecznych, zdolnych do oparcia się absolutyzmowi), gremia przedstawicielskie 
oraz indywidualizm (ZC, s. 88-93).

Gdyby przyjrzeć się tak sformułowanej charakterystyce Zachodu, łatwo zauważyć, 
że amerykański badacz powtarza tezy, wysuwane przez wielu wcześniejszych obserwa
torów. Rolę spuścizny starożytnej podkreślał już Guizot, natomiast z poglądami Dani
lewskiego na temat Zachodu łączy koncepcję Huntingtona przede wszystkim przekona
nie o wszechobecnym indywidualizmie. Rosyjski badacz podkreśla także znaczenie 
zachodnich form chrześcijaństwa oraz arystokratyzmu. Huntingtonowska charakterysty
ka formacji euroatlantyckiej, jak słusznie zauważa Skoczyński, wykazuje jednak przede 
wszystkim podobieństwo do poglądów Konecznego, który podkreślał znaczenie rządów 
prawa, wartość jednostki, rolę katolicyzmu i protestantyzmu oraz rozdział kompetencji 
władz12.

12 J. Skoczyński, Huntington and Koneczny (an attempt to compare), „Canadian Slavonic Papers", vol. 
XLI, No. 2, June 1999, s. 213-214.

13 H.C. Triandis, Cross-Cultural Studies of Individualism and Collectivism [w:] Nebraska Symposium 
on Motivalion 1989, Lincoln 1990, s. 44-133. Huntington odsyła także do zbioru: Ideology and National 
Competitiveness. An Analysis ofNine Countries, red. G.C. Lodge i E.Z. Vogel, Boston 1987.

Skoczyński zauważa także, iż u obu teoretyków istnieje silne przekonanie o wyjąt
kowości cywilizacji zachodniej. Istotnie, Huntington, podobnie jak Koneczny, nie unika 
pewnego podejścia wartościującego. Zestawienie wszystkich cech reprezentowanej 
przez niego formacji doprowadziło, zdaniem amerykańskiego badacza, do powstania 
aksjologicznego tworu kulturowego bez precedensu w historii świata, tworu, który wart 
jest obrony. Huntington podkreśla podstawową różnicę w podejściu różnych kultur do 
jednostki. Gdy piszę o problemie relacji indywidualizmu do kolektywizmu, nie odnosi 
się jednak do prac Konecznego, lecz badaczy współczesnych13 (ZC, s. 92-93).

Konfiguracja pozostałych formacjii cywilizacyjnych, obecnych w zestawieniu doko
nanym przez Huntingtona, zostałaby zapewne zmieniona przez większość innych bada
czy. Wątpliwości budzi inkorporacja Izraela do Zachodu, a niezaliczenie do niego 
państw latynoamerykańskich, które miałyby stanowić odrębną cywilizację. Autor zdaje 
sobie sprawę z kontrowersyjności takiego stanowiska i nie wypowiada się w sposób 
jednoznaczny. Jako argumenty za wyodrębnieniem formacji latynoamerykańskiej, Hun
tington podaję fakt braku doświadczenia reformacji w Ameryce Łacińskiej oraz duże 
znaczenie kultur tubylczych, nieobecnych lub fizycznie wyeliminowanych w Europie 
i Ameryce Północnej. Trzeba wziąć pod uwagę, że stanowisko takie jest samo w sobie 
uwarunkowane kulturowo; w Stanach Zjednoczonych ludność o pochodzeniu latyno
skim była w końcu XX stulecia wyraźnie przeciwstawiana społeczności białych prote
stantów, podobnie zresztąjak inne grupy etniczne.
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Poglądy Huntingtona na temat istnienia odrębnej cywilizacji latynoamerykańskiej nie 
są jednak tylko kaprysem postawionego w sytuacji zdziwienia badacza o pochodzeniu 
anglosaskim. Racjonalność takiego ujęcia zdają się potwierdzać opinie znaczących my
ślicieli mieszkających na południe od Rio Grande. Wystarczy chociażby wziąć pod 
uwagę teorię Leopoldo Zea, którego ispirowana twórczością Josego Marti i dorobkiem 
filozoficznym Josego Gaosa Filozofia dziejów Ameryki (Filosofia de la historia ameri- 
cana), wydana w roku 1978, stanowi wielkie wezwanie Latynosów do obrony własnej 
tożsamości14.

14 L. Zea, Filozofia de la historia americana, Mexico 1978.
15 M. Colcutt, M. Jansen, I. Kumakura, Wielkie kultury świata. Japonia, Warszawa 1997, s. 177.

Podobne kontrowersje może budzić uznanie za odrębną formację Kraju Kwitnącej 
Wiśni. Japonia wpisuje się w synchroniczny system wielocywilizacyjności jako „naj
ważniejszy z krajów osamotnionych”:

Ma całkiem odrębną kulturę, nigdzie indziej niespotykaną, a japońscy emigranci albo nie tworzą 
w innych krajach większych, liczących się skupisk, albo się tam zasymilowali (jak Amerykanie pocho
dzenia japońskiego). Osamotnienie Japonii jest tym większe, że jej kultura ma bardziej partykularny cha
rakter, nie wytworzyła potencjalnie uniwersalnej religii (jak chrześcijaństwo czy islam) ani ideologii (li
beralizm, komunizm), którą dałoby się eksportować do innych krajów i dzięki temu ustanowić więzi 
z innymi mieszkańcami. (ZC, s. 195)

Stanowisko Huntingtona w sprawie swoistości Japonii należy do mniejszości. 
Zwróćmy uwagę, że żaden z omówionych dotąd teoretyków wielokulturowości nie wy
różnił odrębnej formacji opartej na kulturze ludności tego kraju. Zwykle mówiło się 
o Japonii jako części cywilizacji „dalekowschodniej” czy wręcz odmianie kultury chiń
skiej. Trzeba wszakże zwrócić uwagę na cztery fakty, które w pewien sposób usprawie
dliwiają pogląd autora Zderzenia cywilizacji. Po pierwsze, Japonia, znajdująca się 
wprawdzie w pobliżu krajów takich, jak Chiny czy Korea, i zamieszkała przez ludność 
„rasy żółtej”, od początku swego istnienia reprezentowała odrębny świat poprzez swe 
wyspiarskie położenie. Nie ulega wątpliwości, że Japonia zawsze, także w VIII wieku, 
posiadała kulturę w dużej mierze odrębną, poddanąjednak działaniu różnych wpływów, 
w tym przede wszystkim ze strony Państwa Środka. Po drugie, biorąc pod uwagę kryte
ria Danilewskiego i wielu innych badaczy, nie należy zapominać, iż język japoński nie 
wykazuje pokrewieństwa z językami miażdżącej większości ludności kontynentalnej 
Azji Wschodniej. Po trzecie, tylko na wyspach japońskich doszło do powstania trady
cyjnego, zdecydowanie nieuniwersalnego, shintoistycznego systemu religijnego. Po 
czwarte, o odrębności Japonii świadczy również jej stosunek do kontaktów z Zachodem. 
Jak podkreślają Martin Colcutt, Marius Jansen oraz Isao Kumakura, w okresie Meiji, 
a nawet nieco wcześniej, patrzący przez stulecia w kierunku Chin Kraj Kwitnącej Wiśni 
zmienił obiekt swych zainteresowań:

Przez tysiąc lat decydujący wpływ na Japonię miały sąsiadujące z nią Chiny, których bliskość po
zwoliła Japończykom uformować i zdefiniować swoje państwo. Japońska kultura oraz smak, z domiesz
ką cech chińskich, otrzymały miano wschodnioazjatyckich (Toyo) i stały się nieodłączną częścią świa
domości mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni. Jednak Chiny przestały już być obiektem uwielbienia 
i szacunku; teraz mogły jedynie służyć jako przykład niebezpieczeństw, wywołanych stagnacją i zadufa
niem15.

W świetle tych czynników, logiczne byłoby również uznanie przez Huntingtona Ira
nu (być może łącznie z Pakistanem) za cywilizację odrębną. W klasyfikacji amerykań
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skiego politologa dominujący okazał się jednak czynnik religijny, co pozostaje w zgo
dzie z pierwotnymi założeniami jego teorii. Nie ulega wątpliwości, że uniwersalistyczny 
szyityzm irański zdecydowanie bardziej kształtuje świadomość potomków perskich 
zdobywców niż uniwersalistyczny buddyzm świadomość potomków samurajów.

O ile Japonia może być uznana za typowy przykład kraju osamotnionego, o tyle 
większość ludności świata zamieszkuje państwa, należące do większych jednostek cy
wilizacyjnych. Niektóre z nich cechuje występowanie silnych państw-ośrodków. Wy
mienić tu należy przede wszystkim Stany Zjednoczone jako lidera cywilizacji zachod
niej czy subośrodek Unii Europejskiej w postaci dipola francusko-niemieckiego, Rosję 
jako lidera formacji prawosławnej, a Chińską Republikę Ludową jako państwo domi
nujące w kręgu cywilizacji chińskiej. Niektóre z formacji kulturowo-politycznych ce
chują się brakiem głównego państwa-ośrodka. Dotyczy to cywilizacji latynoamerykań
skiej, afrykańskiej oraz islamskiej (ZC, s. 230).

Odrębną kategorię stanowią u Huntingtona kraje rozszczepione. Termin ten odnosi 
się do dwu podobnych, lecz nie identycznych zjawisk. W praktyce bowiem mamy do 
czynienia, po pierwsze, z sytuacją współistnienia na jednym obszarze różnych grup 
należących do tej samej cywilizacji (była Czechosłowacja, Kanada), po drugie zaś - 
z sytuacją zderzenia grup reprezentujących odrębne formacje kulturowe. O ile w pierw
szym przypadku często dochodzi do pogłębienia podziałów czy nawet separacji, to 
w drugim scenariusz wydarzeń może być o wiele bardziej dramatyczny. Przykładowymi 
obszarami, na których występują tego typu problemy, są: Sudan, Tanzania, Sri Lanka, 
Malezja, Singapur, Filipiny czy Indonezja. Bardzo jaskrawymi przypadkami krajów 
rozszczepionych są także państwa, w których reżim komunistyczny przez długi czas 
utrzymywał jedność w sposób sztuczny. W bardzo krótkim czasie rozpadła się prawo- 
sławno-katolicko-muzułmańska Jugosławia; podobnie krótkotrwały charakter miał roz
pad Związku Radzieckiego (ZC, s. 195-197). W świetle wojen domowych na Bałka
nach, w Sudanie czy Indonezji (problem Timoru Wschodniego) trudno nie uznać argu
mentów Huntingtona za wprowadzeniem kategorii kraju rozszczepionego za przekony- 
wające .

Szczególnie interesująco nakreślona została specyfika krajów uznanych przez bada
cza za rozdarte. Za przykłady pozostawania na rozdrożu uważa Huntington przypadki 
Turcji, Australii, Meksyku oraz Rosji. Każdy z nich traktuje badacz jako nieudany eks
peryment, za każdym jednak razem przejawy kulturowej porażki mają nieco odmienny 
charakter. W dawnym imperium osmańskim reformy Atatiirka doprowadziły do wzmoc
nienia i narodowego ujednolicenia państwa, a także do niewątpliwego zbliżenia do Eu
ropy. Sukces okazał się jednak pozorny: Unia Europejska stawia nieustające przeszkody 
procesowi integracji, maskując poprzez argumenty o niewystarczającym poszanowaniu 
praw człowieka i niskim stopniu rozwoju gospodarczego rzeczywisty powód odmowy, 
którym jest obawa przez wpuszczeniem do swego grona narodu muzułmańskiego (ZC, 
s. 209 i n.). Podobna sytuacja zaistniała wówczas, gdy Australia czyniła polityczne kroki 
w celu zbliżenia do wspólnoty azjatyckiej: zarówno w Australii, jak i w Azji odezwały 
się głosy o niemożliwości dostosowania tej pierwszej do kulturowych standardów azja-

16 Jerzy Zdanowski wskazuje właśnie na dramatyczne wydarzenia w Indonezji w roku 1999 jako na 
potwierdzające „katastroficzną” wizję Huntingtona: J. Zdanowski, Globalizacja - pytania i niepokoje [w:] 
Kultury pozaeuropejskie i globalizacja. Zderzenia, Warszawa 2000, s. 8-9. 
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yckich, a liczba zwolenników oderwania południowego kontynentu od monarchii bry 
yjskiej spadła z 42 do 35 procent (ZC, s. 219-224).

Problem Meksyku, o wiele bardziej skomplikowany, dotyczy, po pierwsze, postawy 
3go państwa wobec północnego sąsiada, po drugie zaś autodefinicji kultury latynoame 
ykańskiej w ogóle. Huntington, pozostający raczej zwolennikiem jej odrębności, zasta 
lawia się nad możliwością sukcesu próby integracji Meksyku z Ameryką Północną i nic 
idziela jednoznacznej odpowiedzi. Zwraca jednak uwagę, że proces ten ma zdecydowa 
lie większą szansę sukcesu niż kemalistyczny eksperyment turecki. Dystans kulturowy 
lomiędzy USA a Meksykiem jest zdecydowanie mniejszy niż dystans między Turcj; 
Europą: „Meksykanie są katolikami, mówią po hiszpańsku, elita kraju orientowała sit 

radycyjnie na Europę” (ZC, s. 218).
Poglądy amerykańskiego badacza na temat Rosji łączy z teoriami jego poprzednikov 

•rzekonanie o kilkuetapowości jej historii. Można zatem mówić, po pierwsze, o okresit 
taroruskim, kijowsko-moskiewskim, kiedy to wschodnia Słowiańszczyzna znajdował; 
ię najpierw pod wpływem Bizancjum, potem zaś - tatarskim. Ruś rozwijała się wów 
zas w izolacji od Zachodu, co sprawiło, że siedem z ośmiu cech cywilizacji zachodniej 

: wyjątkiem, być może, dziedzictwa klasycznej starożytności, pozostawało jej obce (ZC 
. 199 i n.). Przypomnijmy, że słowianofile, do których Huntington zalicza Danilew 
kiego, właśnie brak spuścizny pogańskiej starożytności uważali za cechę odróżniając; 
łuś od Europy17. Jeśli zatem zgodzić się z ich sugestią i za autorem Zderzenia cywiliza 
ji uznać pozostałe cechy cywilizacji zachodniej za nieobecne w tradycji Rosji, możn; 
>y dojść do wniosku, że obu cywilizacji nie łączą żadne cechy wspólne.

17 I. Kiricjewski, Rosja a Europa [w:| Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna (1825-1861). Wybori 
lokonal, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Walicki,Warszawa 1973, s. 134.

Wniosek taki byłby jednak przedwczesny, albowiem Huntington zauważa, ż< 
v okresie późniejszym nastąpiły gruntowne zmiany. Po reformach Piotra I następuj; 
jwałtowna modernizacja kraju, połączona z westernizacją. Modernizacja ma jednak n; 
elu przede wszystkim wzmocnienie siły militarnej państwa, a westernizacja jest po 
vierzchowna. Dochodzi do powstania typu osobowościowego, który charakteryzuj; 
łowa de Maistre’a: „Podrap Rosjanina - a zadraśniesz Tatara”. Mamy zatem do czynie 
lia z typową sytuacją rozdarcia: z jednej strony pojawiają się elity zmierzające ku Za 
hodowi, z drugiej zaś stronnictwa antywesternizacyjne, spośród których najskrajniej 
zym przykładem, zdaniem Huntingtona, byli eurazjatyści (ZC, s. 202).

Rewolucja bolszewicka to etap szczególny, albowiem powoduje ona zmianę układ; 
>olarycznego: odmienność Rosji, postrzeganej dotąd przez okcydentalistów jako pewni 
;acofanie, teraz polega na znacznym wyprzedzeniu Zachodu na drodze rozwoju spo 
ecznego. Komunizm radziecki był, w opinii amerykańskiego badacza, natury okcyden 
alistycznej. Po pierwsze, marksizm stanowił przedmiot ideologicznego importu z Nie 
nieć. Po drugie, na Zachodzie zaczęto poważnie traktować komunizm jako alternatyw 
ię wyjście dla przyszłości świata i dyskutować nad rolą, jaką miał w niej spełnić ZSRR 
’o trzecie, pomimo oczywistych różnic merytorycznych pomiędzy liberalizmem a ko 
nunizmem, doktryny te łączył język i cel działań:

Konflikt między liberalną demokracją dotyczył ideologii, które pomimo zasadniczych różnic miał 
nowoczesny i świecki charakter i stawiały sobie te same ostateczne cele: wolność, równość i materialny 
dobrobyt. Demokrata z. Zachodu mógłby podjąć intelektualną dyskusję z radzieckim marksistą, ale ni 
z rosyjskim prawosławnym nacjonalistą. (ZC, s. 204)
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Opinia taka, zgodna z sołżenicynowskim nurtem interpretacji komunizmu rosyjskie
go, prowokuje do zasadniczych pytań. Przede wszystkim należałoby się zastanowić, czy 
język radzieckich marksistów rzeczywiście był nośnikiem tych znaczeń, które przypisy
wali mu zachodni interpretatorzy. Marksizm istotnie zakładał pewien rodzaj wolności, 
ale wolność w rozumieniu komunistów radzieckich to już raczej karykatura wolności 
w znaczeniu liberalnym; można nawet powątpiewać, czy sam Marks akceptowałby wol
ność typu sowieckiego. Z kolei stwierdzenie, że liberalna demokracja zmierza zasadni
czo do równości, również wydaje się kontrowersyjne. Nie ulega wątpliwości, że wizja 
taka stoi w opozycji do opinii Konecznego, całkowicie wykluczającego pogodzenie 
zasady równości z zasadą wolności w obszarze praktyki społeczno-politycznej.

Czwartą fazą rozwoju Rosji, jak wskazuje Huntington, jest okres po upadku komuni
zmu, czas powrotu dylematu, do której formacji Rosja samą siebie powinna zaliczyć. 
Podziały dotyczą nie tylko elit, lecz całego społeczeństwa, które prezentuje rozbieżne 
opinie odnośnie do otwarcia na konkretne kierunki geograficzne, co znajduje odbicie 
w głosowaniach podczas wyborów do ciał przedstawicielskich. Oznacza to, że Rosja 
wciąż pozostaje na rozdrożu (ZC, s. 206). Podobną opinię na temat Rosji, jako kraju 
stojącego przed zasadniczym wyborem samoidentyflkacyjnym, prezentuje rosyjski ba
dacz Jurij Afanasjew. Skłania się on do przekonania, że chociaż odwieczny dylemat 
„Wschód czy Zachód” pozostaje wciąż aktualny, rzeczywisty wybór jest w gruncie rze
czy wyborem pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym spokojem a destabilizacją, z którą 
Afanasjew utożsamia kult rosyjskiej mocarstwowości i odejście od współpracy z USA 
oraz ich sojusznikami18.

IO. AchanacbeB, Onacuan Poccusi, Mockbb 2001, s. 359 i n.

Prezentując taką właśnie opinię o Rosji, Huntington jednocześnie przyznaję jej status 
państwa-ośrodka prawosławnego kręgu cywilizacyjnego, do którego zalicza zasadniczo 
wszystkie prawosławne kraje Europy. Harwardzki uczony zwraca uwagę na fakt, że 
zdecydowana większość tych krajów poszła po upadku ZSRR drogą nacjonalistyczną, 
aby później ponownie szukać porozumienia z Rosją. W niektórych wypadkach (np. 
Gruzji) zjawisko powrotu przybrało formy łagodne, w innych - skrajne (casus Białorusi) 
(ZC, s. 239-242).

Szczególna rola w tym procesie przypada Ukrainie. Państwo to, zdaniem autora Zde
rzenia cywilizacji, stanowi przykład kraju rozdartego. Co więcej, rozdarcie to znajduje 
odbicie w strukturze terytorialnej państwa ukraińskiego. Unicka część kraju ukierunko
wuje się na Zachód, natomiast wschodnia, w większości prawosławna, zmierza w kie
runku Moskwy. Huntington przewiduje trzy scenariusze rozwoju Ukrainy. Pierwszy 
zakłada konflikt z Rosją, drugi - rozbicie kraju, trzeci - zachowanie wewnętrznego 
rozdarcia przy kontynuacji współpracy z północno-wschodnim sąsiadem (ZC, s. 243- 
247).

Przypisując Rosji rolę centrum cywilizacji prawosławnej, Huntington doskonale 
wpisuje się w koncepcję Danilewskiego, a jeszcze lepiej, jak się wydaje, w wizję Leon
tjewa, który w pojęciu bizantynizmu zawarł całość prawosławnej tradycji kulturowo- 
-politycznej, nie tylko słowiańskiej. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż autor Zde
rzenia cywilizacji, podobnie jak Leontjew, Koneczny czy Toynbee i wielu współcze
snych politologów, nie umieszcza w kręgu kulturowych oddziaływań Moskwy krajów 
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Europy Środkowej: Polski, Czech, Wegier i Słowacji, które, jego zdaniem, stanowią 
integralną część cywilizacji Zachodu (ZC, s. 232-235).

W odniesieniu do roli Rosji stanowisko amerykańskiego badacza wydaje się nie do 
końca spójne. Okazuje się bowiem, że socjokulturowy twór może być jednocześnie 
państwem-ośrodkiem i krajem rozdartym. Jakaż to jednak cywilizacja, której przewodzi 
państwo o niesprecyzowanym ukierunkowaniu kulturowym? Wątpliwość ta nie musi 
oznaczać wewnętrznej sprzeczności w ramach koncepcji. Po pierwsze, przewodnictwo 
związane jest najczęściej z potencjalną lub zaktualizowaną siłą oddziaływania politycz
nego, gospodarczego oraz militarnego. Pozycja mocarstwa kulturalnego przy jednocze
snej słabości trzech wymienionych sfer występuje najczęściej jako rezultat wcześniejszej 
siły. Jeśli zatem o miejscu w kręgu kulturowym decyduje zwykle pierwotny czynnik 
polityczny, nie może dziwić, że rolę przywódczą odgrywa państwo wielkie, lecz pozo
stające na rozdrożu.

Po drugie, jeśli przyjrzeć się innym krajom prawosławnym, to niewiele z nich można 
uznać za kulturowo ustabilizowane. Grecja - to żywioł zdecydowanie ortodoksyjny, 
pozostający wszakże częścią wspólnoty europejskiej. Jak wskazuje Endy D. Zemenides, 
Huntington nieco ryzykownie wyłącza ze wspólnoty europejskiej Grecję, która w swej 
historii miała znacznie więcej konfliktów z prawosławnymi sąsiadami niż z partnerami 
zachodnimi19. Rumunia - przy zachowaniu religii prawosławnej - odwołuje się do dzie
dzictwa kulturowego krajów romańskich, na Białorusi ciągle występuje opozycja prze
ciwko polityce promoskiewskiej, a wpływy katolicyzmu z pewnością nie należą do mar
ginesowych. Cywilizacja prawosławna jako całość, o ile w ogóle zostaje wyróżniona, 
wydaje się zatem tworem o nie w pełni określonej samoświadomości.

19 E.D. Zemenides, Book Review. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New 
York, Simon & Schusler, 1996), 367 pp. $26.00. <hltp://www.nationalstrate.../book%20review%20clash 
%20of%20civilizations.htm> (slan z dn. 24.03.2001), s. 3.

Podobnie jak u Danilewskiego, w koncepcji Huntigtona odnajdujemy przekonanie 
o ekspansywności kultur, szczególnie zachodniej, której narody jej niereprezentujące 
musiały stawić czoła. Zdaniem autora koncepcji, istnieją trzy typy ich reakcji. Pierwszą 
jest odrzucenie, czyli izolacja, charakterystyczna dla Chin sprzed wojen opiumowych 
1839-1842 czy Japonii sprzed restauracji Meiji. W świecie współczesnym, jak piszę 
Huntington, droga ta wydaje się niepraktyczna, wręcz mało realistyczna. Biegunowo 
odmienny typ odpowiedzi na wpływy Zachodu stanowi kemalizm - zastosowana 
w Turcji i w kilku innych krajach metoda całkowitej transformacji kulturowej, prowa
dząca najczęściej na cywilizacyjne rozdroże. Wymienione drogi stanowią odpowiedniki 
zelotyzmu oraz herodianizmu w teorii Toynbeego, na którego Huntington często się 
powołuje (ZC, s. 93-96).

