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Próba syntezy

Образ мышления, который определяет нашу политику, не достиг еще того уровня 
понимания, при котором становится возможным отличить я от не-я. И если уж наш 
разум не обладает способностью к самосознанию, пусть бы руководил нами животный, 
но безошибочный инстинкт самосохранения.

Ф. Тютчев, Письма

W niniejszym artykule zostanie podjęta próba analizy idei chrześcijańskiego na-
rodu. Podstawą tej analizy będą przede wszystkim dzieła Fiodora Dostojewskiego 
przedstawione w szerokim kontekście myśli rosyjskiej oraz prace takich myślicie-
li, jak Fiodor Tiuczew i Włodzimierz Sołowjow. Takie ujęcie pozwoli wskazać na 
szczególne cechy myśli Dostojewskiego oraz przedstawić jego poglądy na chrześci-
jańskie państwo oraz chrześcijański naród. 

Jako jeden z pierwszych problematykę chrześcijańskiego państwa, a także 
chrześcijańskiego imperium, podjął Fiodor Tiutczew. Jego poglądy ukształtowały 
się w znacznej mierze pod wpływem rewolucji francuskiej. Sama rewolucja zresztą, 
a później zwycięska wojna z Napoleonem, odegrały w historii Rosji niezwykle istot-
ną rolę, często odbierane jako jedne z ważniejszych wydarzeń w historii1. 

Rewolucja francuska, zdaniem Tiutczewa, uznała za swoich „duchowych” pre-
kursorów Martina Lutra i papieża Grzegorza VII2. Nie bacząc na chrześcijańskie 
poglądy obu, przyjęła pierwszego i prawie ubóstwiła drugiego. Istnieje oczywiste 
podobieństwo między tymi postaciami, które według myśliciela wyraża istotę życia 
Zachodu – to deformacja chrześcijaństwa, która jest związana z działalnością tych 
postaci. Tiutczew uważa, że Rzym zawłaszczył tradycję Kościoła powszechnego 
i podmienił ją swoją własną – rzymską tradycją. Na tym polega podobieństwo mię-
dzy katolicyzmem i protestantyzmem – tak jak Kościół rzymski przeciwstawia się 

1 Na marginesie dodajmy, że zwycięstwo nad Napoleonem, zgodnie z ukazem cara Aleksandra, 
świętowano w dzień Bożego Narodzenia. Apokaliptyczna Bestia została zwyciężona i można mieć teraz 
nadzieję, że przepowiedziane w Apokalipsie tysiącletnie Królestwo Chrystusa zapanowało na ziemi.

2 Ф. Тютчев, Сочинения. Стихотворения. Политические статьи, Санкт-Петербург 1904, s. 486.
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Kościołowi powszechnemu, tak Luter przeciwstawia się Rzymowi3. W ciągu wieków 
Kościół na Zachodzie stracił niemal zupełnie ducha, który stanowił o jego pierwot-
nym charakterze. Przestał być wspólnotą wierzących, którzy swobodnie jednoczą 
się w sposób wolny w duchu i prawdzie, w miłości Chrystusowej, a stał się niemal 
instytucją polityczną, siłą polityczną, państwem w państwie. Taka formuła przywią-
zała Kościół do spraw ziemskich, a wcielając boskie źródło w ziemskie, słabe ciało, 
Kościół uległ wszystkim niemocom i słabościom ciała. Stąd przemoc i wojny służą-
ce jedynie zachowaniu resztek ziemskiej władzy, bez której zdaniem Rzymu nie mógł 
istnieć Kościół, spowodowały wybuch reform w XVI wieku. Reformacja, zdaniem 
Tiutczewa, to nic innego jak protest chrześcijańskich uczuć przeciw takiemu Koś-
ciołowi, który w wielu ziemskich sprawach był Kościołem tylko z nazwy. Jak niegdyś 
Rzym, który zawłaszczył sobie miano Kościoła powszechnego, również reformato-
rzy, zamiast odwołania się do całego Kościoła, postawili własne sumienie jako sę-
dziego w sporze z Rzymem (uczynili samych siebie sędziami we własnej sprawie). To 
jedna z głównych przyczyn, które spowodowały, zdaniem poety, upadek religijnego 
autorytetu Kościoła na Zachodzie, stąd już tylko krok do negacji każdego autoryte-
tu. Tą drogą do zachodniej kultury przeniknęły elementy antychrześcijańskie4. 

Ludzkie ja, które zostało wyrwane z Kościoła i uczyniło samo siebie sędzią spraw 
wyższych, jest sprzeczne z istotą chrześcijaństwa. Rewolucja francuska po raz pierw-
szy taki bunt ja podniosła do rangi prawa jednostki i uczyniła tę antychrześcijańską 
zasadę podstawą władzy politycznej nad społeczeństwem. Ludzkie ja pragnące na-
leżeć wyłącznie do samego siebie, nieuznające innego prawa oprócz własnej woli 
(ludzkie ja stawiające siebie na miejscu Boga), nie jest jeszcze niczym nowym, novum 
to usankcjonowanie takiego stanu prawnie, co nastąpiło w 1789 roku5. To punkt 
wyjścia wszystkich zmian, które nastąpiły później.

Rewolucja to najnowszy nurt zachodniej cywilizacji, wyniknęła wskutek ostatecz-
nego zerwania z Kościołem: człowiek w ostatecznym rozrachunku zależy od same-
go siebie, kierując się zarówno swoim rozumem, jak i swoją wolą. Wszelka władza 
pochodzi od człowieka, a wszystko, co istnieje ponad człowiekiem, jest tylko złudze-
niem i kłamstwem6. Ludzkie ja czyni w ten sposób przedmiotem bałwochwalstwa 
siebie i nie uznaje żadnej innej władzy ani autorytetu poza samym sobą7.