„Trzecią drogą”, wskazaną przez amerykańskiego badacza, jest reformizm, czyli 
gruntowna modernizacja przy minimalnych wpływach westernizacyjnych. Modelowy 
przykład takiej drogi stanowi polityka kulturalna Japonii okresu powojennego. Prawi
dłowością reformizmu jest względny wzrost samoistności kulturowej pomimo ciągłej 
technicyzacji kraju. Wiedza zaczerpnięta od Zachodu zostaje w ten sposób użyta 
w obronie przed jego naporem (ZC, s. 96-103). W identyczny sposób interpretuje wyko
rzystanie dorobku technicznego formacji zachodniej przez inne cywilizacje Morawski, 
zwolennik huntingtonowskiej wizji współczesności, który uważa Japonię za „szczegól
nie uderzający przykład” posługiwania się określonymi środkami techniczno-
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20-materialnymi w celu podkreślenia własnej odrębności i tożsamości . Analogiczną dro
gę półtora wieku wcześniej proponował dla typów kulturowo-historycznych Mikołaj 
Danilewski, dopuszczający dyfuzję osiągnięć naukowo-technicznych, a wykluczający 
zapożyczenia naruszające istotowe zasady danej kultury.

Chociaż przez kilka ostatnich wieków to właśnie cywilizacja zachodnia w stopniu 
nieporównanie większym niż inne formacje oddziaływała zarówno politycznie, jak 
i kulturowo na resztę świata, nie oznacza to, że prawidłowość ta cechować będzie także 
przyszłość naszego globu. Dochodzimy tu do meritum książki Huntingtona, który wła
śnie konsekwencjom zasady różnicowania w ludzkiej makroskali poświęca najwięcej 
uwagi. Jeśli z jednej strony cywilizacyjne zróżnicowanie zaczyna nabierać ostrości, 
a z drugiej daje się zaobserwować wzrost tożsamości kulturowej, rezultatem tego musi 
być świat społeczeństw coraz bardziej ostrożnie czy wręcz wrogo do siebie nastawio
nych. Jest to pierwszy z pesymistycznie opracowanych tematów stanowiących osnowę 
ideową książki Huntingtona. Drugi, ściśle z nim związany, dotyczy dotychczasowej 
wyjątkowości i dominacji rodzimej cywilizacji autora - Zachodu.

Przedstawiciele formacji euroatlantyckiej przez długi czas rezerwowali wyłącznie dla 
niej pojęcie cywilizacji, ucywilizowanie oznaczało zatem westernizację. Doświadczenie 
wielkiego sukcesu reformizmu w wielu krajach, w tym przede wszystkim wschodnio- 
azjatyckich, zburzyło ten obraz świata. Wiele narodów wybiło się na potęgę, zachowu
jąc niezachodnie oblicze. Zdecydowanie wzrósł poziom życia, standardy edukacyjne 
i wpływy polityczne. Potencjał militarny Chin, Indii czy Pakistanu wytrącił białym 
chrześcijanom monopol na zdolność szantażowania reszty świata atakiem nuklearnym. 
W konsekwencji także te obszary kulturowe, którym takiej samodzielności zdobyć się 
nie udało, uzyskały przynajmniej zachętę do mówienia własnym głosem.

Zasadnicza linia konfliktu w świecie współczesnym, jak sądzi Huntington, przebiega 
zatem pomiędzy Zachodem a „resztą”. Pewna wyjątkowość Zachodu nie oznacza, że 
jego cywilizacja nie wykazuje, podobnie jak wiele innych z przeszłości, oznak stopnio
wego osłabienia. Powołując się na Carrolla Quigleya20 21 i Arnolda Toynbeego, badacz 
sugeruje, że formacja euroatlantycka zdaje się wychodzić z epoki konfliktów, staje się 
sferą wewnętrznego bezpieczeństwa i rozpoczyna swój złoty wiek. Idąc za Quigleyem, 
Huntington pokazuje, że można interpretować mechanizm upadku jako efekt przejada
nia nagromadzonego kapitału, braku wykorzystywania nadwyżek w celach innowacyj
nych. Zwróćmy uwagę, że motyw nadwyżki (w danym wypadku energetycznej) pojawił 
się wcześniej u Gumilowa. Dla amerykańskiego badacza nie ulega wątpliwości, że 
wciąż bogaty Zachód zdecydowanie nastawiony jest na konsumpcję, posiada słaby przy
rost naturalny, a wzrost dochodu narodowego wykazuje niższą dynamikę niż na przy
kład w Chinach (ZC, s. 465-467).

20 S. Morawski, op.cit., s. 314.
21 C. Quigley, The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis, New York 1961, 

s. 146 i n.

Bardziej istotny symptom upadku stanowi nie tyle lenistwo w sferze materialnej, ile 
upadek duchowy. Autor Zderzenia cywilizacji zauważa, że coraz częściej dają się zaob
serwować zjawiska takie, jak: zachowania aspołeczne (przestępczość, narkomania), 
rozkład rodziny, zanik aktywności społecznej, upadek etosu pracy czy słabnące zaintere
sowanie działalnością intelektualną (ZC, s. 467). W konsekwencji ludzie Zachodu 
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w obliczu naporu ze strony innych narodów mogą stać się ideologicznie niekonkuren
cyjni.

Obawy te, jak sądzi Huntington, są szczególnie uzasadnione, jeśli weźmie się pod 
uwagę problem migracji do bogatych krajów euroatlantyckich. Z jednej strony, niski czy 
wręcz ujemny przyrost naturalny w starych społecznościach Zachodu skłania do podję
cia kroków na rzecz ułatwienia imigracji, chodzi wszak o to, by nie dopuścić do zbytniej 
przewagi liczebnej cywilizacji niezachodnich. Z drugiej - imigranci mogą stanowić 
poważny problem, jeśli nie dojdzie do asymilacji. Europa musi borykać się z mało li
czebnymi, lecz żyjącymi odrębnym życiem społecznościami islamskimi, Stany Zjedno
czone natomiast z bardziej skłonnymi do integracji, lecz stanowiącymi wielką armię 
ludzi, Latynosami. Trudno jednak o asymilację, jeśli sami przedstawiciele Zachodu 
przestają wierzyć w reprezentowane niegdyś wartości (ZC, s. 468).

Niezwykle groźnym zjawiskiem jest, zdaniem autora Zderzenia cywilizacji, odejście 
od religijności, obserwowalne szczególnie w krajach europejskich. Jak piszę 
A.J. Bacevich, fakt zaniku znaczenia religii na Zachodzie neguje w huntingtonowskim 
systemie rolę tego czynnika jako elementu dystynktywnego kultur22. Zarzut ten wydaje 
się jednak powierzchowny. Argumentacja przedstawiona w książce Huntingtona opiera 
się na prostym założeniu, wedle którego stopień integracji religijnej wyznacza poziom 
integracji kulturowej. Osłabienie religijności sprawia, że kultura zostaje rozmyta i od
chodzi w przeszłość.

22 A.J. Bacevich, Who are you? The Clash of Civilizations and the Remaking ofWorld Order By Samuel 
P. Huntington. Simon & Schusler, 367 pp. $26.00. <http://www.leaderu.com/ftissues/ft9705/reviews/ 
bacevich.html> (stan z dn. 24.03.2001), s. 5-6.

23 M. Eliott, When Cultures Collide.<http://washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/reviews/ 
clashofcivilizations.htm> (stan z dn. 24.03.2001), s. 2.

W USA sytuacja przedstawia się znacznie lepiej; odrodzenia religijne równoważą 
procesy laicyzacji, ale amerykańskie mocarstwo popełniało, począwszy od lat osiem
dziesiątych, poważne błędy, umacniając poprzez niektóre ustawy skłonności separaty
styczne wewnątrz kraju. Postępowano zatem dokładnie wbrew intencjom pierwszych 
liderów Stanów Zjednoczonych, obawiających się stworzenia „zbiorowiska skłóconych 
narodowości” (ZC, s. 470). Stanowisko autora Zderzenia cywilizacji w sprawie tolero
wania wewnętrznych separatyzmów i akceptacji niepotrafiących się zasymilować du
żych grup ludności stało się przedmiotem krytyki niektórych komentatorów. Michael 
Eliott zwraca uwagę na pewien brak konsekwencji Huntingtona, który z jednej strony 
uznaje rolę kultury jako czynnika porządkującego zachowania społeczne, z drugiej zaś 
dąży do osłabienia owych kulturowych wpływów wewnątrz kraju. Pokazuje ponadto, że 
jeśli istnieje obawa o gwałtowną reakcję innych kultur na próbę westernizacji w skali 
światowej, to dlaczego nie stosować tych samych kryteriów na własnym podwórku23.

Dla Huntingtona klucz do przyszłości Zachodu jest w posiadaniu Amerykanów. To, 
co będzie się działo na przestrzeni pomiędzy Kalifornią a Nową Anglią, zadecyduje 
o losach cywilizacji euroatlantyckiej, a jej przyszłość stoi niewątpliwie pod znakiem 
zapytania, albowiem Amerykanie kwestionują zachodni charakter swojego państwa. 
Odrzucenie Amerykańskiego Credo i cywilizacji zachodniej oznacza koniec Stanów 
Zjednoczonych w znanej nam postaci. Oznacza także w praktyce koniec cywilizacji 
zachodniej. Jeśli Stany się zdewestemizują, Zachód zostanie ograniczony do Europy 
i kilku rzadko zaludnionych krajów zamorskich, założonych przez europejskich osadni

http://www.leaderu.com/ftissues/ft9705/reviews/bacevich.html
http://washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/reviews/clashofcivilizations.htm
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ków. Bez Stanów Zjednoczonych Zachód ograniczy się do miniaturowej, malejącej 
części świata, zamieszkującej niewielki, mało znaczący półwysep na skraju eurazjatyc- 
kiego masywu lądowego (ZC, s. 471). Obawy te stanowią w pewien sposób odpowiedź 
na zarzuty Eliotta. Huntingtonowi chodzi bowiem o taki ład światowy, w którym będzie 
miejsce dla cywilizacji zachodniej o jasno sprecyzowanym obliczu - z jednej strony, 
i znacznych rozmiarach - z drugiej.

Wizja Huntingtona wydaje się w odniesieniu do Zachodu chyba najczarniejszą 
z omówionych tu wcześniej koncepcji pluralizmu cywilizacyjnego, oznacza bowiem 
groźbę stosunkowo szybkiego końca czy przynajmniej skarlenia tej cywilizacji. Wydaje 
się zatem, źe teoretyk amerykański bliski jest wizjom Danilewskiego czy Spenglera. 
Z wizjonerami tymi łączy go także coś jeszcze, a mianowicie skupienie się na losach 
własnego kraju i przypisanie mu decydującej roli w niezbyt odległej perspektywie cza
sowej. Istnieje wszakże bardzo istotna różnica: Huntington, podobnie jak Koneczny 
i Toynbee, nie przesądza losów Zachodu. Katastrofa może nastąpić, ale możliwy jest 
także inny scenariusz wydarzeń, zapewniający długie trwanie. Jeśli USA i Europa doko
nają odnowy moralnej, zachowają swe zachodnie oblicze i, co za tym idzie, okażą soli
darność w działaniu, przyszłość może się okazać bardziej zachęcająca: po europejskiej, 
a następnie amerykańskiej fazie rozwoju Zachodu, może nastąpić kolejna, euroamery- 
kańska. Konfederacja Unii Europejskiej oraz krajów NAFTA mogłaby, zgodnie z oba
wami Mahatira, dyktować warunki reszcie świata (ZC, s. 473^474).

Wskazania Huntingtona dla jego rodzimej formacji sprowadzić można do kilku za
sadniczych postulatów:

1. Dążenie do utrzymania technicznej, gospodarczej i militarnej przewagi nad resztą 
świata.

2. Uznanie roli Rosji jako ośrodka cywilizacji prawosławnej.
3. Unikanie interwencji w sprawy innych cywilizacji.
4. Odnowa zachodniej samoświadomości, a co za tym idzie:
5. Doprowadzenie do pełnej integracji społeczeństw o zachodnim obliczu kulturo

wym; włączenie do zachodnich struktur państw Europy Środkowej i westernizacja Ame
ryki Łacińskiej.

Okazuje się zatem, że zadanie Zderzenia cywilizacji niewiele odbiega od motywów 
stojących za głównymi dziełami Danilewskiego, Spenglera, Konecznego, Toynbeego 
czy Gumilowa. Chodzi o poruszenie dusz w kraju autora, o przebudzenie i odkrycie na 
powrót swojej tożsamości. Książka Huntingtona, podobnie jak jej poprzedniczki - to 
próba postawienia diagnozy w sytuacji kryzysu i znalezienia drogi wyjścia. Tak jak 
w poprzednich wypadkach, rezultatem wysiłku jest zwarta koncepcja wielokulturowo
ści, stojąca u podstaw określonej sytuacji geopolitycznej. Interpretacja Zderzenia cywili
zacji przez pryzmat przebudzenia Zachodu, szczególnie Stanów Zjednoczonych, bliska 
jest lokibe Makoto, który twierdzi, że książka Huntingtona odpowiada na starą amery
kańską potrzebę czujności, czynnik motywujący do działania. Tak jak zmorą nocną 
Niemców jest inflacja, Brytyjczyków - bezrobocie, Amerykanie boją się kolejnego Pearl 
Harbor. Po zimnej wojnie i chwili oddechu, potrzeba następnego bodźca, którego do
starcza koncepcja rychłego zderzenia z islamem czy konfucjanizmem24.

24 I. Makoto, Transcending ,,The Clash of Civilizations". http://www.jcf.or jp./cn/jti/200001_014.html> 
(stan zdn. 24.03.2001), s. 6.

http://www.jcf.or
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Ocenę Makoto zdaje się potwierdzać opinia Huntingtona na temat skutków zama
chów terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon 11 września 2001 roku: zda- 
niem amerykańskiego politologa, przywróciły one Zachodowi poczucie tożsamości . 
Nowe Pearl Harbor, podobnie jak jego pierwotna wersja sprzed pół wieku, ukazuje 
zatem swe podwójne oblicze - stanowi szok, lecz jednocześnie wielki bodziec do mobi
lizacji. U Huntingtona mamy zatem do czynienia z nieświadomym poszukiwaniem kul
turotwórczego bodźca, którego potrzeba otwarcie wyrażona została wcześniej w kon
cepcjach Danilewskiego i Gumilowa.

Refleksja nad sytuacją geopolityczną w świetle koncepcji Huntingtona prowadzi tak
że do wniosków praktycznych jeszcze ogólniejszej natury. Chodzi bowiem o przyszłość 
całej ludzkości: zachodzi obawa, że prędzej czy później może dojść do wojny pomiędzy 
państwami-ośrodkami poszczególnych cywilizacji. Szczególnie niebezpiecznym zjawi
skiem w tej kwestii są zachodnie interwencje w krajach, które z euroatlantycką formacją 
mają niewiele wspólnego. Zachód musi pogodzić się zarówno z faktem wielokulturowo
ści, jak i ze zmianą układu sił w świecie. Powinien zatem stać się raczej obrońcą własnej 
kultury niż światowym superliderem. Gdyby bowiem zechciał narzucać innym cywiliza
cjom własne oblicze, musiałby to uczynić na drodze przemocy, stojąc w ten sposób 
w sprzeczności z głoszonymi przez siebie zasadami. Oznacza to, że zgodnie z tytułem 
swego dzieła Huntington proponuje nowy ład światowy, oparty na wzajemnej tolerancji 
i współistnieniu wielkich formacji kulturowo-politycznych (ZC, s. 478-479). Wizja ta 
nie jest odległa od koncepcji chłodnego dystansu, proponowanego przez Danilewskiego 
blisko półtora wieku wcześniej.

Obie koncepcje łączy w istocie wiele, począwszy od samego systemu, na którym są 
oparte:

1. Huntington, podobnie jak Danilewski, Spengler i Toynbee, inaczej natomiast niż 
Koneczny, buduje system cywilizacji w znaczeniu historycznym, nie typologicznym.

2. W obu teoriach istotne znaczenie w identyfikacji kultur przypisuje się religii oraz 
językowi.

3. W obu także wyrażona jest wiara w historyczną zmienność cywilizacji oraz wielo- 
etapowość ich rozwoju.

Do najistotniejszych rozbieżności pomiędzy obu koncepcjami należy:
1. Znacznie mniejszy stopień formalizacji teorii Huntingtona.
2. Brak w niej istotnego znaczenia czynnika rasowo-plemiennego.
W obszarze metody do cech wspólnych należy:
1. Deklarowane oparcie się na analizie danych empirycznych.
2. Próba uniknięcia sztucznego systemu uogólnień i dążenie do odkrycia elementar

nych zasad opisu, odbijającego „rzeczywiste” prawidłowości.
Istotne cechy teorii Huntingtona, które odróżniają ją od metody stosowanej w Rosji 

i Europie to:
1. Uniknięcie analogii biologicznej i absolutyzacji analogii w ogóle.
2. Myślenie przez pryzmat metafory mapy.
3. Uniknięcie determinizmu i prowidencjalizmu metodologicznego.

25 S. Huntington, Stany Zjednoczone Zachodu. Rozmowa z Samuelem Hutingtonem, amerykańskim 
politologiem, Tygodnik „Wprost”, 25 listopada 2001, s. 98.
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W dziedzinie argumentów merytoryczno-emiprycznych spostrzegamy następujące 
zbieżności:

1. Wyróżnienie formacji kulturowej, której ośrodkiem jest Rosja.
2. Uznanie agresywności cywilizacji zachodniej.
3. Przyznanie szczególnej roli macierzystemu kręgowi kulturalnemu.
Do najistotniejszych różnic należy inny podział świata pomiędzy cywilizacje.
1. U Huntingtona Znajdziemy formacje nieobecne u Danilewskiego: latynoamery

kańską i japońską, brak natomiast uznania kręgu irańskiego oraz hebrajskiego.
2. Autor Zderzenia cywilizacji, podobnie jak wielu jego poprzedników, nie przyznaję 

samoistności światu słowiańskiemu, stwierdzając przynależność poszczególnych naro
dów słowiańskich do trzech odmiennych formacji kulturowych.

A oto najistotniejsze cechy wspólne doktryn Danilewskiego i Huntingtona w obsza
rze konsekwencji ideowo-politycznych.

1. W obu (jak również w wielu innych, które powstały między nimi) formacja za
chodnia jest ukazanajako schyłkowa.

2. Obaj autorzy opowiadają się za międzycywilizacyjnym dystansem i brakiem in
terwencjonizmu w stosunkach międzynarodowych.

Najistotniejszą cechą koncepcji Huntingtona, która odróżnia ją od doktryny Dani
lewskiego, a łączy z przekonaniami Toynbeego, jest wynikająca z braku determinizmu 
wiara w możliwość odwrócenia deterioracji Zachodu i dostosowania go do długowiecz
nej koegzystencji z innymi cywilizacjami.

Koncepcja Samuela Huntingtona powstała w określonej sytuacji, zarówno geopoli
tycznej, jak i badawczej. Biorąc pod uwagę pierwszy z aspektów, trudno nie dostrzec 
znaczenia takich czynników, jak wojny na styku kultur, rozprzestrzenianie islamu, 
wzrost potencjału gospodarczego „azjatyckich tygrysów” czy ruchy antyglobalistyczne. 
Trudno także zignorować wysiłek tych zachodnich intelektualistów, którzy skłaniają się 
ku paradygmatowi Jednego świata”. Kiedy śledzi się prace na temat wizji zderzenia 
cywilizacji, bardzo niewiele odnajduje się takich, które sprzyjałyby spojrzeniu Hun
tingtona. W ogromnej większości z nich mówi się o możliwości dialogu, współżyciu 
kultur, pokojowej współpracy, wzajemnym przenikaniu i ubogacaniu20. Stanowisko 
takie jest w gruncie rzeczy zrozumiałe. Z pewnością niełatwo przyjąć wizję przyszłych 
konfliktów i utraty pierwszeństwa, przede wszystkim zaś trudno pogodzić się z tym, że 
gdzieś na świecie ktoś mógłby nie zgodzić się z ideami nieograniczonej wolności, rów
ności i braterstwa i oczywistością dobrodziejstw konsumpcyjnych. Powstaje przy tym 
pytanie, czy rzeczywiście koncepcja Huntingtona jest mroczniejsza od wizji Fukuyamy, 
ten ostatni mówi wszak o nastaniu „ostatniego człowieka”. Zderzenie cywilizacji, bez 
względu na ostateczny jego rezultat, stanowi przynajmniej inspirację dla kulturowej

26 Typowym wyrazicielem takiego optymizmu jest Harald Muller, którego książka stanowi przykład 
totalnej negacji argumentów Huntingtona, jako zakorzenionych w nieuzasadnionych uprzedzeniach. Inny 
znaczący zwolennik opcji ciągle postępującej współpracy międzynarodowej, Mahdi Elmandrja, na 
konferencji w Tampere (4-6 sierpnia 2000) zdecydowanie skrytykował negatywnie brzmiące perspektywy 
książki Huntingtona i wskazał na konieczność dialogu międzycywilizacyjnego: Dialogue, Not Clasli of 
Civilizations <http://www.elmandrja.org/tampere.htm> (stan z dn. 29.03.2001), s. 10. Na nieunikniony 
charakter integracji ekonomicznej i kulturowej wskazują także niektórzy badacze pochodzący z kontynentu 
azjatyckiego jak Amit Gupta: A. Gupta, Are We Really Seeing the Clash of Civilizations? [w:] „The Clash of 

http://www.elmandrja.org/tampere.htm
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dynamiki, alternatywną wobec wizji ostatecznego bezruchu w przestrzeni aksjolo
gicznej.

Doktryny Huntingtona i Danilewskiego, usprawiedliwiające powstawanie wielkich, 
nieprzenikalnych dla siebie nawzajem tworów politycznych, mają w sferze ideologicznej 
charakter stosunkowo umiarkowany. W obu chodzi wszak o to samo: nie o totalną woj
nę i likwidację którejś z cywilizacji, lecz o pełne bezpieczeństwo i możliwości rozwoju 
każdej z nich. Sytuacją idealną w takiej wizji byłoby nakreślenie ścisłych granic forma
cji polityczno-kulturowych w celu likwidacji rozbieżności interesów na jakimś obszarze. 
Niestety, już Danilewski dostrzegał, że o takiej wygodzie dla realizatorów koncepcji 
wizjonerów można jedynie marzyć.





W POSZUKIWANIU POSTĘPU 
-DOROBEK PARADYGMATU WIELOCYWILIZACYJNEGO

Przedstawione teorie, zgodne z podstawowymi założeniami paradygmatu socjokultu
rowych formacji monadycznych, powstawały na przestrzeni blisko półtora stulecia. Ich 
liczba, jak również stosunkowa rozległość okresu pojawiania się prowokuje pytanie o to, 
czy z ich zmieniającego się kształtu można wysnuć wnioski syntetyczne dotyczące pra
widłowości rozwojowych całego paradygmatu. Skoro zbadanych koncepcji jest stosun
kowo dużo, a niekiedy odnosiły się one do siebie nawzajem, być może da się dostrzec 
naukowy postęp, prowadzący do coraz pełniejszego rozumienia zjawiska cywilizacji. 
Czy możemy mówić o rozwoju aparatu systemowo-pojęciowego, metod i narzędzi ba
dawczych, zbioru argumentów merytorycznych i wniosków praktycznych, w tym przede 
wszystkim politycznych czy społecznych doktryn?

Próby zestawień podejmowano niejednokrotnie; jak wykazaliśmy, niekiedy czynili to 
sami teoretycy pluralizmu cywilizacyjnego. Badacze wskazywali na podobieństwa 
i różnice koncepcji z różnych punktów widzenia. Myśl Danilewskiego najczęściej ze
stawiano z poglądami Spenglera i Toynbeego. Wykazywano przede wszystkim wspólną 
nić cyklizmu i wizji upadku Zachodu oraz skłonność do biologicznych analogii". Za
sadniczo jednak pierwszego i jak dotąd jedynego systematycznego zestawienia, 
uwzględniającego cały zespół czynników, dokonał Pitirim Sorokin. Wykazuje on sześć 
głównych punktów, w których teorie wielości formacji socjokulturowych pozostają 
zgodne. Pierwszy stanowi przekonanie o istnieniu możliwych do wyodrębnienia z oce
anu kulturowego pewnych całości; drugi - fakt, że całości tych jest stosunkowo niewie
le, trzeci - wiara w istotową odmienność każdej z formacji, czwarty - wykazanie, iż 
specyfikę formacji wyznacza pewna główna wartość, naczelna przesłanka, piąty - prze
konanie o tym, że każda z kulturowych całości pozostaje pewną jednością znaczeniowo- 
-przyczynową, nie tylko biologiczną. Ostatni punkt zgodności formacji określa Sorokin 
jako ogólny ich charakter (generał characteristics). Zdaniem badacza, każda z teorii 
przydaje swym cywilizacjom, typom czy kulturom cechy takie, jak:

a) realność odrębną od ich części składowych,
b) indywidualność,
c) wzajemną zależność każdego z komponentów i całości,

1 J.G. dc Bcus, The 1'ulure oflhe West, New York 1953, s. 10-16.
H.A. rojioceiiKO, CoyuaMuaii (/>u.k>co</>usi iie<>c.iaHHH(>(/>u.ibciiiaa [w:] Couuomhcisi mucm h Poccuu, 

tlciiMiirpajr 1978, s. 233; K. CymaiioB, (Pu.iocojicKo-couuoMimecKasi cucmeMa HTt. JJuhumhckoio. Jle- 
HMinpaji 1989, HHWOH PAH. ncn. 38760, s. 6-15.



256 Joachim Diec

d) zachowanie indywidualności całości pomimo zmienności komponentów,
e) zmianę w poczuciu wspólnoty (change in togethernessf
f) samosterowalność własnych przemian,
g) selektywność w doborze elementów systemowo zgodnych lub pozostających 

w sprzeczności,
h) ograniczenie różnorodności wewnątrz systemu.
Jak wykazuje Sorokin, wszystkie teorie wielocywilizacyjności łączy także wspólne 

odrzucenie linearnej koncepcji rozwoju oraz ogólny model fazowości, wychodzący od 
„wiosny” ku szczytowi w okresie „lata”, a kończący się Jesienią” i ostatecznym upad
kiem. Wszystkie badane przez Sorokina koncepcje to teorie czasu kryzysu; zwiastują 
one koniec starego świata i nadejście kultury nowej. Zmiana kultur w czasie wynika 
przede wszystkim z ich wewnętrznych właściwości, mniej - z okoliczności bytowania. 
Badacz zwraca również uwagę, że w analizowanych teoriach możliwość dyfuzji mię
dzykulturowej wzrasta wprost proporcjonalnie do podobieństwa struktur formacji. Ele
menty kulturowo istotne, lecz nieswoiste dla konkretnej cywilizacji, nie mogą być 
przedmiotem dyfuzji3.

3 P. Sorokin, Modern Historical and Social Theories, New York 1963, s. 275 i n.
4 Na tę zasadniczą cechę myślenia Bierdiajewa zwraca uwagę Wasilij Zieńkowski: B. 3ein>KOBCKnii, 

PyccKiie MucAumeMi u Ettpona, Mockbh 1997, s. 135.
5 Najpełniejszy obraz poglądów Schubarta zawarty jest w jego: Europa und die Seele des Ostens, 

Lucerne 1938.
6 F.S.C. Northrop, The Meeting of East and West, New York 1946.

Przedstawione tu bardzo skrótowo zestawienie dotyczy, podobnie jak u poprzednio 
wspomnianych badaczy, jedynie trzech analizowanych w niniejszej pracy teoretyków: 
Danilewskiego, Spenglera i Toynbeego. Sorokin odnosi je również do myślicieli takich, 
jak: Mikołaj Bierdiajew, Walter Schubart, Filmer S.C. Northrop i Albert Schweitzer. 
Wydaje się, że pomimo zauważalnych związków z badanymi w niniejszej pracy teoria
mi, zaliczenie ich koncepcji do systemów formacji monadycznych nie znajduje wystar
czającego uzasadnienia. Mikołaj Bierdiajew piszę w swoich pracach o pewnej wielości 
kultur, dotyczy to wszakże raczej obserwowałnych zjawisk różnorodności niż struktu
ralnych monad. Pamiętać należy, że rosyjski myśliciel, niewątpliwie zaprzeczający line- 
arności historii, jednocześnie wiąże nadzieje całego chrześcijaństwa z Rosją. Jako kry
tyk zarówno okcydentalistycznego „uniwersalizmu”, jak i ciasnego słowianofilstwa, 
pragnie wzniesienia się ponad partykularyzm4. Z pewnością wizja Bierdiajewa nie sta
nowi teorii nieprzenikalnych światów.

Walter Schubart jest autorem koncepcji przekraczających granice narodowe, pań
stwowe i rasowe „eonicznych prototypów kultury”, które cyklicznie dominują nad kultu
rami wielkich obszarów. Cztery główne prototypy to: harmonijny, bohaterski, ascetycz
ny i mesjanistyczny5. Koncepcja Schubarta stanowi zatem wizję cykliczności całego 
świata ludzkiego i przypomina raczej teorię Vico niż wizjonerów pluralizmu cywiliza
cyjnego. F.S.C. Northrop w książce Spotkanie Wschodu z Zachodem (The Meeting of 
East and West)6 dowodzi, że empiryczne kultury stanowią zbiór nie przypadkowych 
elementów, lecz pewnych systemów mentalnych, zdominowanych przez „główny skład
nik”. W przypadku kultury Wschodu jest nim komponent estetyczno-intuicyjny, podczas 
gdy Zachód to raczej żywioł naukowo-teoretyczny. Koncepcja Northropa, niewątpliwie 
inspirująca, nie może jednak zostać uznana za jedną z teorii formacji monadycznych, 
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brak w niej bowiem zarówno wskazania na ograniczoną ilość formacji cywilizacyjnych, 
jak i jednoznacznego stwierdzenia ich kulturowej nieprzenikalności. Poglądy Schwei
tzera, wyeksplikowane w jego Filozofii cywilizacji (The Philosophy of Civilization) , są 
jeszcze odleglejsze od koncepcji formacji monadycznych. Alzackiego filantropa łączy 
z Danilewskim czy Spenglerem przede wszystkim przekonanie o upadku etyczno- 
-kulturowym Zachodu i o prymacie wartości duchowych nad myślą naukowo- 
-techniczną, z pewnością jednak nie stwierdzenie, że wielkie społeczności ludzkie 
z konieczności pozostaną dla siebie nawzajem niezrozumiałe.

Zestawienie dokonane przez Sorokina może stanowić tylko punkt wyjścia poszuki
wań prawidłowości rozwoju poglądu o wielocywilizacyjności kulturowo-historycznego 
świata. Z punktu widzenia procedur stosowanych dotąd przy analizie poglądów poje
dynczych teoretyków, należałoby zatem najpierw odnieść się do pojęć, oznaczających 
podstawową jednostkę socjokulturową. U Rilckerta brak jednolitości w tej materii; 
w jego pracy spotykamy zarówno wygodny dla badań empirycznych termin Kulturkreis, 
jak też bardziej typologiczne: Kulturtypus i Kulturreihe. Stanowi to dowód, że niemiec
kiemu historykowi przypada rola czysto prekursorska. Był on niewątpliwie wizjonerem 
i teoretykiem, ale tylko wówczas, gdy tworzył wizję historii dominującej linii rozwojo
wej, którą pół wieku wcześniej wyznaczył Hegel. Przy badaniu odstępstw od niej Ru- 
ckert przyjmuje raczej pozycję obserwatora. Danilewski, twórca pierwszego plurali
stycznego systemu, obejmującego całość dziejów cywilizacji, używa pojęcia typu kultu
rowo-historycznego i wydaje się, że jest ono dobrane stosunkowo precyzyjnie. Opisane 
przez autora Rosji i Europy formacje są bowiem, po pierwsze, kulturowe w wymiarze 
aksjologicznym, behawioralnym oraz materialnym, po drugie zaś mają charakter histo
ryczny, empiryczny. Równolegle z tym terminem, chociaż nieco rzadziej, używa Dani
lewski określenia cywilizacji samoistnej, podkreślając, że typ buduje cywilizację we 
wszystkich jej aspektach; jest ona zatem albo z nim tożsama, albo stanowi jednorazowy 
odpowiedni tylko dla danego typu wykwit.

Leontjew, oprócz stosowania niekiedy określenia stylu kulturowo-historycznego, 
niewiele wniósł do rozwoju pojęcia centralnego. Le Bon natomiast posługuje się termi
nem rasy, co stawia całą jego teorię w określonym świetle. Podstawowa jednostka histo
rii zostaje ściśle podporządkowana czynnikowi biologiczno-psychologicznemu. Majew
ski używa pojęcia cywilizacji jako również wieloaspektowego bytu superorganicznego. 
Spengler wprowadza dychotomię kultury i cywilizacji, bazując na Hohe Kulturen jako 
podstawowych formacjach socjokulturowych. Cywilizacja jest dla niego ostatnim, 
schyłkowym, intelektualno-materialistycznym etapem życia kultury. Koneczny i Toyn
bee nie kultywują niemieckiej dychotomii, kultury są dla nich raczej jakimiś wewnętrz
nymi przejawami wielkich cywilizacji. Jednak dla pierwszego z nich cywilizacja to 
stosunek społeczności do quincunxa wartości, zaś dla teoretyka brytyjskiego ma ona 
charakter historyczny. Cywilizacja Bagby’ego jest konfiguracją wzorów kulturowych, 
pozostaje zatem w swej istocie wielkością antropologiczną. Lew Gumilow zasadniczo 
odcina się od prymatu cywilizacji, posługując się pojęciem etnosu, zjawiska plemienne
go. Huntington powraca do pojęcia cywilizacji jako zbioru ściśle przyporządkowanych 
wielkim historycznym społecznościom wartości, przede wszystkim religijnych.

7 A. Schweitzer. The Philosophy of Civilization, New York 1949.
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Pojęcia bazowe stają się zrozumiałe wyłącznie w kontekście całych systemów, sta
nowią zaledwie klucz do zbioru mniej lub bardziej uświadomionych założeń. Zwróćmy 
uwagę, że od chwili powstania pierwszej koncepcji pluralizmu cywilizacyjnego aż do 
Zderzenia cywilizacji Huntingtona nie traci na aktualności kilka dylematów. Pierwszym 
jest pytanie o to, czy zasadnicza formacja socjokulturowa jest budowana niejako od dołu 
przez czynnik biologiczno-plemienny, czy od góry - przez aksjologiczny. Każda 
z omawianych teorii uznaje istnienie tak czy inaczej nazwanego materiału etnograficz
nego formacji; różne jest jednak znaczenie, jakie materiałowi temu zostaje przydane. 
Dla Danilewskiego - cywilizacja budowana jest „od dołu” - papiestwo oraz inkwizycja 
to wykwit plemiennego indywidualizmu plemion germańskich i romańskich. Leontjew 
szuka źródła u góry: Słowiańszczyzna jako typ nie istnieje, prawdziwa realność - to 
bizantynizm. Le Bon powraca do psychologii plemiennej, a Majewski odbiega w dużym 
stopniu od tego modelu, przyznając rolę prymarną językowi jako czynnikowi konstytu
ującemu całą cywilizację. Spengler ponownie mówi o duchu germańskim, o krwi i zie
mi, Koneczny uważa aspekt pochodzenia rodu za zupełnie nieistotny - to wartości czy
nią dzieło cywilizacji; Toynbee również nie uważa czynnika plemiennego za determi
nantę, zdecydowanie poważniejszą rolę przypisuje natomiast czynnikom środowisko
wym. Bagby, pisząc o kulturach i badając ich wzory, jak większość antropologów, przy- 
daje swym formacjom charakter etniczny. Gumilow idzie jeszcze dalej: lekceważy 
„kulturę” czy „cywilizację”, wysuwając na plan pierwszy rozwój wielkich samorodnych 
jednostek, których nazwa mówi sama za siebie. Huntington z kolei przyjmuje kierunek 
przeciwny, cywilizacja rodzi się dlań z budowanych przez wieki wierzeń i przekonań.

Z niniejszego przeglądu wynika, że w odniesieniu do problemu źródła cywilizacji 
poglądy teoretyków układały się nieomal naprzemiennie. Ostatnia koncepcja skłaniająca 
się ku prymatowi czynnika plemiennego nie wydaje się ani bardziej, ani mniej „etnicz
na” od pierwszej, podobnie w przypadku teorii cywilizacji „odgórnych”: Huntington nie 
przykłada do czynnika aksjologiczno-religijnego znaczenia większego czy mniejszego 
niż Leontjew. Mamy zatem do czynienia z dwoma ciągami myślowymi, w których obrę
bie pojawiały się interesujące odmiany, jednak bez zasadniczej modyfikacji głównego 
założenia.

Kolejny istotny problemem klasyfikacji teorii pluralizmu formacji społeczno- 
-kulturowych jest związany z pytaniem o to, czy cywilizacje mają charakter wyłącznie 
historyczny, czy też możliwe jest stworzenie ich typologii, aktualnej w każdej epoce, 
także w przyszłości. Danilewski wydaje się podążać w obu kierunkach jednocześnie: 
buduje system czterech kategorii działalności, w których mieszczą się szczegółowe 
charakterystyki typów kulturowo-historycznych. Pamiętajmy wszakże, iż ramy owych 
kategorii można wypełniać dowolną treścią, jaka pojawi się na arenie historii. Innymi 
słowy, cywilizacji nie da się sklasyfikować a priori, jak bowiem można przewidzieć 
powstawanie nowych religii, form artystycznych i osiągnięć nauki? Stąd też formacje 
Danilewskiego mają charakter pomimo wszystko historyczny. Podobnie jest w przypad
ku Leontjewa, Le Bona (jego rasy psychiczne powstają w sposób spontaniczny), Majew
skiego, Spenglera, Toynbeego, Bagby’ego, Gumilowa i Huntingtona. Jedyny wyjątek 
stanowi koncepcja Feliksa Konecznego. Polski historyk nadaje wprawdzie cywilizacjom 
nazwy, pochodzące od konkretnych fenomenów historycznych, ale czyni je równocze
śnie powszechnymi modelami, możliwymi do zastosowania w każdym czasie i miejscu. 
Bizantynizm obecny był nie tylko nad Bosforem, ale także w odległych Niemczech. 
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Można zatem stwierdzić, że historyczny charakter formacji kulturowych jest charaktery
styczną prawidłowością teorii cywilizacji monadycznych. Na tym wszakże uogólnienie 
się kończy, koncepcja Konecznego dowodzi bowiem, iż możliwy jest również system 
ściśle typologiczny, w którym formacje pozostają całkowicie zintegrowane oraz nie- 
przenikalne.

Innym fundamentalnym zagadnieniem, dotyczącym teorii cywilizacji monadycznych, 
jest problem treści „kodonu kulturowego”. U Danilewskiego mamy do czynienia z czte
rema kategoriami, obejmującymi religię, politykę, sfery: kulturalno-naukową oraz spo
łeczno-gospodarczą. Pozostali teoretycy niewiele odbiegają od tej sfery zagadnień. Po 
pierwsze, żaden z nich nie neguje znaczenia tego, co dziś nazywamy „kulturą symbo
liczną”, w tym przede wszystkim religii. Zwróćmy jednak uwagę, że jej pozycja w sys
temie może być bardzo odmienna pomimo zewnętrznych podobieństw. Już u autora 
Rosji i Europy dylemat ten daje o sobie znać z wielką intensywnością i jest ściśle zwią
zany z pytaniem o pochodzenie cywilizacji. Teoria „genezy oddolnej”, a z taką mamy do 
czynienia u Danilewskiego, Le Bona czy Gumilowa, pociąga za sobą zepchnięcie religii 
na drugi plan, jest ona wówczas wynikiem wyboru przez właściwy materiał etnograficz
ny, mutacji rasy czy wybuchu supernowej. W teoriach „genezy odgórnej” religia ma 
szanse stać się wyznacznikiem pierwszoplanowym; jest tak na przykład u Leontjewa, 
Konecznego czy Huntingtona.

Innym istotnym elementem symbolicznego aspektu kultury jest język, którym forma
cja się posługuje. W niektórych teoriach problem ten zostaje podniesiony do rangi bar
dzo istotnego czynnika. Jest tak niewątpliwie już u Danilewskiego, wyodrębniającego 
swe typy głównie na podstawie zbieżności języków; język jest u niego wyrazem psychi
ki plemiennej. Nie podziela tej opinii jego rodak Leontjew, ale już u Majewskiego mo
wa staje się zagadnieniem pierwszoplanowym, tkanką łączną cywilizacyjnego organi
zmu. Zasadniczo żaden z teoretyków nie odmawia problemowi języka pewnego znacze
nia. U niektórych z nich, pozostających w duchu tradycji badań Humboldta i hipotezy 
Sapira-Whorfa, jest on jednak elementem porządkującym postrzeganie świata, a u nie
których, w szczególności u Huntingtona, tylko pewnym czynnikiem wyróżniającym 
określoną wspólnotę, swoistym identyfikatorem kulturowo-narodowym.

W sferze tzw. kultury niematerialnej, czyli głównie uregulowań prawno-politycznych 
panuje wśród autorów badanych teorii zgoda co do faktu, że czynnik ten spełnia rolę 
istotną, ale tylko w niektórych koncepcjach możemy mówić o jego pierwszoplanowości. 
U Danilewskiego stanowi on, co prawda, jeden z czterech głównych wyznaczników 
typu, ale ma status elementu pochodnego. Inaczej postrzega ów problem Koneczny, dla 
którego cywilizacja jest sposobem ułożenia ładu zbiorowego: to wzajemne relacje 
członków społeczności do siebie nawzajem oraz do państwa stanowią istotę cywilizacji. 
U pozostałych sprawa miejsca czynnika prawno-politycznego jako czynnika konstytu
tywnego cywilizacji nie została wyeksplikowana w sposób jasny. W przypadku Leon
tjewa można wręcz powiedzieć, że stosuje on pewne prawidłowości rozwoju i upadku 
społeczeństw do wszelkich organizmów polityczno-kulturowych, a zatem trudno tu 
mówić o dystynktywnym charakterze konkretnych rozwiązań społecznych czy praw
nych.

Wśród wyznaczników cywilizacji na szczególną uwagę zasługuje sprawa działalno
ści technicznej i gospodarczej, czyli ogólnie pojętej „kultury materialnej”. W opinii 
Danilewskiego, można mówić o pewnej „wspólnej skarbnicy ludzkości”, która zawiera 
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wszelkie udogodnienia natury gospodarczej. Innymi słowy, dorobek techniczny nie 
stanowi elementu dystynktywnego kultur, może zatem stać się przedmiotem transferu 
międzycywilizacyjnego. Leontjew potwierdza tę opinię, nadając wszakże technice 
i wysoko rozwiniętej gospodarce pejoratywny, destrukcyjny odcień. Podobnie jest 
u Spenglera, pokazującego schyłkowy charakter każdej stechnicyzowanej kultury. Wiarę 
w nietechniczny charakter cywilizacji podziela większość teoretyków: to nie gadżety, 
jak sądzą, tworzą rdzeń formacji, jej wyrazicielem jest raczej misjonarz niż homo faber. 
Pewien wyjątek w tej grupie stanowi jedynie pogląd Toynbeego, który traktuje techni- 
cyzm jako wyróżnik cywilizacji zachodniej. Można zatem przyjąć, że cechą charaktery
styczną teorii formacji monadycznych jest przekonanie, iż to nie technika i udogodnie
nia gospodarcze je identyfikują. Podobnie jednak, jak w przypadku problemu historycz
ności i typologiczności systemów, możemy mówić o prawidłowości, lecz nie o zasadzie 
bezwyjątkowej.

Jedynym przejawem strukturalnego rozwoju wizji czynnika techniczno-gospo
darczego jest pogłębienie przez Spenglera uzasadnienia destrukcyjnej roli cywilizacji 
technicznej jako kontynuacji myśli Leontjewa, wedle której presja przedmiotów zbytku 
prowadzi do osłabienia ducha i homogenizacji. Niemiecki wizjoner pokazuje, że cywili
zacja, wyrażająca się w dobrach materialnych, stanowi wyraz wygaśnięcia napięcia 
pomiędzy odwiecznym Dasein i Wachsein. Koncepcja Spenglera, stosująca organiczny 
model w powstawaniu i funkcjonowaniu kultur, przekracza zatem obecną u Leontjewa 
strukturę czysto biologiczną i stosuje uzasadnienia metafizyczne.

Problemem, który prawdopodobnie najbardziej interesował badaczy teorii cywilizacji 
monadycznych, jest aspekt ich zmiennościjy czasie. W większości wypadków mamy do 
czynienia z wizją cykliczną, a przez to pesymistyczną. Danilewski zwiastuje formacjom 
długie obumieranie zakończone apatią rozpaczy lub apatią samozadowolenia, poprze
dzone jeszcze dłuższym okresem przygotowania i szczytowym stadium cywilizacji; 
Leontjew idzie o krok dalej: pokazuje jego konkretny mechanizm: społeczną homogeni
zację. Istotą cyklu jest u rosyjskiego zwolennika bizantynizmu stopień wewnętrznego 
zróżnicowania struktury formacji, który wychodzi od wartości małych, poprzez szczyt 
złożoności, aby w entropicznym procesie ponownie osiągnąć wartości znikome. Dla Le 
Bona upadek jest także nieuchronny, wiąże się z utratą zdolności obronnych i twórczych 
w społeczeństwie zadowolonym ze swych osiągnięć. Spengler uśmierca swe Hochkultu- 
ren poprzez staczanie ich ku stadium cywilizacyjnemu, wypierającemu pełną opozycji 
i napięć kulturę. Toynbee ukazuje proces powstawania i zanikania kultur z wielką pre
cyzją: odpowiedź na wezwanie stanowi początek rozwoju, w którym twórcza mniejszość 
inspiruje resztę społeczności. Z czasem dochodzi do zaniku witalności tej grupy, po
wstaje państwo uniwersalne, ulegające załamaniu, a następnie dalszej dezintegracji 
i ostatecznemu rozwiązaniu, w którym pomoże zewnętrzny barbarzyńca.

U Toynbeego model upadku nie posiada charakteru powszechnie obowiązującego, 
lecz raczej prawidłowości; uchylone zostają drzwi dla możliwości długiego trwania. 
Bagby, którego badania mają charakter bardziej empiryczny, a uogólnienia wykazują 
daleko idącą ostrożność, wskazuje na pewną cechę niektórych cywilizacji: cykl wę
drówki od wieku wiary ku wiekowi rozumu, a następnie ku wielkiemu imperium 
o uproszczonej kulturze, cechującej się pewnym nawrotem religijności. W przypadku 
koncepcji Bagby’ego trudno mówić o powszechnie obowiązującym modelu wędrówki 
od narodzin ku śmierci. Typowo cykliczną teorią jest natomiast koncepcja Gumilowa, 
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pokazującego drogę etnosu od impulsu pasjonarnego aż do fazy memorialnej. Także 
Samuel Huntington skłania się ku cyklicznemu modelowi rozwoju kultur, chociaż brak 
u niego precyzyjnej wykładni tego poglądu.

Obok takich ujęć dynamiki rozwoju cywilizacji, dostrzegamy także niecykliczne wi
zje Majewskiego i Konecznego; ten ostatni wręcz ostentacyjnie krytykuje Spenglerow- 
ski fatalizm. Każda cywilizacja może trwać, jeśli zachowa reguły gry, trudno zresztą, 
aby na wieki umarł teoretyczny model, możliwy do zastosowania w dowolnym momen
cie historii.

Przegląd dynamicznego aspektu cywilizacji w przedstawionych teoriach wskazuje na 
istnienie, po pierwsze, koncepcji cyklicznych o jaskrawo fatalistycznym charakterze. Po 
drugie, istnieją teorie, skłaniające się ku cyklizmowi, ale niewykazujące konsekwentne
go uniwersalizmu lub posiadające charakter niefatalistyczny. Po trzecie, zauważamy 
obecność koncepcji całkowicie niecyklicznych, w których cywilizacja może trwać tak 
długo, jak długo pozwala jej na to ludzka konsekwencja i determinacja. Jeśli przyjrzeć 
się chronologicznemu następstwu teorii w czasie, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 
badania skłaniają się raczej w kierunku cyklizmu, czy przeciwnie. Wydaje się, że acy- 
kliczność jest charakterystyczna dla koncepcji polskich, powstałych mniej więcej 
w środkowym okresie historii teorii formacji monadycznych, szczególnie silny fatalizm 
natomiast charakteryzuje teorie rosyjskie.

Wobec tego bogactwa poglądów nasuwa się pytanie, czy kształt systemu nie wynika 
z zastosowanej metody dociekań. W analizach poszczególnych teorii szczególnie często 
pojawiały się dwa zagadnienia: stosunek systemu do roli faktów oraz wybór procedury 
logicznej. Odnosi się wrażenie, że zdecydowana większość koncepcji skłania się ku 
empirycznej analizie, mającej poprzedzić konkretne wnioski teoretyczne. Otwiera ową 
tendencję procedura Danilewskiego, wychodzącego od sytuacji zdziwienia niezrozu
miałymi zjawiskami w europejskiej dyplomacji ku teorii typów. Zasadniczo żadna 
z teorii potrzebie pierwotnej analizy faktów nie zaprzecza, niektóre tylko nie wypowia
dają się na ten temat z wystarczającą intensywnością. Do zdecydowanych empiryków 
spośród następców autora Rosji i Europy należą przede wszystkim Leontjew, Koneczny, 
Toynbee i Bagby, chociaż pozostali teoretycy również przytaczają bogaty materiał empi
ryczny. Nawet Spengler, filozof podporządkowujący swe rozważania dychotomii Da- 
sein oraz Wachsein wydaje się czynić kulturologiczne uogólnienia na podstawie analizy 
historii świata starożytnego i narodów istniejących współcześnie. Można zatem stwier
dzić, że przeważającą tendencją badawczą w teoriach pluralizmu cywilizacyjnego jest 
empiryżm; niektóre koncepcje, szczególnie Danilewskiego i Konecznego, cechują się 
jawnym antyaprioryzmem.

Oznacza to w konsekwencji, że wśród procedur logicznych teorie te nie powinny 
wybierać dedukcjonizmu, lecz raczej skłaniać się ku indukcji. Istotnie, żaden z wymie
nionych teoretyków nie wygłosił ani jednej pochwały pierwszej z dróg, a niektórzy 
przybierają pozycję uogólniających obserwatorów. Czyni tak Koneczny, wyraźnie de
klarujący indukcjonizm, jak również Huntington, poszukujący paradygmatu do opisu 
faktów współczesnego świata. Wydaje się wszakże, iż teoretycy pluralizmu cywilizacyj
nego od początku skłaniają się bardziej ku procedurze redukcyjnej. Już Danilewski 
próbuje odnaleźć główną zasadę, uogólniającą wszystkie prawidłowości rozwojowe, 
i odnajduje ją w cuvierowskim modelu stałości gatunków. Leontjew redukuje rzeczywi
stość socjokulturową do procesów biochemicznych, Le Bon - do zmian genetycznych 
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spowodowanych mutacjami, Majewski tworzy strukturę makrobiologiczną, Spengler 
porównuje życie swych Wielkich Kultur do życia organizmów, Gumilow z kolei odwo
łuje się do powiązań kosmobiologicznych.

Zwróćmy uwagę, że redukcjonizm teorii pluralizmu cywilizacyjnego ma wyłącznie 
charakter przyrodniczy, w przeważającej mierze biologiczny. Niemal wszystkie stano
wiące owoc redukcji przyrodniczej teorie, z wyjątkiem myśli Majewskiego, wykazują 
tendencję do cyklizmu i fatalizmu. Polski badacz pokazuje, że cywilizacje giną, ale ich 
mens natychmiast przekazywana jest dalej. Teorie unikające redukcjonizmu unikają 
także fatalistycznych skrajności; spośród nich najbardziej typowy przykład stanowi 
koncepcja Konecznego. Znamiene jest również to, że wszystkie teorie wielości cywili
zacji, skłaniające się ku plemiennej interpretacji genezy ich specyfiki, mająjednocześnie 
charakter redukcjonistyczny. Zjawisko to nie może dziwić, jeśli przyjmie się naturali- 
styczną koncepcję plemienności.

W rozwoju metod kreowania teorii formacji monadycznych nie zauważamy znaczą
cego przesunięcia w kierunku redukcjonistycznym lub przeciwnym. Kosmoetnograficz- 
ne idee Gumilowa to nie przykład redukcjonizmu bardziej wysublimowanego od cuvie- 
rowskiego schematu stosowanego przez Danilewskiego, zaś aksjologia Konecznego 
znacznie przewyższa swą precyzją obecne w książce Huntingtona wyliczenia wartości 
konstytutywnych cywilizacji.

Nie ulega jednak wątpliwości, że chociaż redukcjonizm teorii cywilizacji monadycz
nych przybiera w większości postać organicyzmu, a zawsze związany jest z „genezą 
plemienną”, trudno byłoby wykazać regularną zależność paradygmatu wielocywiliza
cyjnego od organicyzmu czy od redukcjonizmu w ogóle. Paradygmat ten dopuszcza 
teorie redukcjonistyczne, jak również indukcyjne; nawet w ramach pierwszego modelu 
nie wszystkie rozwiązania skłaniają się ku organicyzmowi, zaś indukcjonizm z natury 
rzeczy, żadnego wstępnego modelu organicznego nie stosuje.

W obszarze argumentów empiryczno-merytorycznych trudno dokonać zwięzłej syn
tezy ze względu na ogrom przytaczanego materiału. Dlatego też konieczne będzie ogra
niczenie się do kilku najbardziej charakterystycznych kwestii. Pierwszą z nich jest lista 
naczelnych cywilizacji. U wszystkich niemal badanych teoretyków, z wyjątkiem Arnol
da Toynbeego, liczba głównych formacji jest ograniczona do około dziesięciu. Wszyscy 
badacze zgodni są również co do tego, że status samoistnej cywilizacji należy przyznać 
Chinom, Indiom i szeroko pojętemu Zachodowi. Tu jednak zbieżności się kończą.

Lista cywilizacji tzw. starożytnego Wschodu jest u każdego z teoretyków nieco inna; 
większość piszę o formacji egipskiej i kulturach amerykańskich, ale już do rzadkości 
należy wyodrębnienie semickiego kręgu Mezopotamii czy Iranu. Podstawową kontro
wersją wydaje się jednak sprawa relacji antycznej Grecji do imperium rzymskiego. Ro
syjscy badacze skłaniają się do traktowania ich jako formacji oddzielnych, podczas gdy 
u Spenglera Rzym to cywilizacyjne stadium kultury antycznej, a dla Toynbeego jest on 
jej „państwem uniwersalnym”. Dychotomia ta wynika przede wszystkim z uznania lub 
odrzucenia czołowej roli czynnika plemiennego i językowego.

Zasadniczo wszyscy teoretycy pluralizmu cywilizacyjnego przyznają, że prawosław
na Rosja to świat odrębny od cywilizacji zachodniej. Natura tej specyfiki postrzegana 
jest wszakże bardzo różnie. Danilewski traktuje ją jako rdzeń świata słowiańskiego, 
Leontjew (jak również Huntington) jako główną kontynuatorkę tradycji prawosławno- 
-bizantyńskiej, Koneczny jako jaskrawy wyraz turańszczyzny, zaś dla Gumilowa Rosja 
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to etnos eurazjatycki. Można zatem wyodrębnić trzy linie interpretacyjne: plemienną, 
religijno-kulturową oraz behawioralno-polityczną. W pierwszym wypadku Rosja jest 
przede wszystkim pochodną specyfiki plemienia słowiańskiego, historycznie najliczniej
szego materiału etnograficznego. W drugim - Rosjanie stanowią główny nośnik ducho
wej kultury prawosławia, zapoczątkowanej na starożytnym wschodzie obszaru Morza 
Śródziemnego. Trzecia interpretacja skupia się na zachowaniach państwotwórczych, na 
budowaniu wielkiego, zdyscyplinowanego imperium Eurazji, będącego kontynuatorem 
uniwersalistycznej misji mongolskiej. Pomimo powszechnego uznania odrębności 
świata rosyjskiego trudno zatem doszukać się konkretnej linii rozwoju teorii w podejściu 
do tej kwestii.

Interesującym faktem jest, że z wyjątkiem Huntingtona teoretycy pluralizmu cywili
zacyjnego nie do końca wyraźnie wypowiadają się na temat miejsca Stanów Zjednoczo
nych i Ameryki Łacińskiej, które przecież już za czasów Danilewskiego stanowiły zna
czącą siłę. Dla rosyjskiego biologa USA to państwo o „prowizualnej” specyfice naro
dowościowej, zmierzające ku powstaniu nowej narodowości, tymczasowo reprezentują
ce angielską. Dla większości badaczy, nie wyłączając Huntingtona, amerykańskie mo
carstwo stanowi część świata zachodniego. Ostatni z przedstawionych teoretyków wy
znacza swemu krajowi centralne miejsce w zachodniej formacji kulturowej i od jej kon
dycji uzależnia losy Zachodu jako całości. Dotyka przez to już innego zakresu zagad
nień, jakim jest polityczno-postulatywna część teorii cywilizacji lokalnych.

Istotnym wnioskiem syntetycznym, wynikającym z ich przeglądu, może być banalne 
stwierdzenie, że wiele z nich stanowi bazę programów politycznych lub przynajmniej 
zbiorów pewnych idei. Czy można doszukać się w nich cech wspólnych? Po pierwsze, 
dostrzegamy obecność idei federacjonizmu, budowania struktur ponadpaństwowych 
w celu politycznego i militarnego wzmocnienia konkretnych wartości kulturowych. 
Doktrynę wyjściową stanowi w tym ciągu panslawizm. Teoria typów kulturowo- 
-historycznych usprawiedliwia wysunięcie programu budowy Związku Słowiańskiego 
jako politycznego ciała obejmującego i chroniącego cały krąg kulturowy stanowiący 
pochodną określonej grupy językowo-plemiennej. Leontjew proponuje ideę wskrzesze
nia Bizancjum jako wielonarodowościowego tworu, zrzeszającego wszystkie narody 
prawosławne. Spengler marzy o wspólnej misji Zachodu pod przywództwem zjedno
czonego Imperium Germanicum, a eurazjatyści i Gumilow podkreślają jedność ludów 
Eurazji i potrzebę silnego, wiążącego je państwa.

Trzem z wymienionych programów towarzyszy idea nacjonalistyczna. Wyjątek sta
nowi koncepcja Leontjewa, abstrahująca od pochodzenia materiału etnograficznego 
cywilizacji i jego historii politycznej. Specyfika doktryny Danilewskiego czy idei Spen
glera i Gumilowa polega na ich swoistym, ograniczonym uniwersalizmie. Mamy tu 
bowiem do czynienia nie z „nacjonalizmem narodów” w znaczeniu, jakie nadał mu 
późny wiek XIX oraz XX, lecz z czymś, co Louis Snyder określa mianem makronacjo- 
nalizmu. Badacz odnosi ten termin do tzw. pan-ruchów (pan-movements), takich jak 
panslawizm, pangermanizm czy panamerykanizm8. Zdaniem Romana Tokarczyka

8 L. Snyder, Macro-Nationalisms. A History of the Pan-Movements, Westport, Connecticut 1984.

Twórcy tych ideologii zmierzali w len sposób do zamaskowania ekspansywnych dążeń politycznych 
jednego narodu, najczęściej dominującego politycznie w określonej grupie narodów. W ten sposób potra
fili Amerykanie ze Stanów Zjednoczonych wykorzystać we własnym interesie ruch i ideę panameryka- 
nizmu, mającego na celu współpracę państw Ameryki Środkowej i Południowej. Podobne były intencje 
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przywódców niektórych narodów słowiańskich, głównie Rosji carskiej, popierających idee panslawi- 
zmu - zjednoczenia Słowian w federacji narodów. Skrajnie nacjonalistyczną doktryną niemiecką był 
pangermanizm głoszący hasła imperialistyczne. Zwolennicy panhellenizmu dążyli do zjednoczenia 
Greków rozproszonych w granicach dawnego cesarstwa bizantyjskiego. Ideolodzy panturkizmu - re
prezentujący nacjonalizm burżuazji tureckiej, głosili jedność etniczną ludów tureckich i konieczność ich 
politycznego zjednoczenia. Dla celów nacjonalistycznych wykorzystywane były też hasła panazjaty- 
zmu, panislamizmu, panafrykanizmu, panarabizmu i paneuropeizmu9.

9 R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998, s. 328-329.

Wniosek z tego przejrzystego stanowiska sprowadzałby się do stwierdzenia, że ma- 
kronacjonalizmy miałyby charakter „makro” w tym tylko sensie, że rozdmuchiwałyby 
ambicje jednej nacji do olbrzymich rozmiarów. Hasła jedności wielkich kręgów kultu
rowych czy geograficznych skrywałyby rzeczywisty sens takich ideologii: działanie 
w interesie narodu, któremu w udziale miałaby przypaść dominacja. Z sytuacją taką 
mamy do czynienia w niektórych z przedstawionych dotąd teorii. Panslawizm Danilew
skiego i bizantynizm Leontjewa stanowią usprawiedliwienie rosyjskiego ekspansjoni
zmu, a Spengler piszę o chwalebnej agonii krajów zmierzchu, by usprawiedliwić nie
miecki imperializm.

Zwróćmy jednak uwagę, że również w koncepcjach pociągających za sobą doktryny 
nienacjonalistyczne spostrzegamy ukryty zamiar ożywienia własnego kraju czy całego 
kręgu cywilizacyjnego. Koneczny żyje ideą odrodzenia polskiej i łacińskiej duchowości, 
nieustannie zagrożonej przez rosyjską turańszczyznę i niemiecki bizantynizm. Arnold 
Toynbee skierowuje swe Studium do świata zachodniego z nadzieją, że ten przezwycię
ży czas kryzysu i przejdzie do długiego trwania. Huntington piszę Zderzenie cywilizacji 
jako memento dla Ameryki Północnej, by ta zachowała swój zachodni charakter i stała 
się niekwestionowanym liderem euroatlantyckiego świata. Twierdzenie, że każdy ruch 
uniwersalistyczny stanowi pretekst do prowadzenia polityki imperialnej przez określony 
twór państwowy wydaje się uproszczony, ale trudno zaprzeczyć, że w wielu wypadkach 
motywy wzmocnienia określonych organizmów politycznych odgrywają rolę dominują
cą przy formułowaniu doktryny.

Pogląd ten to wyraz swoistego mistrzostwa podejrzeń: twórcy doktryny mniej lub 
bardziej świadomie propagują ponadnarodową jedność wielkiej rzeszy ludzkiej, ale ich 
rzeczywistym zamiarem jest działanie w interesie państwa czy kręgu dominującego. 
Koncepcja ta stanowi odpowiednik innego mistrzostwa podejrzeń, sformułowanego już 
przez Danilewskiego, a powtarzanego przez wielu teoretyków wielości cywilizacji, 
najdobitniej zaś wyrażonego przez Mikołaja Trubieckiego. Jest to pogląd, według które
go każde nawoływanie do budowania cywilizacji uniwersalnej jest z natury rzeczy wo
łaniem o dominację jednej z formacji jednostkowych. Zarzut ten odnosi się głównie do 
Zachodu, roszczącego sobie pretensje do stanowienia jedynie słusznego modelu ucywi
lizowania. Sposób rozumowania, w obu przypadkach bardzo podobny, prowadzi jednak 
w praktyce do zupełnie odmiennych wniosków. Uniwersaliści (czyli zwolennicy cywili
zacyjnej westemizacji) dążą do budowy zjednoczonego świata pod kulturowym i gospo- 
darczo-politycznym przywództwem zachodnich potęg, zaś zwolennicy paradygmatu 
wielocywilizacyjnego - do stworzenia mniejszych molochów, zdominowanych poli
tycznie przez lokalne mocarstwa, zaś kulturowo przez oficjalne ideologie tych mo
carstw.
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Kiedy mowa jest o idei wzmocnienia określonego bytu politycznego, zakłada się ja
kąś aktualną słabość, konieczną do przezwyciężenia. Tak też jest w istocie, albowiem 
prawie wszystkie teorie cywilizacji monadycznych wyrosły w warunkach kryzysu. Mógł 
on mieć charakter polityczno-gospodarczy, ale istota problemu tkwi, zdaniem teorety
ków, w osłabieniu struktury kulturowej. Rosja i Europa Danilewskiego oraz Bizanty- 
nizm i Słowiańszczyzna Leontjewa powstały po dramatycznych wydarzeniach „wojny 
wschodniej”. Drugą przesłanką powstania tych dzieł był coraz bardziej pogłębiający się 
rozłam w rosyjskiej duchowości. Dotychczas silne państwo, oparte na bezwzględnym 
aparacie władzy z jednej strony i niewzruszonych zasadach religijnych z drugiej, stało 
się areną sporów, w których zwolennicy westernizacji oraz ideolodzy rewolucyjni za
częli odgrywać coraz większą rolę.

Atmosfera końca wieku, rozluźnienia obyczajów, także politycznych, to warunki 
powstania dzieł Le Bona, Majewski piszę swe opus magnum w warunkach zagrożenia 
języka polskiego, zaś Spengler to filozof pokonanych Niemiec. Koneczny tworzy kon
cepcję wielości „cywilizacyj”, gdy władzę w Polsce sprawuje obóz Piłsudskiego, które
go historyk uważał za orędownika turańszczyzny, a w ościennych mocarstwach - Hitler 
i Stalin. Studium historii Toynbeego powstaje w okresie obejmującym II wojnę świato
wą, Gumilow, wielokrotnie aresztowany, pamięta całą niemal historię ZSRR, ostatecz
nie upadłego jeszcze przed śmiercią etnologa. Huntington z kolei pokazuje świat coraz 
bardziej podzielony i wyzwalający się spod dominacji słabnącego z dnia na dzień Za
chodu, który będzie rnusiał stawić czoło potędze gospodarczo-militamej Azji Wschod
niej oraz ideologicznej i demograficznej ekspansji islamu.

Koncepcje pluralizmu cywilizacyjnego łączy zatem poczucie zagrożenia, rozpadu. 
To jednak stanowi tylko podłoże koncepcji, nie zaś ich treść. Jeśli bowiem o nią chodzi, 
spojrzenie w teraźniejszość i przyszłość przybrało najróżniejsze postacie. Najbardziej 
charakterystyczną było przekonanie o nieuchronności upadku wielkich formacji kultu
rowych. Upadek ten wynika z zasad strukturalnych systemu: u Danilewskiego, Leontje
wa, Le Bona i Spenglera - z praw biologicznych, u Gumilowa - fizycznych, zaś 
u Toynbeego - ze specyficznie socjokulturowych pryncypiów rozwoju historycznego. 
Inni teoretycy odrzucają jednak fatalizm, przez co ich koncepcje charakteryzują się 
większym optymizmem; zarówno Koneczny, jak i Huntington dostrzegają możliwość 
długiej i pomyślnej egzystencji formacji, do której sami przynależą, pomimo widocz
nych zagrożeń. Koncepcja Toynbeego stoi jakby na pograniczu: programowy fatalizm 
ustępuje przy rozważaniu przyszłości świata zachodniego. Ze względu na wyjątkowy 
charakter tej cywilizacji, może ona uniknąć nieuchronnej w innych przypadkach deterio- 
racji.

Generalnie jednak fatalizm, występujący w niektórych koncepcjach cywilizacji mo
nadycznych i strukturalnie obowiązujący wszystkie formacje kulturowe, w swych wnio
skach praktycznych odnosi się głównie do świata zachodniego, czyli krainy bogatych 
białych chrześcijan wyznania katolickiego lub licznych denominacji protestanckich. 
Zmierzch Zachodu wieszczą wszystkie teorie fatalistyczne, a w pozostałych dostrzega
my wielką obawę o jego los. Można zatem wysnuć wniosek, że wizji wielości cywiliza
cji, stojącej w opozycji do prozachodnich koncepcji uniwersalistycznych, towarzyszy 
także przekonanie, iż świat, który przez ich twórców uznawany jest za jedyny wzór 
rozsądnego rozwoju, stanowi w rzeczywistości substancję kruchą i przemijającą.
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Zwróćmy jednak uwagę, że chociaż w odniesieniu do przyszłości Zachodu wśród 
teoretyków wielości cywilizacji panuje większa zgodność niż co do nieuchronności 
klęski cywilizacji w ogóle, również i w tym przypadku wizje praktycznych skutków 
procesu dziejowego zasadniczo się różnią. Pierwszy model upadku, zainicjowany przez 
Danilewskiego, a kontynuowany przez Leontjewa i Gumilowa, polega na powolnym 
umieraniu, stopniowej utracie sił. Zachód będzie zatem korzystał z owoców dobrobytu 
i wysublimowanej kultury, ale jego polityczna, a przede wszystkim ideowa potęga stop
niowo zaniknie. Model drugi - to wizja wielkiego organizmu politycznego. Dla Spen
glera jest nim Imperium Germanicum, dla Toynbeego - jakieś ogólnoeuropejskie pań
stwo uniwersalne. Oczekiwaną śmierć poprzedza w tym wypadku nie tyle stopniowe 
wycofywanie się, ile okres zewnętrznej wielkości. Trzeci model upadku, widoczny 
w dziełach Konecznego i Huntingtona, można określić jako śmierć z głupoty lub na 
własne życzenie: Zachód może (chociaż nie musi) zginąć przede wszystkim dlatego, że 
nie dostrzega realiów świata zewnętrznego i ulega obcym wpływom, tracąc przez to 
własną tożsamość.

Jest rzeczą interesującą, że temat zmierzchu Zachodu pojawia się nieustannie w teo
riach kulturologicznych od połowy XIX wieku i nic nie wskazuje na wygaśnięcie tej 
tendencji. W ojczyźnie Danilewskiego jej kontynuację stanowią poglądy Aleksandra 
Zinowjewa, kontrowersyjnego i wnikliwego analityka procesu funkcjonowania społe
czeństwa zachodniego10 * 12 oraz Eduarda Limonowa, który, podobnie jak Zinowjew, utoż
samia zachodnią cywilizację ze „zdyscyplinowanym sanatorium”, światem wyniszczają
cym człowieka duchowo".

10 A. 3nHOBheB. 3anaó. (PenoMen 3anahu3Ma. MocKHa 1995. O poglądach Zinowjewa na cywilizację 
zachodnią i jej przyszłe losy: L. Suchanek, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość, gnijący Zachód, Kraków 
1999, s. 227-276.

" 3. JJmmohoh, op.cit., s. 179-360.
12 P. Buchanan, The Death of the West: How Dying Popidations and Immigrant Invasions Imperii Our 

Country and Civilization, New York 2002.

W Stanach Zjednoczonych dużą popularność zdobyła książka znanego przedstawi
ciela partii republikańskiej, Patricka Buchanana, nosząca znamienny tytuł Śmierć Za
chodu (The Death ofthe We.vr)". Katastrofizm tego polityka opiera się na zdecydowanie 
bardziej praktycznych przesłankach niż większość badanych tutaj teorii. Autor książki 
wskazuje przede wszystkim na niepokojące dane demograficzne - Zachód umiera 
w bardzo dosłownym sensie. Przyczyny tego stanu rzeczy tkwią w demoralizacji społe
czeństwa, które na skutek liberalizacji obyczajów i zabezpieczeń socjalnych straciło 
motywację do budowania silnych rodzin. W ten sposób coraz większą przewagę osią
gają kraje islamskie, natomiast społeczeństwa chrześcijańskie, w tym także rosyjskie, 
stają się ofiarą swoistej implozji.

Teoretycy pluralizmu cywilizacyjnego, tak gremialnie głoszący zmierzch Zachodu, 
przyszłość Rosji postrzegają jednak w znacznie pozytywniejszym świetle. W koncepcji 
Danilewskiego stanowi ona główny rezerwuar kadr przyszłego Związku Słowiańskiego. 
Podobnie jest u Leontjewa, z tą jedynie różnicą, że zarządzana federacja wyłoniona 
zostaje według klucza duchowego, nie plemiennego. Le Bon piszę o „świeżości” Rosji, 
odpornej przez swe doświadczenia na oddziaływanie rewolucyjnej destrukcji. Spengler 
pokłada nadzieję w „chrześcijaństwie Dostojewskiego”, które wyrośnie na ruinach 
umierającej duchowości mieszczańskiej Europy. Toynbee sądzi, że Rosja może stać się 
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zaczynem odnowy Zachodu. Gumilow pokłada nadzieję w mocarstwie eurazjatyckim, 
a Huntington domaga się uznania przez współczesny świat faktu, że Rosja prędzej czy 
później stanie się centrum prawosławnego kręgu cywilizacyjnego. Jedynym nieprzy
chylnym Rosji wyznawcą paradygmatu wielocywilizacyjnego jest Feliks Koneczny. Nie 
oznacza to wszakże, iż nie widzi on dla niej przyszłości: turańszczyzna, jako zjawisko 
cywilizacyjnie niższe, łatwiej może zostać rozprzestrzeniona niż wymagający trudu 
aksjologiczny substrat formacji łacińskiej.

Wyższość tej ostatniej jest uzasadniona między innymi faktem, że jej reprezentanci 
kierują się zasadami etyki chrześcijańskiej, obowiązującej we wszystkich sferach życia, 
w tym także w polityce. W niektórych koncepcjach pluralizmu cywilizacyjnego mamy 
natomiast do czynienia z zawieszeniem prymatu etyki na rzecz egoizmu grupowego. 
Autor Rosji i Europy argumentuje, że naród, w odróżnieniu od jednostki, nie może być 
moralny i że dobro własnego kręgu stanowi swoiste suprema lex. Podobny sąd wygła
szają zwolennicy „egoizmu państwowego” - Leontjew i Majewski. Większość teorety
ków nie opowiada się jednoznacznie ani za, ani przeciw amoralizmowi w polityce. Ich 
obserwacje mają raczej charakter badawczy niż postulatywny.

Jeśli bowiem występuje w koncepcji cywilizacji zespół postulatów polityczno- 
-etycznych, wizja ta staje się swoistą doktryną, czyli pewnym strukturalnie zunifikowa
nym zespołem założeń teoretycznych z jednej strony oraz idei praktycznych - z drugiej. 
Jeśli natomiast pozostaje samą tylko teorią, o doktrynie politycznej mówić trudno. 
Większość badanych tu koncepcji stanowi przykład pierwszej opcji. Teoria typów mani
festuje się rusocentrycznym panslawizmem, wizja Leontjewa rusocentrycznym panbi- 
zantynizmem, Gumilow to neoeurazjatysta, zwolennik wielkiego mocarstwa pomiędzy 
Chinami a półwyspem europejskim, Spengler zmierza ku wizji zdyscyplinowanego 
imperium niemieckiego, Le Bon ostrzega przed socjalizmem i psychologią tłumu, Ma
jewski pochwala kapitalizm. Jego następca, Feliks Koneczny, buduje misterną strukturę 
aksjologiczną opartą na „quincunxie człowieczym” w obawie przed zanikiem kultury 
prawa i ochrony jednostki, szczególnie w Polsce. Huntington zgłasza cały szereg postu
latów geopolitycznych w celu zapewnienia światu takiej harmonii, w której Zachód 
mógłby nadal bezpiecznie się rozwijać. U Toynbeego postulaty praktyczne są bardziej 
mgliste i mają charakter etyczny; zupełnie pozbawione wymiaru politycznego są jedynie 
antropologiczne rozważania Bagby’ego.

Fakt, że niemal wszystkie teorie pluralizmu cywilizacyjnego zawierają idee, a wiele 
z nich nawet programy polityczne, nie prowadzi do żadnych przejrzystych zależności. 
Jedne z teorii (Danilewski, Leontjew, Spengler) usprawiedliwiają jawny imperializm, 
inne (Toynbee, Huntington) skłaniają do pokojowego współistnienia. Dla części teore
tyków pożądanym ustrojem społecznym jest patronali styczny kolektywizm (Danilewski, 
Gumilow), dla innych konserwatywny liberalizm (Majewski, Koneczny), a u Leontjewa 
spotykamy nawet chęć powrotu do feudalnego społeczeństwa stanowego.

Przypomnijmy jednak postawione jeszcze przed rozpoczęciem przeglądu teorii kon
tynuujących koncepcję cywilizacji monadycznych Danilewskiego pytanie o to, czy 
z podobieństwa bazowych struktur teorii wynika podobieństwo postulatów ideowych. 
Zwróćmy uwagę, że koncepcje, które łączy organiczna analogia przy prezentacji funk
cjonowania formacji socjokulturowych, skłaniają się ku budowaniu konserwatywnych 
makrowspólnot politycznych, a w większości wypadków także ku imperializmowi. Do
tyczy to w szczególności koncepcji Danilewskiego, Leontjewa i Spenglera. Koncepcje 
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stroniące od takich analogii, w tym przede wszystkim teorie Konecznego, Toynbeego, 
Bagby’ego i Huntingtona nie wykazują wymienionych skłonności. Skłania to do przy
puszczenia, że ryzykowne zabiegi metodyczne pozostają w strukturalnym związku 
z radykalnymi ideami, czy nawet programami politycznymi, i stanowią symptom wyso
kiego stopnia nasycenia apriorycznymi presupozycjami.

Oprócz tej ogólnej zależności wskazać można na jeszcze dwie mniej znaczące. 
Pierwsza sprowadza się do stwierdzenia, że liberalizm wyniesiony zostaje wyłącznie 
przez koncepcje niefatalistyczne (Majewski, Koneczny, Huntington). Istotą drugiej jest 
natomiast fakt, że teorie „plemienne” zawsze zmierzają ku zdyscyplinowanemu entuzja
zmowi kolektywu.

Lista paraleli pomiędzy kształtem strukturalno-metodycznym teorii a zawartością 
ideologiczną okazuje się ostatecznie bardzo skromna. Można by przypuszczać, że rów
nież stopień formalizacji systemu i precyzji pojęć powinien wywierać pewien wpływ na 
kształt idei politycznych. Koncepcja Danilewskiego, tak bogata w terminy, obfituje 
również w konkretny program budowy Związku Wszechsłowiańskiego. Jeśli wszakże 
porównamy bardzo precyzyjny system pojęć Studium historii Toynbeego z jego mgli
stymi postulatami etyczno-politycznymi, czy jeszcze bardziej uściślony zrąb etnologii 
Gumilowa z prawie zupełnym brakiem konsekwencji w zakresie programowym, musi
my stwierdzić istnienie wyraźnej asymetrii.

Powyższe zestawienie wskazuje, że również w zakresie postulatów polityczno- 
-praktycznych nie sposób dostrzec znaczących oznak jakiegoś ciągu myślowego. Poglą
dy społeczne teoretyków mają charakter równie zatomizowany, jak cywilizacje, do któ
rych się odnoszą. Niewiele lepiej przedstawia się sytuacja w obszarze poszukiwania 
zależności pomiędzy doktrynami politycznymi z kształtem pojęciowo-strukturalnym 
i metodycznym teorii: wśród dużej liczby możliwych połączeń logicznych potrafimy 
stworzyć niezwykle skromną listę regularności.

Próba wykazania postępu naukowego w czterech badanych obszarach poszczegól
nych teorii zakończyła się zatem niepowodzeniem, ujęciom syntetycznym poddają się 
one z trudem, brak także jasnych zależności pomiędzy obszarem teoretyczno- 
-metodycznym a wymiarem praktycznym. Czy oznacza to, że pozostawiły one po sobie 
wyłącznie badawczą pustkę? Wydaje się, że tak jak każda myśl systemowa, dotycząca 
sfery rzeczywistości fizycznej, a tym bardziej społecznej, teorie pluralizmu cywilizacyj
nego ofiarowały nauce pewne interesujące intuicje. Ich wybór, w odróżnieniu od doko
nanego powyżej zestawienia, musi nosić piętno arbitralności.

Rosja i Europa Danilewskiego zburzyła powszechne przekonanie o tym, że wester- 
nizacja jest równoznaczna z postępem cywilizacyjnym w ogóle. Rosyjski badacz z dużą 
przenikliwością wskazuje na pozorny charakter symbiozy i zlewania się różnych kultur 
w miejscach, gdzie przyszło im koegzystować. Ptolemeusze istotnie byli bardziej Gre
kami niż Egipcjanami, w lwiej części grecką pozostała także biblioteka aleksandryjska. 
Dzięki Danilewskiemu obok modelu „tygla kulturowego” mamy zatem także model gett 
kulturowych w ramach struktur państwowych czy urbanistycznych. Myśliciel trafnie 
również podkreśla fakt, że cywilizację upadającą najczęściej budują ludzie zadowoleni 
z siebie i osiągnięć własnej formacji. Pewną zasługą rosyjskiego botanika jest ukazanie 
pól, w których następuje różnicowanie się kultur. Warte zastanowienia w myśli poli
tycznej Danilewskiego są także uwagi na temat materiału etnicznego w państwach wie
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lonarodowych, przede wszystkim zaś ostrzeżenie przed wchłanianiem tych grup, które 
pozostaną wrogie wobec całej cywilizacji, w której przyszło im egzystować.

Leontjew szokuje, lecz jednocześnie pobudza do myślenia na temat zagrożeń zwią
zanych z homogenizacją społeczeństwa. Pokazuje także, iż dążenia odśrodkowe w ra
mach mocarstw można często tłumaczyć nie tyle odmiennością zamieszkujących je grup 
etnicznych, ile specyfiką samego mocarstwa. W ten sposób czeski panslawizm mógłby 
być rozumiany wyłącznie jako zjawisko czysto austriackie.

Gustave Le Bon, którego rasistowskie poglądy nie wzbudzają powszechnej aprobaty, 
przypomina wszakże, iż prawdziwym zagrożeniem są nie tyle konflikty na tle narodo
wościowym, ile patologie psychospołeczne. Tragedia zatem rozpoczyna się tam, gdzie 
cywilizacja zaczyna być rządzona przez tłum. I chociaż tłumy różnych ras psychicznych 
różnią się znacznie, zawsze prowadzą do destrukcji cywilizacji.

Majewski wyraźniej niż inni teoretycy pokazuje istotny wpływ języka na typ ucywi
lizowania. Odziera zatem ze złudzeń tych, którzy pragnęliby restauracji kultur na bazie 
pochodzenia. Wychowanie w określonych kategoriach myślenia staje się u niego czyn
nikiem determinującym, z czym zgadza się coraz większa liczba badaczy kultury.

Oswald Spengler z prawdziwym mistrzostwem przeciwstawia dawne opozycje wsi 
do miasta oraz szlachty do chłopstwa późniejszej opozycji metropolii do prowincji. 
Pokazuje w ten sposób, że ze społeczeństwa, w którym każdy jest potrzebny i na swoim 
miejscu, może z czasem powstać społeczność wielkich centrów i zepchniętych na mar
gines peryferii. Interesujący jest także pogląd Spenglera, iż kultura ginie wówczas, gdy 
zanikają opozycje i zmagania pomiędzy tradycją a nowoczesnością.

Dzieła Feliksa Konecznego z kolei wskazują, że możliwe jest przedstawienie pewne
go zestawu wartości, wobec którego każda kultura musi zająć jakieś stanowisko. Był to 
niewątpliwy krok do przodu; bez względu na to, czy teoria przyjmuje kształt historyczny 
czy typologiczny, uwzględnienie stosunku każdej cywilizacji do wartości takich, jak 
dobro czy prawda, lub do wzajemnej relacji prawa prywatnego i publicznego może być 
pożyteczne z badawczego punktu widzenia.

Obszernemu dziełu Toynbeego zawdzięczamy cenną uwagę o istotnej roli warunków 
zewnętrznych, przede wszystkim jednak wskazanie, że cywilizacja podlega ocenie nie 
na podstawie samego środowiska przyrodniczo-ludzkiego, w jakim przyszło jej powstać 
i trwać, lecz raczej na podstawie działań, jakie wobec tego stanu podejmuje. Interesują
cy jest także pogląd brytyjskiego historyka, według którego cywilizacja powstaje dzięki 
wysiłkowi twórczej mniejszości, zanika natomiast, gdy owa elita porzuca swe inspirator- 
skie powołanie i przechodzi na pozycję zadowolonego z siebie lidera.

Philip Bagby przypomina, że istotnym kryterium identyfikacji formacji kulturowych 
jest sfera behawioralna. Wzory zachowań ludzkich decydują o tym, jak funkcjonuje 
dana kultura. Wzory te nie ograniczają się wszakże tylko do zewnętrznych aktów, lecz 
posiadają głębsze źródło. Kultura jest zjawiskiem strukturalnie nieprzenikalnym dzięki 
zachowaniom wewnętrznym, czyli stałym predyspozycjom do pewnych psychicznych 
reakcji w określonych sytuacjach. Warto także zastanowić się nad tezą Bagby’ego, że 
cywilizacja to makrokultura, kultura miast czyli wielkich skupisk ludzkich, w których 
większość obywateli nie zajmuje się zdobywaniem żywności.

Dorobek etnologii Lwa Gumilowa jest swoisty i kontrowersyjny ze względu na wiarę 
w kosmobiologiczną genezę podstawowych formacji ludzkich. Gumilowowi zawdzię
czamy jednak interesującą wizję dziejów Rusi. Z pewnością warte zastanowienia jest 
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rozważenie strukturalnej i aksjologicznej rozbieżności pomiędzy cywilizacyjnym zjawi
skiem przedmongolskiej formacji bizantyńsko-wschodniosłowiańskiej oraz postmongol- 
skiej cywilizacji moskiewskiej, kontynuującej uniwersalistyczne dzieło chanów.

Samuelowi Huntingtonowi zawdzięczamy stosunkowo trafną refleksję na temat pa
radygmatów geopolitycznych. Zostały one interesująco wyszczególnione jako ciągle 
aktualne wizje świata. Harwardzki politolog bardzo rzetelnie porządkuje także przypad
ki różnych skutków zderzenia Zachodu z cywilizacjami wobec niej zewnętrznymi.

Wymienione osiągnięcia badawcze teoretyków pluralizmu cywilizacyjnego nie 
zmieniają jednak faktu, że zestawienie tego dorobku wykazuje brak systematycznego 
postępu w obszarze substratu teoretycznego. Istnieje także inne, bardziej istotne zastrze
żenie: w swej warstwie opisowej teorie cywilizacji monadycznych pozostają bezradne, 
gdy mają do czynienia z fenomenem kultur pierwotnych, nie do końca ukształtowanych 
lub ze zjawiskiem kultur nie do końca zintegrowanych. Opisane dotąd koncepcje mogą 
wobec tych zjawisk odnieść się na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze, mogą uznać, 
że tam, gdzie panuje jakiś pierwotny chaos kulturowy, nie mamy jeszcze do czynienia 
ani z szeroko pojętą kulturą, ani z narodami, ani tym bardziej z formacjami cywilizacyj
nymi; tym samym zatem ograniczają pole swych badań do pewnych tylko obszarów 
historii i współczesności działalności ludzkiej. Po drugie, mogą sugerować, że każdy 
stan niekoherencji stanowi tylko etap przejściowy dla rodzenia się nowych, spójnych już 
cywilizacji. W ten sposób arbitralnie przyjmują że niemożliwe jest istotowo treściwe 
i wartościowe, a tym bardziej długotrwałe, funkcjonowanie formacji z natury otwartych 
i zmiennych. Stanowisko teoretyków cywilizacji monadycznych, sprowadzające się do 
wiary w istnienie ograniczonej ilości całkowicie zintegrowanych, a przez to strukturalnie 
nieprzenikalnych kręgów, prowadzi nieuchronnie do powstania badawczej dychotomii: 
z jednej strony mamy bowiem precyzyjnie opisane według jednego klucza procesy kul- 
turowo-społeczne, a z drugiej - zbiorowisko zjawisk, które albo nie mogą być opisane, 
albo przynajmniej niewarte są opisu.



WIELOKULTUROWOŚĆ W PRZESTRZENI OTWARTEJ. 
PRZYPADEK SOCJOLOGII PITIRIMA SOROKINA

Uwidocznione trudności paradygmatu cywilizacji monadycznych w zakresie tworze
nia jednolitego systemu wnioskowania o prawidłowościach funkcjonowania świata 
kultur i społeczeństw prowokują pytanie o uzasadnienie owych niedoskonałości, teorii 
metodologicznie doskonalszych. Aby posunąć się w tym zakresie, skuteczne może być 
podważenie modelu, poprzez zaproponowanie innego, który potrafiłby dzięki swej pro
stocie strukturyzować dowolne fenomeny społeczno-kulturowe, nie zaprzeczając jedno
cześnie empirycznej wielopostaciowości kultury. Zadania takiego podjął się wspomnia
ny już wcześniej Pitirim Sorokin (1889-1968), urodzony w Rosji amerykański socjolog, 
autor wielu fundamentalnych prac, spośród których na plan pierwszy wysuwają się mo
numentalne dzieła: Dynamika społeczna i kulturowa (Social and Cultural Dynamics) 
oraz Społeczeństwo, kultura i osobowość (Society, Culture, and Personality)'. Sorokin 
był niezaprzeczalnie jednym z najlepszych znawców teorii pluralizmu cywilizacyjnego. 
Systematyczny wykład na temat koncepcji Danilewskiego, Spenglera i Toynbeego za
warł w książce Współczesne historiozofie i filozofie społeczne {Modern Historical and o
Modern Philosophies)'. Oprócz systematycznego opisu oraz wskazania obszaru zgodno
ści oraz różnic w koncepcjach wspomnianych teoretyków, socjolog wysuwa także wła
sną propozycję, która - jego zdaniem - przezwycięża niedoskonałości myśli jego po
przedników.

Sorokinowskie rozumienie kultury jest zbliżone do dogmatu Krebera o jej superor- 
gariiczności. Amerykański badacz nie dopuszcza zatem biologicznych analogii, poszu
kując źródeł kultury w sferze sensów natury filozoficznej. Każda kultura empiryczna 
stanowi wypadkową trzech aspektów; mamy zatem kultury:

a) ideologiczne - zawierające całość sensów, wartości i norm;
b) behawioralne - czyli zespoły znaczących zachowań (actions), poprzez które war

tości są reprezentowane,
c) materialne - całości rzeczowych nośników biofizycznych.
Powyższe wyszczególnienie odpowiada zasadniczo tradycyjnemu podziałowi kate

gorii kultury na symboliczną, niematerialną i materialną, pozostawia także pole do dal
szych działań idących w kierunku hierarchizacji. Sorokin nakłada na ową kategoryzację 
systematykę związków, które mogą występować w społecznościach ludzkich. Są nimi:

1 P. Sorokin, Social and Cultura! Dynamics, vol. 1-3, New York 1937; vol. 4, New York 1943; Society, 
Culture, and Personality. Their Structure and Dynamics, New York 1947.

2 P. Sorokin, Modern Historical and Sociat Philosophies, New York 1963.
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a) związki przestrzenno-czasowe pozbawione więzi logicznych (conjeries);
b) przyczynowe związki pośrednie (indirect causal relationships), w analogii do 

zbioru przedmiotów należących do jednego człowieka,
c) bezpośrednie więzi przyczynowe (direct causal ties), jak na przykład powołanie 

władzy w wyniku zagrożenia;
d) systemy znaczące (meaningful systems), w tym matematyka3 4.

3 Ibidem, s. 191-194.
4 P. Sorokin, Society, Culture, and Personality. Their Structure and Dynamics, New York 1947, s. 584 

i n.
5 Ibidem, s. 40-41.
6 Ibidem, s. 320-321.
7 J. Wichrowski, Pitirim A. Sorokin. Wartości w supersystemach społeczno-kulturowych [w:] 

Historyczna dynamika wartości. Lublin 1990, s. 160.
B Ibidem, s. 163; W. Stark, Sociology of Knowledge, Glencoe, 111. 1958, s. 226.
’ P. Sorokin, Social and Cultural Dynamics, t. 1, New York 1937, s. 73-74.

Wymienionym związkom, po obiektywizacji w świecie behawioralnym i material
nym, odpowiadają zjawiska takie, jak czysto socjokulturtowe zlepki - conjeries, se- 
mizlepki (semi-conjeries), jedności lub systemy przyczynowe i najwyższa forma: syste
my przyczynowo-znaczenowe (causal-meaningful systems). Te ostatnie mogą się łączyć 
w wielkie zintegrowane całości kulturowe, czyli supersystemy (supersystemsf.

Zrozumienie systemu Sorokina nie byłoby możliwe bez kluczowego dlań pojęcia 
znaczenia (meaning). To ono pozwala odróżnić fizycznie identyczne: gwałt, stosunek 
małżeński i cudzołóstwo, oraz wykracza poza fizyczno-behawioralne uwarunkowania. 
Znaczenie to reprezentacja czegoś, występowanie czegoś jako coś innego; zjawisko 
możliwe tylko w warunkach społecznej interakcji5. Stanowi ono rdzeń wewnętrzny 
kultury (culture mentality), któremu towarzyszy czynnik zewnętrzny, czyli zespół nośni
ków materialno-behawioralnych. Znaczenie konstytuuje najważniejszy element super- 
systemu, tzw. główną przesłankę (major premise), dzięki której pozostaje on jedno
ścią6. Treścią głównej przesłanki są założenia ontologiczno-epistemologiczne, innymi 
słowy, ludzie reprezentujący dany supersystem muszą być w pewien sposób przekonani, 
co stanowi prawdziwą rzeczywistość (true reality) i prawdziwą wartość (true value). 
W rezultacie otrzymujemy zatem strukturę o potrójnej naturze: filozoficzno-behawio- 
ralno-materialnej, gdzie całość jest podporządkowana pierwszemu z podanych aspek
tów. Zdaniem Jerzego Wichrowskiego, można zatem powiedzieć, że Sorokinowska 
teoria przedstawia strukturę holistyczną7 *. Z drugiej strony, idąc za sugestiami Wernera 
Starka, badacz mówi o swoistym emanacjonizmie naczelnej wartości, odzwierciedlają- g
cej się we wszystkich sferach supersystemu .

Zdaniem Sorokina, wśród supersystemów, najpowszechniejszymi i ucieleśnionymi 
współcześnie w różnych kulturach są trzy: sensatywny (sensate), ideacjonalny (ide- 
ational) oraz idealistyczny (idealistic). Główna przesłanka sensatywizmu opiera się na 
przekonaniu, że natura naczelnej prawdy i naczelnej wartości jest zmysłowa. Z przeciw
nym poglądem mamy do czynienia w ideacjonalizmie, gdzie jest ona nadnaturalna 
i pozazmysłowa, a nawet ponadrozumowa. Sensatywizm może występować w formie 
aktywnej - gdy ludzie czynnie zmieniają środowisko w celu zaspokojenia swych za
chcianek: pasywnej, kiedy pasożytują na otoczeniu, oraz w formie cynicznego epikure- 
izmu, popychającego do stwarzania pozorów duchowości, ukrywającej cele czysto zmy
słowe9. Ideacjonalizm z kolei może przybrać formę ascetyczną, gdy ludzie odgradzają 
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się od przemijającej postaci tego świata, lub aktywną, gdy próbują czynnie dostosowy
wać świat do modelu duchowego10 11.

10 Ibidem, s. 73.
11 Ibidem, s. 75.
12 Ibidem, s. 75-76.
13 P. Sorokin, Society, Culture, and Personality. Their Structure and Dynamics, New York 1947, s. 537.

Pomiędzy sensatywizmem a ideacjonalizmem istnieje wielkie spektrum wartości 
i przekonań metafizycznych, nazwanych przez socjologa mieszanymi typami mentalno
ści i kultury (mixed types of mentality and culture). Spośród nich jeden zasługuje na 
podniesienie do rangi supersystemu idealistycznego (idealistic). Opiera się on na wierze 
w złoty środek:

Rzeczywistość jest dlań wielostronna, wraz z aspektami wiecznego Istnienia i nieustannie zmienia
jącego się Powstawania tego, co duchowe, i tego, co materialne. Jego potrzeby i cele są zarówno ducho
we, jak i materialne, strona materialna jednak podporządkowana jest duchowej. Sposoby ich realizacji 
pociągają za sobą zarówno modyfikację jaźni, jak i transformację zewnętrznego świata zmysłowego: in
nymi słowy, dostarcza on suum cuique ideacjonalizmu i sensatywizmu11.

Spośród typów mieszanych Sorokin wyróżnił także formację opartą na mentalności 
pseudoideacjonalnej (Pseudo-Ideational). Występuje ona w sytuacji skrajnie niekom- 
fortowej dla społeczności, która nie jest w stanie realizować swych potrzeb material
nych. W trudnych warunkach dochodzi do ograniczenia pożądania dóbr cielesnych, ale 
nie ze względu na przesłankę metafizyczną. Ustąpienie zewnętrznych trudności po
pchnęłoby pseudoideacjonalną społeczność w ramiona dowolnej formy epikureizmu. 
Jest to zatem rzeczywistość mroczna, której brak zarówno duchowego światła, jak 
i cielesnego zaspokojenia12 13. Trudno mówić także o jakimś supersystemie socjokulturo- 
wym w przypadku mentalności uwięzionego przestępcy, dlatego też za modelowe men
talności dla historycznie występujących supersystemów uznane zostały tylko: sensaty- 
wizm, ideacjonalizm oraz idealizm.

Podobnie jak Danilewski, Sorokin uwzględnia także diachroniczny wymiar formacji 
kulturowych. Po pierwsze, piszę o trójfazowym procesie genezy systemów kulturowych, 
obejmującym:

a) inicjację dwu lub więcej znaczeń, wartości i norm;
b) obiektywizację systemu ideologicznego w jego nośnikach;
c) socjalizację w formie czysto ideologicznej bądź również behawioralno-ma- 

terialnej1 .
Po drugie, autor Dynamiki wskazuje, że istniejący już system może podlegać wzro

stowi ilościowemu (quantitative growth) i jakościowemu (qualitative growth) dzięki 
czterem czynnikom:

a) samoczynnemu rozwojowi idei;
b) akumulacji znaczeń, nośników i bodźców;
c) atakowi ze strony systemów wrogich;
d) wzajemnemu zapłodnieniu i zlaniu się dwu mniejszych systemów w jeden szerszy;
e) uniezależnieniu systemu od konkretnych nośników i doprowadzeniu go do możli

wości uniwersalnego zastosowania.
Rozwój ilościowy systemu polega na prostym powiększeniu liczby znaczeń i warto

ści bez zmiany ich głównych ram strukturalnych, jak również na zwiększeniu ilości 
materialnych nośników tych treści i pozostających pod ich wpływem ludzi. Istota roz
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woju jakościowego tkwi w integracji znaczeń, generalizacji głównej zasady, przeniesie
niu jej do wszystkich subsystemów, jak również do wszystkich form artykulacji14.

14 Ibidem, s. 585 i n.
15 Ibidem, s. 591-592.
16 Ibidem, s. 710 i n.
17 Ibidem, s. 696-699.
18 F.R. Cowell, Values in Humań Society. The Contribution of Pitirim A. Sorokin to Sociology, Boston 

1970, s. 47.

Upadek systemu, analogicznie do wzrostu, posiada charakter ilościowy i jakościowy. 
Może zatem, po pierwsze, zaistnieć sytuacja, gdy formacja upada niemal wyłącznie 
ilościowo, zmniejszając, na przykład, liczbę wyznawców jakiejś ideologii. Po drugie, 
można sobie wyobrazić upadek głównie jakościowy, gdy liczebna przez jakiś jeszcze 
czas społeczność w niewiele już wierzy. Opisana sytuacja stanowi najczęściej występu
jący model: obniżenie jakości skutkuje po dłuższym czasie upadkiem ilościowym, mate
rialnie namacalnym i fizycznie dotkliwym. Następuje zatem fluktuacja upadków jako
ściowych oraz ilościowych: po okresie jakościowego wzrostu obserwujemy wzrost ilo
ściowy, lecz jakościowy upadek, którego następstwem jest z kolei zmniejszenie pew
nych wielkości systemu w liczbach. Po trzecie, występują przypadki deterioracji jako- 
ściowo-ilościowej, przejawiającej się mniej więcej podobnie w obu aspektach. Czwarty 
wariant zakłada zachowanie jakościowego, jak też ilościowego statusu systemu przy 
jednoczesnym wyczerpaniu jego sił; następuje zatem petryfikacja formacji. Upadek 
systemu nie jest jednak nieuchronny, jeśli zaś nawet będzie miał miejsce, nie można 
z całą pewnością przewidzieć, czy nie pojawi się renesans. Jedynie całkowita utrata 
tożsamości oznacza dla systemu rzeczywisty koniec15. Koniec ten, w analogii do świata 
organicznego, może mieć charakter naturalny lub tragiczny16.

Zmiany, zarówno twórcze, jak i destrukcyjne, wynikają w Sorokinowskim systemie 
z tzw. prawa zmiany immanentnej (Principle of Immanent Change). Zakłada ono, że 
każdy system, jak żywy organizm, ulega nieuchronnym i nieustannym zmianom. Każda 
następna reakcja na bodziec środowiska będzie zawsze nieco odmienna niż poprzednia. 
Na zasadzie sprzężenia zwrotnego, również środowisko, znajdujące się w orbicie od
działywań systemu, nie pozostaje nigdy takie samo. Zasada ta tłumaczy nie tylko zmien
ność systemu socjokulturowego w ogóle, lecz także sytuację jego upadku: okazuje się 
bowiem, że niektóre wartości w nieco odmiennych już okolicznościach przestają od
działywać17 18. Zdaniem Franka R. Cowella, Sorokinowski system odzwierciedla w tym 
względzie heglowską dialektykę, co wydaje się poglądem w dużej mierze usprawiedli- 

18wionym .
Każdy system, zdaniem Sorokina, jest w procesie zmian częściowo zdeterminowany, 

częściowo niezależny. Czynniki zewnętrzne, w tym warunki środowiska geograficzne
go, tylko w znikomym stopniu wpływają na takie subsystemy, jak religia, nauka czy 
filozofia, ale wyraźnie oddziałują na gospodarkę. Można powiedzieć, że system pozo
staje niezależny tym bardziej, im bardziej jest wewnętrznie zintegrowany na poziomie 
swych subsystemów. W ten sposób socjolog unika radykalizmu deterministycznego 
Maxa Plancka i krótkowzroczności woluntarystów. Bez względu jednak na stopień 
determinacji zmian systemu pewne jest, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. 
System pozostaje tym samym systemem, ale żadna z jego historycznych postaci nie 
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może nigdy zostać powtórzona. Oznacza to zatem, że w rozwoju formacji socjokulturo
wych nie może być mowy o klasycznym cykl izmie19 20.

” P. Sorokin, op.cit., s. 699.
20 Ibidem, s. 697,699-701.
21 P. Sorokin, Social and Cultural Dynamics, op.cit., t. 1, s. 32.
22 P. Sorokin, Society, Culture, and Personality. Their Structure and Dynamics. New York 1947, 

s. 320-321.
23 Ibidem, s. 321.

Procesy zmian nie przebiegają w sposób dowolny i żywiołowy, lecz podlegają zasa
dzie ograniczeń (Principle ofLimits). Gdy przekracza się określony poziom jakości czy 
intensywności przeobrażeń, dochodzi do zniszczenia systemu. Jego części mogą co 
najwyżej zostać użyte do tworzenia nowej formacji. Tak jak w świecie przyrody wielko
ści nie wzrastają w sposób nieskończony, nie można także marzyć o stworzeniu wielkiej 
ilości modeli rodziny czy ustrojów politycznych . W konsekwencji, zasada ograniczeń 
podważa także linearne teorie rozwoju. Każdy trend linearny prędzej czy później napo
tka barierę, poza którą ani biologia, ani systemy społeczno-kulturowe wyjść nie zdołają.

Z przytoczonych elementów i praw Sorokinowskiego systemu wynika, że metoda je
go budowania jest typowo redukcjonistyczna. Amerykański socjolog poszukuje makro- 
struktur, które zawierałyby w jednej formule struktury mniejsze - w ten sposób super- 
system tworzy się z mniejszych, zgodnych z główną przesłanką, subsystemów. Pomimo 
faktu, że Sorokin przywołuje niekiedy analogię do świata przyrody, także ożywionej, 
trudno byłoby nazwać jego redukcjonizm przyrodniczym czy biologicznym. Jest on, jak 
się wydaje, jeszcze bardziej konsekwentny, zmierza bowiem do najbardziej podstawo
wego poziomu, jakim jest sfera semantyczno-logiczna. Jedynie w tej sferze możliwe jest 
odkrycie rdzenia supersystemu, jakim jest główna przesłanka, emanująca na wszystkie 
elementy. Metoda Sorokinowska jest zatem metodą logiczno-znaczeniową, nie tylko 
wskazującą, jak buduje się system i jak ulega on wzrostowi oraz deterioracji, lecz po
magającą odnaleźć w socjokulturowym zjawisku porządek wśród chaosu21 22.

Wskazana metoda dociekań zakłada zatem, że badacz musi się liczyć z danymi empi
rycznymi, a poszukiwanie zasad konstytutywnych formacji opiera się na zetknięciu 
z mnogością sfer świata przyrody i kultury. Sorokin odcina się od teorii nieliczących się 
z rzeczywistością, sam również stara się potwierdzić swe tezy faktami historycznymi. 
Podaję zatem, przede wszystkim, przykłady zaistnienia konkretnych typów supersyste- 
mów. Sensatywizm, jego zdaniem, przejawiał się w Grecji po IV wieku p.n.e., a następ
nie w imperium rzymskim aż do III wieku n.e.; cechy sensatywne posiadało także pre- 
konfucjańskie Państwo Środka. Chiny Konfucjusza, jak również Grecja V wieku przed 
Chrystusem czy Europa Zachodnia XIII i XIV stulecia to z kolei ucieleśnienie kultury 
idealistycznej. Wczesne średniowiecze natomiast stanowi przykład supersystemu ide- 
acjonalnego; reprezentują go też takie zjawiska, jak: indyjski braminizm, kultura bud
dyjska, chiński taoizmT

Istotną część empiryczno-merytorycznej zawartości prac amerykańskiego socjologa 
stanowi zobrazowanie struktury supersystemu. Autor Dynamiki stara się ukazać, jak 
łączą się w duchu dominującej przesłanki różne subsystemy. W ten sposób całość, pole
gającą nie tylko na chronologicznym współistnieniu, stanowić ma kombinacja średnio
wiecznego prawa, muzyki, nauki, filozofii utożsamionej z teologią i architektury katedr, 
będąca zbiorową eksplikacją chrześcijańskiego Credo23.



276 Joachim Diec

Sorokin ilustruje także przykładami diachroniczny aspekt swej teorii. Pokazuje przy
padki wzrastania i upadku niektórych systemów. Interesującym przykładem może być 
tutaj casus rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Zdaniem socjologa, przeżyła ona ilościowy 
upadek po rewolucji 1917 roku; był on wszakże poprzedzony deterioracją o charakterze 
jakościowym i mającą miejsce w XIX stuleciu, a więc wówczas, gdy w rosyjskim pań
stwie Cerkiew odnajdywała materialną podporę. W ten sposób zilustrowana zostaje 
zasada naprzemiennych, jakościowo-ilościowych upadków24.

24 Ibidem, s. 592.
25 Paralele pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi Sorokin uwypukla głównie w tekście Russia and 

the United States, New York 1944.
26 Szczegółowa analiza rozkładu moralności została zawarta przez Sorokina w: The American Sex 

Revolulion, Boston 1957.

Przy opisie konkretnych zjawisk socjokulturowych na szczególną uwagę zasługuje 
stosunek teoretyka do jego starego i nowego kraju. Wbrew niemal wszystkim opisanym 
wcześniej myślicielom, Sorokin doszukuje się licznych paraleli pomiędzy Rosją a Sta
nami Zjednoczonymi, zarówno z czysto geograficznego, jak również historycznego, 
kulturowego i etycznego punktu widzenia. Oba kraje są dla niego „wielkimi kontynen
tami”, niemogącymi uniknąć ani pozytywnych, ani negatywnych następstw swej wielko
ści. Oba kraje, zdaniem socjologa, w stosunkowo pokojowy sposób dokonywały eks
pansji. Dokonujący swoistej apologii obu mocarstw Sorokin nie zgadza się z licznymi 
zarzutami wobec swych rodaków po obu stronach Pacyfiku. Rosjan uważa za ludzi 
łagodnych, uczciwych, gościnnych, przyjaznych, zdolnych do altruistycznych poświę
ceń, wiernych zobowiązaniom wobec innych narodów; na zarzut dotyczący okropności 
rewolucji odpowiada stwierdzeniem, że Rosjanie, w odróżnieniu od Cromwellowskiej 
Anglii czy jakobińskiej Francji, zgadzali się przynajmniej na samotne przeżywanie swej 
choroby, nie najeżdżając krajów sąsiednich. Ponadto, ideały zarówno rewolucjonistów, 
jak i antyrewolucjonistów były z pewnością dalekie od egoizmu. Amerykanów z kolei 
oczyszcza Sorokin z zarzutu plutokracji; wszak Rockefellerowie budowali swe fortuny 
z wyraźną korzyścią dla szerokich rzesz. W pozytywnym świetle postrzega także ame
rykański imperializm, który, jego zdaniem, służył celom nie opresyjnym, lecz obronnym. 
Brak także, zdaniem socjologa, uzasadnienia dla postrzegania Amerykanów jako skłon
nych do przestępstw czy materializmu. Zarzut materializmu, jak sądzi Sorokin, stanowi 
wykwit zawiści sąsiada, któremu nie udało się wznieść na analogicznie wysoki poziom 
materialny25. Rosja i Stany Zjednoczone zostały zatem przedstawione jako dwa wielkie 
imperia, które obciążone zostały brzemieniem wielkości i odpowiedzialności za świat. 
Ich cechą znamienną jest indywidualny i zbiorowy altruizm, przejawiający się w istoto- 
wo pokojowej misji, a także głębokie przekonanie o równości ludzi i dążenie do jej 
materialno-prawnej realizacji.

Autor Dynamiki nie traktuje elementów swego systemu z naukową obojętnością. 
Odnosi się wrażenie, że do supersystemu idealistycznego podchodzi ze znacznie więk
szą życzliwością niż do pozostałych, szczególnie sensatywnego. Sorokin uważa współ
czesny świat zachodni za eksplikację sensatywizmu, znajdującego się w fazie upadku. 
Szczególny jego przejaw stanowi rewolucja seksualna, prowadząca do skrajnej rozwią
złości, ograniczającej mentalne zdolności człowieka26. Kryzys nie dotyczy wszakże 
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f 27 tylko jednej sfery przejawów, lecz stanowi systemowy rozkład całego społeczeństwa . 
Ludzkość nie tylko pozwala sobie na rozwiązłość, toruje także ścieżki bezczelnym dyk
tatorom, a zezwolenie na wszystko jest w rezultacie zezwoleniem na zbrodnię; Sorokin 
pisał o tragicznych skutkach takiego przyzwolenia z perspektywy człowieka, który prze
żył rosyjską rewolucję27 28. Jest ona w jego oczach odpowiedzią na swoistą deprywację: 
niemożność spełnienia podstawowych potrzeb budzi szaleństwo, pozbawione wszelkich 
hamulców. Ponieważ jednak dłuższe funkcjonowanie społeczeństw w ten sposób nie 
jest możliwe, pojawiają się „Gangsterzy Historii” (Gangsters of History), wodzowie, 
wprowadzający bezwzględny terror"9.

27 Alarmujący wykład na temat stanu kultury i społeczeństw pierwszej połowy XX stulecia odnajdujemy 
w Crisis of aur Age, New York 1941.

28 Opis tych wydarzeń znajduje się w Sorokinowskich Leaves from a Russian Diary, New York 1927.
29 P. Sorokin, S.O.S. The Meaning of our Crisis, Boston 1951, s. 27 i n.
30 Wizja przebudowy świata została przedstawiona przez Sorokina w: The Reconstruction of Humanity, 

Boston 1948.
31 C. Gryko, Pitirima A. Sorokina integralna koncepcja wolności [w:] Studia nad ideą wolności, pod 

red. Z.J. Czarneckiego, Lublin 1995, s. 195.

Znajdujący się w stanie kryzysu sensatywny świat wymaga, zdaniem socjologa, sku
tecznej naprawy. Proponowana przezeń „rekonstrukcja” ludzkości budzi zdumienie, 
przypomina bowiem raczej zbiór etycznych życzeń niż naukowy plan stworzenia pew
nych rozwiązań społecznych. Sorokinowski projekt trudno także utożsamić z doktryną 
polityczną; jego rozważania pozostają z jednej strony zbiorem analiz socjologa, z dru
giej - pękiem filozoficznych wizji, które streścić można w stwierdzeniu, że świat należy 
przekształcić poprzez „energię miłości”. Jej przeżycie miałoby popchnąć ludzkość 
w kierunku naśladowania wielkich mistrzów, takich jak Chrystus czy Budda. Dotych
czasowe próby naprawy świata, takie jak: upowszechnienie wykształcenia, odrodzenia 
religijne, komunizm, organizacje międzynarodowe etc., były, jak wskazuje Sorokin, 
bezskuteczne. Konieczny jest bowiem element narastającej altruizacji zarówno zbioro
wości, jak i jednostek, które powinny wyrzec się egoistycznie pojmowanej wolności 
osobistej na rzecz wspólnoty w ramach integralnego porządku30. Celem stworzenia 
odpowiednich metod i projektów socjolog powołał nawet w roku 1949 Harwardzkie 
Centrum Badań nad Twórczym Altruizmem (Harvard Center in Creative Altruism).

Czesław Gryko słusznie wskazuje, że ów naiwny finał filozoficznych zmagań Soro
kina posiada dwuznaczny charakter. Autor Dynamiki buduje bowiem model wolności 
bliski średniowiecznemu ascetycznemu rygoryzmowi. Nowy, integralny porządek likwi
duje przepaść pomiędzy wolnością subiektywną a wolnością działania, ale kosztem tej 
pierwszej. W rezultacie człowiek zrzeka się wolności31. Zwróćmy także uwagę, iż soro- 
kinowska koncepcja wolności, wysuwająca na plan pierwszy problem rozdźwięku mię
dzy swobodą indywidualnego wyboru a obiektywnymi możliwościami spełnienia po
trzeb, zbliża się niebezpiecznie do koncepcji rosyjskich narodników, których podobne 
zastrzeżenia prowadziły nie do krytyki totalitaryzmów, lecz do aktów terrorystycznych. 
Nie może dziwić, że praktyczne konkluzje teorii autora Dynamiki społeczno-kulturowej 
wydają się nieco radykalne. Nie stanowią one wszakże wykwitu nagłej depresji bardzo 
analitycznego dotąd badacza. Jeszcze przed powstaniem Centrum Sorokin posiadał już 
bardzo precyzyjnie nakreślony system układów społecznej interakcji, których wyróżnił 
trzy:
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a) solidarnościowy (solidary) - gdy aspiracje i działania uczestników są zgodne 
i wzajemnie się wspierają;

b) antagonistyczny (antagonistic) - gdy cele i działania uczestników pozostają 
w sprzeczności;

c) mieszany (mixed) - gdy mamy do czynienia zarówno ze zgodnością, jak i sprzecz
nością interesów oraz działań,

W praktyce systemy te nie mogą występować w formie czystej, lecz wyłącznie w po
staci kombinacji, których modelowymi typami są trzy:

a) głównie solidarnościowy typ rodzinny (familistic), w którym życie członków 
społeczności podporządkowane jest wpólnotowemu „my”; regulują je liczne nakazy 
i ograniczenia, nie są one jednak traktowane z wrogością, ponieważ wynikają z rodzin
nej troski o bliskich;

b) mieszany, kontraktowy (mixed, contractual), w którym układ społeczny jest 
oparty na umowie;

c) głównie antagonistyczny przymusowy (compulsory), gdzie interakcja polega na 
wykonywaniu rozkazów .

Przedstawiony powyżej system został świadomie odniesiony do dychotomii Gemein- 
schaft-Gesellschaft Ferdynanda Tónniesa, której prekursorami byli rosyjscy słowianofi
le, inspirujący także Mikołaja Danilewskiego. W gruncie rzeczy nie odnajdujemy tu 
niczego nowego: powraca zarzut opresyjności, chłodu, obcości, przyziemności kulturo
wych liderów świata ostatnich wieków. W zamian proponuje się wspólnotowość, połą
czoną z dobrowolnym wyrzeczeniem się praw, i duchowo-społeczną harmonię. Owe 
nadzieje, wbrew realiom historycznym, urodzony w Rosji, a zamieszkały w Stanach 
Zjednoczonych, teoretyk łączy jednocześnie ze swym nowym i starym krajem.

Można zatem od nowa rozpocząć procedurę porównań. W ramach systemu okazało
by się, że dzięki zasadzie ograniczeń Sorokina łączy z Danilewskim przekonanie o nie
możności przekroczenia rozwojowych barier podstawowych formacji. Więcej odnaleźli
byśmy jednak różnic; wskazalibyśmy, że system Sorokinowski jest przede wszystkim 
typologiczny, a zatem zbliża się do teorii Konecznego. Ponadto, przypomnielibyśmy 
o jego niedeterministycznym charakterze w planie diachronicznym. Metoda autora Dy
namiki wydaje się w pewnej mierze zbliżona do procedur proponowanych przez Dani
lewskiego, charakteryzujących się skłonnością do opisowej redukcji, różni ją jednak od 
nich brak absolutnych analogii organicznych. Mniej paraleli, także negatywnych, można 
dostrzec w planie merytoryczno-empirycznym, natomiast wyraźne podobieństwo widać 
w obszarze rozwiązań praktycznych, chociaż brak zasadniczego elementu: doktryny 
politycznej zmierzającej ku budowie separatystycznych organizmów makropaństwo- 
wych. Również z etycznego punktu widzenia Sorokin o wiele bardziej przypomina 
Toynbeego, unikając egoizmu narodowego czy cywilizacyjnego.

Zabiegi porównawcze mająjednak sens tylko wówczas, gdy istnieje wspólna nić, łą
cząca porównywane modele. Niektórzy badacze wskazywali na wyraźne pokrewieństwo 
teorii cywilizacji samoistnych i systemu zaproponowanego przez Sorokina. K. Sułtanów 
wskazuje na fakt, że u Danilewskiego, Spenglera i autora Dynamiki dostrzegamy poszu
kiwania zasady przewodniej formacji kulturowej, zasady, noszącej u każdego z tych * 

32 P. Sorokin, Society, Culture, and Personality. Their Structure and Dynamics, New York 1947, s. 93 
i n.
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teoretyków inną nazwę, w gruncie rzeczy pozostającej jednak tym samym33. 
W. Michiejew zwraca z kolei uwagę na aspekt zmienności kultur w czasie, charaktery
styczny dla Danilewskiego i Sorokina, jak również na fakt, że obaj myśliciele skłaniali 
się ku wspólnotowości, konfederacjonizmowi i uznawali równość praw jednostek i na
rodów za jedną z najważniejszych zasad życia społecznego i politycznego34. Na autora 
Dynamiki jako teoretyka wielości cywilizacji powołuje się także Samuel Huntington35.

33 K.H. CynraiioH, (DiemcotficKO-coifuihtoeuuecKasi cucmejua HJt. flauiLieHcrmo, Leningrad 1989, 
s. 13.

34 B.M. MnxecB. TlpoCmeMa npozpecca ueMoeronoHUManun e (fiu.iocoijjuu II.P. JdauwieecKoio u ll.A. 
CopoKUHa u ee coupeMeumtu acnerm [w:] Couuamuast meopust u coepeMennocmb, Bt>in. 8, MocKBa 1993, 

s. 92-93.
35 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, op.cil., s. 41.
36 P. Sorokin, Society, Culture, and Personality. Their Structure and Dynamics, New York 1947, s. 591; 

Modern Historical and Social Philosophie.?, New York 1963, s. 205 i n.
37 P. Sorokin, Society, Culture, and Personality. Their Structure and Dynamics, op.cit., s. 639.

Zewnętrzna strona Sorokinowskiego systemu istotnie przypomina strukturę wielo- 
cywilizacyjną. Bez trudu odnieść można pojęcie supersystemu do kręgu kulturowo- 
historycznego, Hochkultur czy cywilizacji, nieco trudniej do etnosu. Twórca teorii su- 
persystemów w wielu miejscach przypomina jednak o poważnej różnicy pomiędzy jego 
koncepcją a propozycjami Danilewskiego, Spenglera i Toynbeego. Teoretycy ci sądzili, 
iż całość kultury pozostaje organicznie czy systemowo zintegrowana, Sorokin natomiast 
uważa, że integracja ta dotyczy tylko głównej części kultury; w praktyce jej większość 
pozostaje poza systemem. Po drugie, zdaniem autora Dynamiki, główna przesłanka 
w analizowanych przez niego teoriach wyrażona została niejasno, innymi słowy, nale
żało dopiero się jej doszukiwać w empirycznych fenomenach społecznych. Po trzecie, 
u Sorokina główna przesłanka ma charakter uniwersalny, nie musi odpowiadać poszcze
gólnym kulturom. Co więcej, poszczególne wartości nie muszą być uznawane przez cały 
okres trwania kultury, będącej być może ciągłością, ale nie jednością36 37.

Zgodnie z duchem kulturologii Kroebera, socjolog wskazuje, że grupa społeczna 
(social group) nie jest tożsama z systemem kulturowym (system of culture). Uznawane 
przez Danilewskiego Spenglera czy Toynbeego formacje kulturowe to, zdaniem Soroki
na, raczej grupy językowe (language groups), państwowe (state groups), religijne (reli- 
gious groups) i terytorialne (territorial groups) lub narody (nations). Każda z cywilizacji 
empirycznych przedstawiała zatem konglomerat zwartych lub luźnych systemów 
i zlepków (conjeries)' . W ten sposób zanegowane zostają dwie główne zasady systemu 
opartego na cywilizacjach monadycznych: zasada integralności całej kultury i zasada 
niemożliwości współistnienia w ramach empirycznej formacji kulturowej co najmniej 
dwu istotowo odmiennych systemów. Nawet czysto typologiczna i niedeterministyczna 
teoria Konecznego twardo stoi na gruncie wiary w to, że nie można być cywilizowanym 
na dwa różne sposoby, natomiast u Sorokina systemy zmieniają swe położenie na prze
strzeni dziejów w sposób fluktuacyjny, są ze sobą niezgodne, ale mogą współistnieć 
w tej samej społeczności; czasem bierze górę jeden z nich, czasem inny. Jak czytamy 
u Kroebera:

Te supersystemy ,,zmysłowe", „ideacyjnc” i „idealistyczne” nie są w ogóle ani segmentami kultury, 
ani całościami kulturowymi, ani zbiorowiskami czy liniami rozwojowymi kultur. Są to w istocie biegu
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nowo ujęte wtasności podstawowe, które mają tendencję do przenikania wielkich bloków wyższej kultu
ry na przestrzeni stuleci, w cyklicznym rytmie38.

A.L. Kroeber, Istota kultury, tłum. Piotr Sztompka, Warszawa 1973, s. 394-395.

Przypadek socjologii Sorokina dowodzi, że oprócz linearyzmu, w którym całość 
zjawisk kulturowych zmierza w określonym kierunku, oraz koncepcji pluralizmu cywili
zacji monadycznych możliwy jest także inny schemat teoretyczny porządkujący bogac
two zjawisk historycznych na przestrzeni wieków. Schemat taki, zawierający konkretne 
modele kulturowe, z jednej strony uznaje strukturalną odmienność empirycznych forma
cji, z drugiej zaś nie łączy owych struktur z obserwowalnymi ciągami historycznymi na 
zasadzie ścisłego podporządkowania. Cywilizacje czy kultury historyczne nie muszą być 
zatem ani przypadkowymi zjawiskami w chaosie dziejów, ani etapami w realizacji mo
delu docelowego, ani też monadami bez okien.

38



ZAKOŃCZENIE

Przypuszczenie, że schemat Sorokina jest jedynym możliwym ujęciem synchronicz
nej i dynamicznej struktury cywilizacji, uwzględniającym zarówno ich wielopostacio- 
wość i zróżnicowanie, jak również zmienność i podatność na wpływy o fundamental
nym charakterze, wydaje się dalece ryzykowne czy wręcz naiwne. Specyfika tak czy 
inaczej nazwanych „subsystemów” czy „supersystemów” może być nakreślona wedle 
dowolnego sensownego klucza. W systemach linearnych, jak i teoriach cywilizacji mo
nadycznych nie ma jednak miejsca na taką dowolność. System monolinearny z natury 
rzeczy musi się jej wystrzegać. Jeśli fakty przeczą koncepcji, można ją, idąc drogą re
dukcji logicznej, zmodyfikować lub też stosować wygodniejszą interpretację faktów. 
Linearyzm jest także z natury deterministyczny. Jak bowiem wyobrazić sobie jedyną 
linię rozwoju, jeśli nie stanowi ona nieuchronnej konieczności? Założenie o wielości 
i monadyczności cywilizacji nie musi pociągać za sobą determinizmu, ale drugie z ob
ostrzeń pozostaje: konkretne modele aksjologiczno-behawioralno-materialne pozostają 
w stanie czystym i są przypisywane albo poszczególnym zjawiskom empirycznym, jak 
u Konecznego, albo wręcz historycznym ciągom etnograficznym czy państwowym, jak 
u Danilewskiego, Spenglera czy Gumilowa.

Badanie teorii cywilizacji monadycznych na tle koncepcji linearnych lub „wariantu 
trzeciego”, któremu przyporządkować możemy koncepcję Sorokina, nie wydaje się 
zupełnie pozbawione sensu, odkrywa bowiem wiele problemów teorii cywilizacji jako 
takiej, bez względu na to, które z pierwotnych założeń zostanie w niej przyjęte ostatecz
nie. Kluczowe zagadnienie stanowi kryterium różnicowania podstawowych formacji 
socjokulturowych. Teorie pluralizmu cywilizacyjnego ukazały duże spektrum możli
wych kryteriów. Ich system może być przedmiotem ciągłych modyfikacji i uzupełnień 
w celu stworzenia konstrukcji obejmującej jak najszersze spektrum zjawisk. Jednym 
z przykładów takich przedsięwzięć jest koncepcja Pawła Piskozuba, który proponuje 
tzw. kwadrat kulturowy w miejsce quincunxa Konecznego:

Wytwory kultury zostały w nim zgrupowane w cztery zespoły, jakie stanowią: stosunki społeczne, 
wytwórczość, wiedza i systemy wartości. Pomiędzy poszczególnymi parami tych wytworów kultury wy
stępują sprzężenia, tworząc poszczególne „łady” (albo „segmenty”, albo „porządki” kultury). Jest ich 
w sumie sześć, z których obszar noosfery tworzą trzy następujące:

- sprzężenie między wiedzą a systemami wartości tworzy lad naukowy, porządkujący wiedzę ludz
ką według filozoficznych systemów wartości,

- sprzężenie między stosunkami społecznymi i systemami wartości tworzy lad moralny, regulujący 
stosunki społeczne poprzez etyczne systemy wartości,
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- sprzężenie między wytwórczością i systemami wartości tworzy lad artystyczny, oddziaływający 
na wytwórczość ludzką poprzez estetyczne systemy wartości.

Już tutaj pojawia się różnica systematyzacji w porównaniu z modelem qnincunxa. Zwiększa się ta 
różnica w sposób istotny przy przejściu od duchowej do materialnej sfery kultury, czyli od noosfery do 
biosfery. W quincunxie biosfera została ograniczona tylko do spraw dobrobytu i zdrowia - rzec by się 
chciało - potrzeb filistra. Kwadrat kulturowy przedstawia istniejące tu powiązania w sposób znacznie 
bardziej rozbudowany. Biosferę ludzką tworzą bowiem trzy dalsze pary sprzężeń między wytwórczością, 
wiedzą i stosunkami społecznymi:

- sprzężenie między stosunkami społecznymi a wytwórczością, tworzące lad ekonomiczny, zapew
niający zaspokojenie potrzeb bytowych ludzi (do których należą zarówno dobrobyt, jak i zdrowie z mo
delu quincunxa),

- sprzężenie pomiędzy wiedzą a stosunkami społecznymi, tworzące lad prawny, zapewniający or
ganizację więzi społecznej i jej przekazywanie (w procesach wychowania) następnym pokoleniom,

- sprzężenie między wiedzą a wytwórczością, tworzące lad techniczny, pozwalający na doskonale
nie wytwórczości ludzkiej, dzięki praktycznemu wykorzystywaniu osiągnięć poznawczych wiedzy1.

1 P. Piskozub, Cywilizacje w czasie i przestrzeni, Gdańsk 1996, s. 12-13.
2 E. Spranger, Lebensformen. Geistwissenschaftliche Psychologie und Ethik der Personlichkeit, Halle 

1914, s. 95 i n.

Przedstawiona powyżej propozycja stanowi przykład kolejnej próby objęcia w ra
mach jednego systemu jak największego zakresu działalności ludzkiej w ramach forma
cji cywilizacyjnych. Nie odpowiada wszakże na pytanie, czy w ogóle istnieje jakaś ma
jor premise, czynnik decydujący o kształcie cywilizacji. Być może klucz do problemu 
tkwi w typie osobowości modelowej dla danej formacji. Eduard Spranger wyróżnił sześć 
typów osobowości: człowieka teoretycznego, ekonomicznego, estetycznego, człowieka 
mocy, człowieka społecznego i religijnego1 2. Jeśli specyfika cywilizacji zależy od oso
bowości ludzi tworzących ją, to można powiedzieć, że ze względu na przewagę, jaką 
w danym czasie zyskują jednostki o konkretnej orientacji, mogą powstawać cywilizacje 
o charakterze naukowym, gospodarczym, artystycznym etc. Cywilizacja staje się w po
wyższym rozumieniu taką, jakim jest system wartości ludzi, którzy ją reprezentują.

Można sobie także wyobrazić inny model teoretyczny, model, w którym formacja so- 
cjokulturowa posiada jednoznaczne oblicze pomimo faktu, że jednostki ją tworzące 
należą do innych osobowości. Nie można wykluczyć funkcjonowania jedności politycz
no-gospodarczej w społeczności złożonej z ludzi, spośród których część zalicza się do 
estetów, część do fanatycznych wyznawców jakiejś religii, a część pragnie przede 
wszystkim zgromadzić jak największy kapitał.

Jeżeli porzucimy myśl o głównej przesłance, z której da się wyprowadzić wszystkie 
pozostałe cechy formacji, pozostaje przyjęcie tezy, że cywilizacja może być zrozumiana 
wyłącznie jako całokształt (lub specyficzna kombinacja) jej wyznaczników. Jeśli jednak 
przystać na takie rozwiązanie, trzeba pogodzić się z faktem, że w rozumieniu konkret
nych formacji będziemy mieli do czynienia z wyznacznikami o nierównym ciężarze 
gatunkowym; obok sztuki figuralnej znajdą się wierzenia religijne, określające ostatecz
ny los człowieka.

Właśnie w tym punkcie wyrasta najpoważniejsza antynomia wielu teorii pluralizmu 
cywilizacyjnego, w tym także wyjściowej koncepcji Mikołaja Danilewskiego. Z jednej 
strony przypisują one religii charakter dystynktywny, z drugiej natomiast muszą uznać 
jej najczęściej uniwersalne przesłanie. O ile judaizm i shintoizm dobrze służą jako czyn
niki różnicujące, o tyle z pewnością nie można tego powiedzieć o chrześcijaństwie (tak
że prawosławnym) czy islamie. Antynomię tę najbardziej konsekwentnie, jak się wyda
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je, próbował przezwyciężyć Arnold Toynbee. Niektórzy z teoretyków cywilizacji mona
dycznych, przede wszystkim Danilewski, Leontjew, Gumilow i Huntington, pragnęliby 
ustawić konkretne religie w pozycji oblężonych twierdz. Wzajemna tolerancja, chłodna 
obojętność i swoisty wewnętrzny fundamentalizm stanowią dla nich wzór dobrze rozu
mianej tradycji, mogącej stanowić wzorzec życia społecznego. Powstaje wszakże pyta
nie: jak pogodzić taką wizję z nakazem ewangelizacji czy, bardziej generalnie rzecz 
ujmując, z posłannictwem ekspansji. Dlaczego ład światowy miałby stanowić dla czło
wieka religijnego sankcję wyższą od nakazów mistrzów, którzy obiecują ład w planie 
wieczności?

W związku z przywołaniem religii uniwersalnych powstaje jeszcze jedna istotna an
tynomia, nie mniej fundamentalna. Danilewski i jego świadomi lub nieświadomi konty
nuatorzy umieszczają chrześcijaństwo w obrębie monadycznych struktur ograniczonych 
w czasie i przestrzeni. Krytykują monolinearyzm, kojarząc go często z materiałistycz- 
nym ewolucjonizmem, zapominając, że tradycja monolinearyzmu nie pochodzi bynaj
mniej od Hegla czy Darwina, lecz od judeochrześcijańskiej historii zbawienia, zwień
czonej uniwersalną eschatologią. O ile jeszcze w ramach kalwinizmu można dopuścić 
ograniczenie sfery przeznaczonych do zbawienia, to w prawosławiu, na które powołuje 
się Danilewski, jest to już zupełnie niemożliwe.

Niektórym teoretykom pluralizmu cywilizacyjnego, przede wszystkim rosyjskim, 
zawdzięczamy wszakże bardzo istotne memento. Rozważania na temat struktur cywili
zacyjnych sprowadzają oni do tak czy inaczej rozumianego makronacjonalizmu etnicz
nego. Nie jest on bynajmniej racjonalnym stosunkiem do rzeczywistości geopolitycznej, 
lecz opiera się na instynktownych sympatiach i antypatiach, ma zatem charakter irracjo
nalny. Etniczność staje się wartością samą w sobie. Znamienny może być przykład 
przytoczony przez Aleksandra Dugina:

(...) w Republice Serbskiej w Bośni na moje pytanie, co stoi na przeszkodzie, by zawrzeć rozejm w pew
nym powiecie, otrzymałem (...) znaczącą odpowiedź: „O, tamta góra, mała góra znana jest z serbskich 
kronik od czasów średniowiecza. Teraz znajduje się w rękach wrogów. Nie ma na niej niczego: ani 
punktów strategicznych, ani cennych surowców, ani przedsiębiorstw przemysłowych. To po prostu 
skrawek ziemi. Ale - serbskiej ziemi. Legio tu już kilkuset naszych bojowników. Proponują nam pokój 
w zamian za tę przeklętą górę. Ale my nie przyjmiemy takiego pokoju. Potrzebna nam góra. Owa bez
użyteczna góra...”3.

3 A. Dugin, Mi>r)e/>HU3anusi 6e3 eecmepHU3ai(uu. <www.arctogaia.com/public/vtor 10.hlm#l> (stan 
z dn. 05.03.2002)

4 K. Kwaśniewski, Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji. Warszawa 1982, s. 29.

Konflikty etniczne często mają charakter irracjonalny. Jeśli zaś kultura opiera się (tak 
jak jest to w teorii Danilewskiego) na rdzeniu etnicznym, to mamy do czynienia z kon
fliktem kulturowym kwitnącym podczas snu rozumu. W większości wypadków konflikt 
nie pojawia się jednak przypadkiem. Zdaniem Krzysztofa Kwaśniewskiego, można 
o nim mówić w dwóch wypadkach: w sytuacji pogranicza i sytuacji migracji4. Beverly 
Crawford po wyczerpującej analizie różnych nacjonalizmów, które wystąpiły w drugiej 
połowie XX stulecia, dochodzi do wniosku, że konflikty etniczne najczęściej pojawiają 
się w sytuacji instytucjonalnego nacisku na społeczność stanowiącą grupę odmienną od 
tej, którą owe oficjalne organy wspierają. Stąd też przywódcy, którym zależy na zaże
gnaniu sporów etniczno-kulturowych, powinni tak animować pracę instytucji, by te były 
w stanie zepchnąć konflikty kulturowe na plan dalszy i aby jako bardziej istotne zaczęły 

http://www.arctogaia.com/public/vtor_10.hlm%2523l
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się jawić problemy grup interesów czy podziały klasowe. Bardzo pomocnym narzę
dziem w tym procesie mogłaby się stać globalizacja, ma ona bowiem zdolność osłabia
nia czy wręcz eliminowania instytucji kulturowego nacisku5.

5 B. Crawford, The Causes of Cultural Conflict: Assessing the Evidence [w:] The Myth of the Ethnic 
Conflict, Berkeley, California 1988, s. 556-559.

6 W. von Humboldt, O różnicach w budowie ludzkich języków oraz ich wpływie na duchowy rozwój 
rodzaju ludzkiego, tłum. Teresa Dmochowska [w:] Teorie badań literackich za granicą. Wybór, rozprawa 
wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej, t. 1, Kraków 1965, s. 143.

Rzecz w tym, że właśnie takie rozwiązanie jest dla wielu nie do przyjęcia, globaliza
cja bowiem sprzyja lub przynajmniej nie przeszkadza zachowaniu tożsamości jednost
kowej, lecz zmierza ku zatarciu specyfiki wspólnot. Nie chodzi tu o jakiekolwiek ogra
niczenie prawa do zrzeszania się lub antyreligijne naciski, ale o czynności mające wręcz 
odmienny charakter. Jednoczenie się świata wymusza pewną tolerancję, co pociąga za 
sobą opór wobec kultury normatywnej. Obawa przed taką liberalizacją dotyczy przede 
wszystkim tych środowisk, które nie potrafią wyobrazić sobie kultury bez nacisku, bez 
dyscypliny czy wręcz ofiar złożonych na ołtarzu wspólnoty narodowej czy religijnej.

Na długo przed powstaniem pracy Danilewskiego (a także Podręcznika historii po
wszechnej Ruckerta) Humboldt, orędownik koncepcji języka jako matrycy funkcji psy
chicznych, wyraźnie wskazuje, że „działalność jednostek, bez względu na to, jaki szcze
bel ich geniusz pozwalałby jej osiągnąć, jednak tylko w tym stopniu jest skuteczna 
i trwała, w jakim jednostki te są jednocześnie unoszone wzwyż przez ducha tkwiącego 
w ich narodzie”6. Innymi słowy, ludzkość o tyle tylko zrealizuje powszechne cele, o ile 
dopuści rozmaitość, pewne bowiem osiągnięcia są możliwe wyłącznie w ramach ducha 
narodowego. Rozumowaniu temu trudno odmówić wewnętrznej logiki. Pewne konfigu
racje kulturowe możliwe są tylko w środowisku specyficznie ukształtowanym przez 
określone kategorie myślenia, odzwierciedlone w języku, a mające różnorakie źródła: 
religijne, historyczne, rasowe etc.

Historia społeczności międzynarodowej dowodzi wszakże również czegoś wprost 
przeciwnego. Wybór określonej opcji socjokulturowej przez daną społeczność ma cha
rakter dwojaki: pozytywny i negatywny zarazem. Każda droga rozwoju cywilizacyjnego 
wyklucza jednocześnie inną. Wielkie osiągnięcia, które ludzie zawdzięczają różnego 
typu swoistościom i separatyzmom wykluczają osiągnięcia inne, te, które zaistniałyby, 
gdyby zwycięstwo odniosła tendencja uniwersalistyczna. Zgodnie z uwagą Huntingtona, 
podziały są istotnie cechą ludzką ale jaką postać przybrałyby w świecie zglobalizowa- 
nym - trudno do końca przewidzieć.

Diagnozy w rodzaju tych, które przedstawili Kwaśniewski i Crawford, wydają się 
niewystarczające, a globalizacyjne propozycje przyjmuje się w wielu kręgach z nie
ukrywaną wrogością (jaskrawym przykładem są tu nie tylko geopolityczne wywody 
Dugina, lecz także protestujące tłumy, niechętne dążeniom Światowego Forum Gospo
darczego). Koncepcje te, podbudowane badaniami empirycznymi, zdają się wskazywać, 
że tendencje separatystyczne, antyzachodnie i konfrontacyjne pojawiają się w sytuacjach 
trudnych dla pewnych społeczności, zawsze jednak na styku cywilizacji. Jak jednak 
wyjaśnić zgładzenie w zamachu terrorystycznym tysięcy niewinnych ofiar w kraju, któ
rego obywatele nie kontaktują się bezpośrednio z narodami zamachowców? Ostatecznie 
można uznać taki akt za zbrodnię szaleńców, ale nie da się w ten sam sposób wytłuma
czyć radości ludzi wiwatujących po zamachu na ulicach islamskich miast.



ćaKonczenie

Konflikt cywilizacji nie jest zatem tylko jakimś następstwem nacisków na pewne 
społeczności, lecz zjawiskiem głębszym, podbudowanym specyficznym światopoglą
dem. Przedstawiciele konkretnych formacji kulturowych mniej lub więcej świadomie 
percypują odmienność obcej struktury, zaś doświadczanie tej odmienności nie musi być 
wcale aktem tajemniczym. Kroeber, definiując kulturę, stwierdza, że ,jest to przyjęty 
zwyczajowo sposób działania, odczuwania i myślenia wybrany przez społeczeństwo 
spośród nieskończonej liczby i różnorodności możliwych potencjalnie sposobów by
cia”7. Jądro kultury stanowi zatem naładowany emocjonalnie system ideowy, który stał 
się przedmiotem wyboru. Wybór ten pozostaje brzemienny w skutkach, ponieważ rzu
tuje na następne pokolenia ludzi, którzy urodzą się na obszarze znajdującym się pod 
wpływem określonych wzorców i norm kulturowych. Zasada wyboru zakłada wszakże 
konieczność odrzucenia innych możliwości. Dramatyzm owych wyborów uświadamiany 
jest przez konkretne społeczności w różnym stopniu, zawsze jednak odgrywa poważną 
rolę.

7 A.L. Kroeber, Istota kultury, tłum. Piotr Sztompka, Warszawa 1973, s. 323.
8 Ibidem, s. 326.
9 F. Stiepun, Życie i twórczość, tłum. Włodzimierz Sawicki, Warszawa 1999, s. 163.
10 L. Kołakowski, Szukanie barbarzyńcy. Złudzenie uniwersalizmu kulturowego [w:] L. Kołakowski 

Cywilizacja na lawie oskarżonych. Warszawa 1990, s. 11-14.

Człowiek w takiej koncepcji jest zatem człowiekiem wybierającym i odrzucającym 
ogromną większość możliwych sposobów bycia. Idąc drogą myślenia Kroebera i teore
tyków pluralizmu cywilizacyjnego, można powiedzieć, że każdą formę kultury można 
opisać tylko w odniesieniu do całego jej systemu, a sam system - przez porównanie jego 
funkcji i wytworów z funkcjami i wytworami innych formacji8. Także i tutaj pojawi się 
pytanie o kryterium porównania. Danilewski sugeruje przecież, że każda cywilizacja 
posiada swój własny kod, nieprzetłumaczalny dla innych grup socjokulturowych. Wyra
ża przez to sceptycyzm w obszarze możliwości wzajemnego zrozumienia kultur. Podob
ne uwagi znajdujemy w Zmierzchu Zachodu, dziele o odmiennych duszach historycz
nych Hochkulturen.

Fiodor Stiepun nie bez racji zarzuca Spenglerowi, że jego droga myślowa prowadzi 
do kulturowego solipsyzmu:

(...) jego wniknięcie w dusze wielkich kultur okazuje się w istocie iluzoryczne, nie czyniąc tak naprawdę 
wyłomu w osamotnieniu jego zachodnioeuropejskiego ducha. Polegałoby na stwierdzeniu, że poznając 
Grecję, Iigipt i Indie, koniec końców Spengler, w swych chimerycznych domysłach na temat tych kultur, 
realnie poznaje jedynie własną duszę dwudziestowiecznego Europejczyka9.

Oznacza to, że mówienie o obcych kulturach w sposób obiektywny byłoby w zasa
dzie niemożliwe. Leszek Kołakowski bezwzględnie rozprawia się ze „złudzeniem uni
wersalizmu”. Argumentuje, że przecież afirmując równość wszystkich kultur, musimy 
również dokonać afirmacji tych, które niosą nietolerancję, ją zaś, przez akceptację uni
wersalizmu, staraliśmy się wyeliminować. Akt kwestionowania samej siebie jest już 
kulturowo zakorzeniony - właśnie w kulturze europejskiej10.

W związku z takim założeniem, posługiwanie się przykładem teorii Spenglera jako 
koncepcji koherentnej jest dla przedstawicieli formacji euroatlantyckiej niewygodne. 
Przypadek Danilewskiego czy Gumilowa jest w tym przypadku o wiele bardziej intere
sujący. Należałoby się bowiem zastanowić, czy myśliciele ci są dla ludzi Zachodu bar
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dziej niezrozumiali i trudniejsi do przyjęcia niż Le Bon czy Spengler. Trzeba przy tym 
odróżnić dwie kwestie: zawartość merytoryczną teorii oraz ich język.

Dość jednoznacznie można stwierdzić, że analiza opracowań nie dostarcza dowodów 
na poparcie takiej tezy. W obszarze zawartości merytorycznej większość badaczy euro
pejskich i amerykańskich dokonuje bardziej zdecydowanej kontestacji Le Bona, Gobi
neau, Chamberlaina niż autorów rosyjskich; hasła pangermanistyczne budzą nawet 
większy niesmak i niepokój niż panslawistyczne. Bardziej jednak zasadnicza pozostaje 
sprawa języka i kategorii myślenia dzieł rosyjskich teoretyków. Trudno jest wykazać 
jakiekolwiek punkty, w których dzieła te byłyby mniej przydatne w euroamerykańskim 
dialogu o wielości kultur niż prace Bagby’ego czy Huntingtona. Prace Rosjan pozostają 
dla człowieka Zachodu w równym stopniu swoiste oraz intelektualnie przyswajalne, jak 
prace Spenglera, Toynbeego czy Konecznego, co wykazała ich zbiorcza synteza.

Fakty te pozwalają wysnuć co najmniej dwa sprzeczne wnioski. Po pierwsze, można 
przyjąć, że Danilewski, Leontjew i Gumilow posługują się językiem kategorii dostar
czonym przez obcą (a nawet wrogą) cywilizację zachodnią. Można także, idąc za jedną 
z intuicji Danilewskiego, stwierdzić, że język takich rozważań należy do wspólnej 
skarbnicy ludzkości. Z tego jednak wynikałoby, że na najbardziej kluczowym i elemen
tarnym poziomie stosunków międzykulturowych istnieje przestrzeń porozumienia, 
o której nie chciał słyszeć żaden z teoretyków cywilizacji bez okien, począwszy od tego, 
który zagadnienie to pozostawił pozornie rozwiązane, umierając 8 listopada 1885 roku 
w Tyflisie.



CIVILIZATIONS WITHOUT WINDOWS. 
NIKOLAI DANILEVSKY’S THEORY AND LATER CONCEPTS 

OF MONADIC SOCIOCULTURAL FORMATIONS

Summary

In 1869 Nikolai Danilevsky, a Russian biologist and treasury official, published his 
Russia and Europe, a geopolitical study, where he presented a multicivilizational con- 
cept of world history. In it special attention was given to the relations between Western 
culture and the Slavic community, which, he believed, should be unified in a Pan-Slavic 
federation. The vision contradicted the widely accepted model of Hegelian and Darwin- 
ian monolinear progress. Moreover, the author made his socio-cultural units mortal, so 
that the theoretical oulcome comprises a set of long-lasting funeral marches.

Danilevsky’s theory was not a complete novelty - some aspects of it may be referred 
to earlier conceptions such as the monadology of Leibniz or Vico’s Scienzia Nuova, 
where the Italian historian put world history into the scheme of corso and ricorso. There 
are, however, much more likely sources of influence. Russia and Europe owes some of 
its ideas to the socialist concepts of Charles Fourier. (Danilevsky during his student 
years was even arrested and investigated on a charge of proclaiming socialist ideas.) 
There was a controversy within the circle of Russian thinkers over whether Danilevsky 
followed the ideas of Heinrich Riickert, a German historian, who wrote an outline of 
world history, taking into consideration non-westem cultural threads (Kulturkreise, 
Kulturtypen). What seems doubtless is the significant influence of Russian slavophiles 
and their descendants such as the representatives of the „soil philosophy” (pochvenni- 
chestvo). The Pan-Slavic program is also a strictly Russian variation of earlier concepts 
brought up by such activists like Jan Kollar, Frantisek Palacky or Adam Gurowski.

Danilevsky’s theory forms a system with strictly determined terms and laws. The ba
sie units of history, called culture-historical types or self-contained civilizations, are 
sophisticated transformations of ethnographic materiał. In other words, the character of 
any civilization is strictly determined by the mental structure of its ethnic source. The 
division of humanity into types follows the language route: similarities in language are 
identified with a common tribal background. Since the ethnic psychological traits are 
unique, the basie features of a culture-historical type cannot be transferred to another 
one; a civilization is not permeable. However, the peripheral characteristics such as 
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scientific inventions or artistic techniques can be exchanged and have their place in the 
common treasure of humanity.

In fact, there were some attempts to build societies composed of morę than one eth- 
nic element. They can be divided into three types. Transplanting by colonization is 
a kind of transfer based on a belief in only one model of development. It justifies mili- 
tary operations or other acts of violence in order to put the conquered area into the „cor
rect” cultural form. A graft takes place when one ethnic group lives within the territory 
occupied by another one, co-operating with it in „technical” matters. In both cases there 
is no real fusion of both elements. The only positive meeting happens when one culture 
is fertilized by another one - a source of inspiration.

The description of a multicivilizational world is possible because of the system of 
activity categories, which characterize each formation. A culture-historical type may 
theoretically reveal its uniqueness in four areas: religion, politics, culture and socio- 
-economic regulations. Some civilizations are characterized by only one area of activity 
(Judaism in the Hebrew type), some by two (European culture and political system); 
there is also a hope for the first four-category type - the Slavic one. Such a culture may 
flourish only on the condition of political independence. However, its power and inner 
abundance depend on the diversity of the ethnographic materiał. That is why the ideał 
situation for a culture-historical type is when it comprises a set of independent states, 
related to each other within the frame of ethnic origin and language group.

Ali such monadic formations are mortal, like one-year plants. They usually undergo 
a historical progress, which starts from a very long ethnographic phase, in which all 
later features are formed, then it reaches the stage of state and a relatively short period 
of civilization, which may be compared to fruitbearing. After that climax a culture- 
-historical type declines. Its fali may take the form either of self-satisfied apathy or the 
apathy of despair.

The scheme of Danilevsky’s conception owes a lot to „social” ideologists. However, 
its real base comes from an anti-Darwinian theory, which was borrowed by the Russian 
thinker from Karl Emst von Baer, an Estonian biologist, who followed Georges Cuvier’s 
vision of the origin of species. Cuvier did not believe in the gradual transformation of 
one species into another, limiting evolution to inner progress and global catastrophies. 
Using such an analogy, Danilevsky explains the monadic characteristic of socio-cultural 
formations. Although the thinker pretends to follow an inductive model of reasoning, he 
actually shows a kind of biological reductionism, raising the organie analogy to an ab
solute degree.

Danilevsky proclaims the existence of twelve culture-historical types: Chinese, In
dian, Chaldean (Old-Semitic), Hebrew, Egyptian, Greek, Roman, Peruvian, Mexican, 
Iranian, Arabie and European. His preoccupation is to find the basie distinctions be- 
tween European civilization and the emerging new type, which is the Slavic one. 
Danilevsky believes that the main trait in the European psyche is violence. Violence, 
however, does not originate in strictly biological drives; it is a resuit of overgrown west
ern individualism. Completely different qualities are essential in the Slavic soul: Slavs 
are tolerant because they are inherently collective and thereby counciliaric. The history 
of the Teutonic and Romanie nations is fuli of violent events: murders, religious wars 
and persecution, aristocratic domination over hard-working peasants. Russia shows 
a different type of history, where the passing centuries lead the nation toward liberty. 
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The ruler introduces changes automatically after the people realize the need for them. 
That is why they will never resort to a social revolution.

Danilevsky’s theoretical system builds up a frame for a catastrophic political doc- 
trine: the Western culture-historical type had reached its period of civilization in the 
seventeenth century and is presently within the process of decline. Its fali, however, is 
not the total end of civilization - after the long time of their ethnographic phase the 
Slavic nations have grown up to fulfill their mission. Russia, the only independent 
Slavic state, should take responsibility and create a federation with its capital in Con- 
stantinopole. The actualization of the program will probably be connected with a mili- 
tary action sińce Bałkan and Western Slavs are under the domination of hostile empires: 
Ottoman Turkey and Habsburg Austria. The federation will also include some non- 
-Slavic nations such as Hungarians, Greeks and Romanians, who dared to intrude into 
the Slavic domain.

Although there is no doubt that Danilevsky’s conception should be treated as a po
litical doctrine, its structural base is not only rooted in social theories but in a scientific 
scheme as well. These varied origins make the search for related concepts quite com
plex. There are many points that could be taken as a point of reference: the multicivili- 
zational paradigm, organie analogy, historical pessimism or an imperial political pro
gram. To elear up the field it is necessary to limit the rangę to only two assumptions: the 
one, that world history is a drama where the main parts are played by great civilizations; 
and the other, that those socio-cultural units are structurally integrated and hence essen- 
tially hermetic.

A follower of Danilevsky was Konstantin Leontiev, a Russian diplomat. Because of 
his medical education he created a theory which follows the organie scheme: culture- 
historical types (or: styles) experience three periods of development: original simplicity, 
flourishing complicity and secondary simplification. Prosperity, in analogy to biological 
life, is associated with the growth of complexity, understood as a despotism of forms, 
whereas simplicity is the resuit of decomposition into non-organic substances. Leontiev 
generally continues Danilevsky’s linę as far as the theoretical scheme is concemed. 
There is, however, a very important difference: in Leontiev’s theory the basie traits of 
socio-cultural units are derived from spiritual education, from extemal forms, not from 
the tribal root.

The socio-cultural and political consequences of the model are very different as well. 
Leontiev’s conception is in fact a ery against cultural entropy. Whereas Danilevsky is on 
the side of progressive egalitarianism, his follower glorifies social divisions; the ideał 
state is an aristocratic monarchy with a striet limitation of living standards and styles. 
Unification, as he says, is equal to gradual death, which is the unavoidable end of any 
civilization.

Leontiev’s theory also contains a political program seemingly identical with the one 
proposed by his predecessor: he intends to build an orthodox empire with the capital in 
Constantinopole. Although the main part in the process should be played by the Rus- 
sians, the political organism is not supposed to be essentially Slavic but Byzantine. In 
Leontiev’s opinion there is no such thing as Slavhood. Slavs belong to various civiliza
tions: Russia is a Byzantine derivative, Czechs are „Germans translated into a Slavic 
language”, Bosnian Muslims are closer to Turks than to any of the Slavic nations. In this 
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way a similar structural model and a common biological analogy lead to quite different 
conclusions both in the theoretical scheme and in socio-cultural consequences.

A similarly radical, but structurally different concept appeared in France thanks to 
Gustave Le Bon, another doctor and the author of The Psychology of Peoples and The 
Crowd. This controversial historian and social psychologist created a theory that is an 
emanation of racism, sooner represented by Joseph Arthur de Gobineau. Le Bon writes 
about races or psychological species - big ethnic bodies, in which the basie traits of 
civilization are handed down from one generation to another. There is no clarity in the 
explanation of heritage in Le Bon’s works. He writes about the souls of races which 
determine the forms of culture. Like Danilevsky, he believes in the impossibility of 
transferring basie cultural features into another civilization because of the biological 
character of these traits. Even religion is a form of the dominating racial psyche.

The conclusions of Le Bon’s conception are no less pessimistic than in Russia and 
Europe. The French thinker presents the development of civilization as a process start- 
ing from a group of barbarians, whose later generations fuse into a unity. However, after 
some time, extemal safety and consumptionism make the people give up their ideals and 
the soul of the race disappears. The end of a civilization is usually connected with the 
invasion of a new barbarian people with a strong ideał. Processes of destruction may 
also take the form of a new spirit, an egalitarian obsession, capable of disciplining large 
groups of people - crowds. They are preoccupied with socialism, a kind of religion. It is 
in fact a strange cesarism, which finally leads to destruction.

Le Bon’s theory can be placed between the concepts of his Russian predecessors. It 
follows Danilevsky’s belief in the ethnic origin of civilization but in the area of social 
consequences it seems to be much closer to Leontiev’s worship of inequality.

Another kind of biologism characterizes the monumental Science of Civilization 
written by Erazm Majewski, a Polish archeologist and economist. He understands civi
lization as a higher level of life and calls it „D-reality”. Majewski, in spite of his pan- 
biologism, does not seem to be a reductionist sińce his civilizations are not formed ac- 
cording to the rules of „lower-level” organisms. A special part in the system is played by 
human speech, a „social link” of the highest level of life. Languages of socio-cultural 
formations connect the individuals in a way analogical to the functioning of nervous 
systems, connecting cells and tissues in organie structures.

Majewski emphasizes that civilizations differ from each other in their cultural as- 
pects, rooted in their respective language systems. He avoids pointing out biological 
determiners, claiming that people of the same tribal origin may belong to different civili
zations (sometimes hostile to each other) if they acquire different languages and start 
thinking according to their categories. Danilevsky treats languages as derivatives of 
mental structures whereas Majewski goes further - he assumes the priority of language.

A civilization starts from a play of semantic fields: it appears because of differences 
among abstract pictures evoked by language forms. There is, however, another aspect, 
which makes it dynamie: it is the excess of elan vital. Socio-cultural formations die but 
their death is not unavoidable. It is usually caused by a gradual „decline of language and 
thought”. After the death of a civilization the human element (treated as a kind of mate
ria prima, contrary to Danilevsky) is automatically taken over by a new formation, 
which uses it according to another language structure.
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The decline of a civilization is often caused by tolerance for the inferior. Majewski 
believes in the total inequality of people. Like Leontiev, he supports elitism; however, 
his very conservative political vision is not aristocratic but liberał. The Russian theoreti- 
cian realizes the entropie functions of capitalism whereas Majewski treats capitalism as 
a kind of battlefield, where strong leadership and brilliant thought leads the whole com- 
munity to well-being. Supporting weak individuals within society leads to decline and 
the finał deterioration of civilization.

One of the best known theories of monadic civilizations comes from The Decline of 
the West, the major work of the German philosopher Oswald Spengler. His theory is 
based on a distinction between non-reflexive Dasein and conscious Wachsein. This 
opposition is brought into the world of his socio-historical formations called High Cul- 
tures. The processes which determine their inner life proceed along the linę joining the 
non-reflexive starting point to the highly intellectualized finał stage. Before reaching it 
the formation remains in the state of culture which is understood as a tension between 
unconscious spontaneity and sophistication. Originally cultures are characterized by 
such traditional oppositions as those between peasantry and nobility, the village and the 
castle, etc. Later, however, when the intellectual tendency predominates, old oppositions 
disappear giving way to the distinction between the cosmopolitan city, inhabited by the 
masses. and the province, an inferior being devastated by the metropolis. In other words, 
culture tums into civilization, the finał stage of historical development.

The Spenglerian list of High Cultures is similar to the one presented by Danilevsky. 
The German philosopher, however, is interested in only three of them: magie culture, 
identified with the Arabie one, Apollinian (Old Greek and Roman) and Faustian (West
ern, Teutonic). The magie culture is a great dichotomy between the spirit and the soul, 
the prime symbol of the Apollinian one rests in ideał harmony represented by a classical 
statue, whereas a Faustian self-conscious man dreams about unlimited space.

Spengler writes his book to the people of the West. He claims that this culture circle 
reached its limits of development and is tuming into a civilization. Before the last breath 
it is going to experience all the symptoms of agony: a flash of cesarism identified with 
disciplined socialism, an expression of one side of the German soul (the other one is the 
desire for Faustian freedom). These tendencies are going to be politically embodied in 
the Imperium Germanicum.

Structurally, Spenglerian theory resembles the scheme proposed by Danilevsky and 
Leontiev. It emphasizes the spiritual differences between great cultures and creates an 
imperial program. It is, however, an epitaph rather than a song of the future.

A completely different vision can be found in the works of a Polish historian, Feliks 
Koneczny. Like the previous theoreticians he gives a list of civilizations but the criteria 
of division are not historical but typological. Civilizations in his conception are models 
that could be applied at any moment of history. Koneczny provides a quincunx - a set of 
five values (good, truth, health, prosperity and beauty) which have to be taken into con- 
sideration by people of all cultures. Civilizations also have to present their attitude to the 
relation between public and private law, especially in the area of family, property and 
heritage. The legał systems in civilizations may vary from the despotism of the ruler’s 
private property through the Latin balance between the ruler’s competence and the rights 
of citizens, to the despotism of state. The basie distinction that underlies the plurality of 
civilizations is their attitude to the human being. All phenomena of life can be treated 
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either in an individual (personalistic) or in a collective way. Koneczny, contrary to most 
of the previous theoreticians, glorifies individualism.

The historian rejects the tribal element as a characteristic of socio-cultural forma- 
tions. His model remains „spiritual”. He also claims that there is no empirical evidence 
that their death is unavoidable. However, he agrees that the higher types of civilization 
require much effort to be preserved. They are demanding, hence vulnerable to destruc- 
tion.

Civilization types vary from the Turanian one, which is totally collective and focused 
on the leader’s power, to the Latin type, which demands a striet division of laws and 
protects the individual. In Koneczny’s view, Russia represents the first model, whereas 
Poland and other Western countries (except for Germany) belong to the Latin scheme.

Koneczny, like Leontiev and Majewski rejects the idea of equality. He would like to 
build a state of „law in courts.” He also supports free market and urbanization. His ideas 
in both the theoretical and political areas are strikingly different from the ones we find in 
the works of Danilevsky and most of the other theoreticians of monadic civilizations.

Arnold Toynbee, whose famous A Study of History appears just after Koneczny’s 
books does not follow the „typological route”. His civilizations are historical phenom- 
ena, which appear as a response to a challenge provided by external conditions such as 
climate or social environment. Very mild or very severe conditions are usually not good 
kinds of challenge - the civilization which has to face them may become either arrested 
or abortive. A successful response is possible if the community has got a creative mi- 
nority which gives the rest a trigger for development. When the elite tums into a domi
nant minority, the civilization undergoes a gradual decline passing through a time of 
trouble, a universal state, an Interregnum, a breakdown, disintegration, and dissolution. 
A socio-cultural formation is usually disintegrated by an internal proletariat, then the 
external proletariat plays the part of the executioner. When an affiliated civilization 
takes over the main values of a dying one a phenomenon of a renaissance takes place. 
What can be expected in disintegrated universal states is the appearance of great relig- 
ions - universal churches.

Toynbee’s list of civilizations is much longer than the previous ones and contains 21 
formations. Characterizing the Western one Toynbee hopes that it will avoid disintegra
tion because it has overcome the division into the dominating minority and internal pro
letariat. Besides, Western culture seems to have created a universally accepted model.

Philip Bagby, an American anthropologist who was very critica! about Toynbee’s 
theory, proposes a model in which civilizations are urban supercultures. These forma
tions are not equal, there exists a limited list of major civilizations apart from the pe- 
ripheral ones. They should be understood as behavioral styles. Bagby claims that the 
behavioral aspects should not be limited to visible actions; people’s inner reactions are 
equally important. In other words Bagby’s civilizations boil down to configurations of 
culture pattems.

As far as the dynamie side of civilizations is concemed, the anthropologist suggests 
that in most of them the process of growth starts with the age of faith, then it is followed 
by the age of reason to be finally replaced by a period of standardized mass culture with 
a partial religious renaissance. All stages are an expression of the rule of rationalization. 
Although Bagby, faithful to empiricism, agrees that most civilizations have disappeared, 
he hopes that the West will exist for a long time, gradually losing its previous position.
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A very interesting concept of big monadic formations was presented by Lev Gu
milov, a Russian ethnologist and a late supporter of „eurasianism”. His theory brings up 
the notion of ethnos, whose origin owes a lot to some disturbances in the dimension of 
space. They produce a kind of energy which gives an ethnic conjery a passionary trig- 
ger. The excess of energy makes the passionaries sacrifice their lives for the sake of 
their formation’s power. In the course of the ethnogenetic process the „battery” goes fiat 
and after the climax (the acmatic phase) the ethnos experiences a breakdown, passivity, 
a backward movement and memoriał stage. Generally speaking, Gumilov’s theory is 
another kind of naturalistic reductionism, reaching not only the microcosmic level but 
space as well.

An ethnos is rarely madę up of one tribe only. People within an ethnic formation co
operate not because of identical features but because they are complimentary. This phe- 
nomenon of inner compatibility makes some peoples join into one formation with some 
of other ones and reject close contacts with those, they perceive as strange or even hos
tile. The contemporary Russian formation is a blend of Slavic, Finnish and Ural-Altaic 
elements.

Among the ethnic formations there are some destructive ones - chimeras which ap- 
pear if one ethnic zonę is occupied by morę than one ethnos and - ethnic anti-systems 
which are caused by an impulse of energy released after a clash of two formations of 
unequal passionary levels. It is quite elear that Gumilov associates the Jewish nation 
with this destructive force. As far as the other ethnoses are concemed, Gumilov splits 
Russian history into two units: the old Slavic Kievan ethnos and the Moscovite-Eurasist 
one. The West, as in Danilevsky’s theory and in most of the others, has already experi- 
enced its acmatic phase and is the main rival of Russia, whose future can be only 
a Eurasian one.

The newest concept of monadic formations known as the Clash of Civilizations the
ory comes from Samuel Huntington. The American researcher derives it from a pessi- 
mistic assumption that people always identify themselves according to the most visible 
differences. On the one hand, the multicivilizational paradigm can be treated as a tempo- 
rary model which describes best the geopolitical situation after the binary scheme of 
cold war, on the other, Huntington says that history of mankind is the history of civiliza
tions.

Apart from the basie notion of civilization, which is usually centered in a core-state, 
the researcher points out that some political entities cannot be simply placed within this 
category and writes about such phenomena as torn countries, where the outer cultural 
Structure is incoherent with the traditional scheme of values.

Huntington’s list of the main present formations is not surprising. It includes Latin 
America (devoid of a core-state) and lone countries (such as - Japan and hinduist India) 
as separate units. Creating the list, the scholar expresses the intention to make the Euro- 
American formation aware of the growing civilization-consciousness in non-Westem 
countries. He is especially afraid of the economic and military power of China and of the 
demographic explosion within the Islamie world.

To rescue the North Atlantic formation Huntington argues for preserving the West
ern characteristics of the United States. He also claims that the West should accept the 
cultural diversity of the world and the position of Russia as a core-state of the Orthodox 
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civilization. Huntington’s position is generally isolationist: he believes that the power of 
the West can be preserved only by intensifying its cultural self-consciousness.

Nearly fourteen decades have passed sińce the first multicivilizational theory was 
created. Within this timeframe no real progress can be observed in the area of theoretical 
systems, methods, empirical argumentation and socio-political programs. The theories 
treat cultural formations either as historical phenomena or typological models. They 
apply either reductionist or inductive schemes of social reality. The suggested lists of 
civilizations are usually similar, except for the one proposed by Toynbee. In many mul
ticivilizational theories the practical goal is to save or strengthen their own countries. No 
„science of the multicivilizational world” has been created so far; we can only compare 
the separate visions.

Their main theoretical difficulty lies in the assumption that civilizations are coherent 
entities. Trying to emphasize the phenomenon of cultural diversity, these thinkers were 
not able to find any scheme in which the variety of socio-cultural phenomena would 
allow them to be essentially open. That such a theory is possible was proven by Pitirim 
Sorokin, a Russian-bom American sociologist. He proposes a set of supersystems as the 
basie cultural units. A supersystem usually does not overwhelm the whole culture but 
only provides it with a specific character. Each supersystem is determined by its major 
premise, a basie idea or spiritual tendency. Sorokin writes about three dominant prem- 
ises. In a sensate supersystem the premise consists in the belief that the truth is basically 
sensory, in the ideational one - that it goes beyond the natural world, whereas the ide- 
alistic supersystem’s premise assumes the need of balance between the spiritual and the 
materiał element.

Sorokin’s systems are strictly typological. A social or political formation may be in- 
fluenced by varying premises, and hence can represent different supersystems in the 
time of its historical existence. Various groups of people within the spatial borders of the 
social entity may be strictly subordinated to the systeirfs beliefs or live their own lives. 
In this way Sorokin’s system is able to describe the cultural diversity of civilizations 
without closing them in hermetic boxes.

The analysis of the multicivilizational paradigm makes the researcher realize some 
basie problems and antinomies such as the religious question. Most of contemporary 
leading religions go beyond civilizational borders - how can they be treated as distin- 
guishing features then? There is also another important question: if we assume that each 
civilization has its own untranslatable language of categories, how can we discuss and 
compare theories created in different formations? The comparison, however, appears to 
be possible, revealing the existence of a common intellectual scheme which underlies all 
civilizations.
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