3 Ibidem, s. 467.
4 Ibidem, s. 468–469. Walicki podkreśla, że Tiutczew w swojej diagnozie Zachodu rozwinął myśl 

o katolicyzmie, protestantyzmie i rewolucji jako trzech fazach apoteozy ludzkiego ja. Kościół rzymski, 
oderwawszy się od Kościoła powszechnego, wchłonął całość Kościoła w swej partykularnej rzymskości, 
uosobionej w papieżu. Następna faza zapoczątkowana przez Lutra reprezentowała bunt jednostki 
przeciw autorytetowi Rzymu, co stanowiło początek zgubnego procesu sekularyzacji, trzecią i ostatnią 
fazą było proklamowanie przez rewolucję francuską zasady suwerenności ludu sprowadzającej się 
w istocie do suwerenności jednostek uznających się za suwerenny lud i rządzących za pomocą brutalnie 
materialnej siły. Patrz: A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, 
Kraków 2005, s. 189.

5 Ф. Тютчев, Сочинения..., s. 443–444, 470.
6 Литературное наследство, t. 97, Москва 1988, s. 206.
7 Ibidem, s. 195.
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Prawdziwą istotę, duszę rewolucji, wyraża nowa nauka – nauka o najwyższej 
władzy narodu. A czym jest zdaniem Tiutczewa najwyższa władza narodu, jeśli nie 
zwierzchnością ludzkiego ja pomnożonego przez ilość, czyli opierającego się na sile?8

Istotą rewolucji jest niechęć do religii. Nowe hasło nowoczesnego państwa to 
państwo nieposiadające religii. Po raz pierwszy w historii społeczeństwo zaczęło 
podlegać władzy państwa nieuznającego żadnej świętości i ogłaszającego, że nie ma 
duszy, a jeśli jest – to pozbawiona wiary9. Dla zaprezentowania swojej neutralności 
w stosunku do religii i chrześcijaństwa państwo musiało przede wszystkim przestać 
być chrześcijańskim państwem, czyli zrezygnować z jakichkolwiek pretensji do bycia 
moralnym autorytetem, innymi słowy ograniczyć swoją funkcję do bycia zwykłą in-
stytucją policyjną, niezdolną do niesienia jakiejkolwiek moralnej idei. Każde jednak 
państwo stworzone przez rewolucję rości sobie prawo do bycia czymś więcej, do 
odegrania tej roli w stosunku do Kościoła, jaką odgrywała obalona, przedrewolucyj-
na władza, zabiega o takie stosunki z Kościołem, które były wcześniej prerogatywą 
monarchy, a religię państwową odrzuca tylko dlatego, że posiada własną religię re-
wolucji10. 

8 Słowem kluczowym dla zrozumienia rewolucji francuskiej jest le peuple. Rewolucja, obalając 
monarchię, ustanawia samowładztwo narodu w miejscu zwolnionym przez samowładczego króla. Arendt 
zauważa: „Nic doprawdy nie wydaje się bardziej naturalnie niż to, że rewolucja musi być zdeterminowana 
przez typ władzy, którą obala. Tym samym nic nie wygląda bardziej wiarygodnie niż wyjaśnienie nowego 
absolutyzmu – absolutyzmu rewolucji przez absolutyzm poprzedzającej ją monarchii. A ponieważ król 
stanowił nie tylko źródło wszelkiej ziemskiej władzy, lecz mocą swojej woli dawał początek każdemu 
ziemskiemu prawu, stąd wola narodu sama oczywiście musiała być od tej chwili prawem. Wysunięta 
przez Rousseau idea „woli powszechnej”, inspirującej i ukierunkowującej naród (tak jakby nie stanowił on 
wieloczłonowego zespołu, lecz naprawdę miał kształt osoby), stała się aksjomatem dla wszystkich frakcji 
i partii rewolucji francuskiej. Wola bowiem, jeśli w ogóle ma spełniać swą funkcję, rzeczywiście musi być 
jedna i niepodzielna (podzielona wola byłaby czymś nie do przyjęcia – Rousseau). Rousseau traktował 
własną metaforę poważnie i na tyle dosłownie, że pojmował naród na podobieństwo ciała kierowanego 
przez jedną wolę, która – jak w przypadku jednostki ludzkiej – również może w każdej chwili zmieniać 
kierunek, nie tracąc tożsamości. (H. Arendt, O rewolucji, przeł. M. Godyń, Warszawa 2003, tytuł oryginału: 
On revolution, s. 193.) „Konstytucyjna historia Francji – gdzie już podczas rewolucji jedna konstytucja 
ścigała drugą, a ludzie stojący u władzy nie umieli wprowadzić w życie żadnego z rewolucyjnych praw 
i dekretów – tworzy jeden monotonny zapis, ilustrując nieustannie coś, co powinno być oczywiste od 
samego początku, to znaczy, że tak zwana wola ogółu, jeżeli ma być czymś więcej niż fi kcją prawną, 
pozostaje z samej defi nicji czymś wiecznie zmiennym, a oparty na niej ustrój jest zbudowany na piasku. 
Tym, co uchroniło państwo narodowe przed natychmiastowym upadkiem i ruiną, była wyjątkowa łatwość, 
z jaką wola narodu ulegała manipulowaniu i dominacji, gdy tylko ktoś zechciał wziąć na siebie brzemię 
bądź chwałę dyktatury. Napoleon Bonaparte był tylko pierwszym z długiego szeregu narodowych mężów 
stanu, który głosił, ku zachwytowi całego narodu: »To ja jestem pouvoir constituant (władza stanowiąca)«” 
(ibidem, s. 203). 

9 Ibidem, s. 471.
10 Ibidem, s. 472–473. „Z drugiej strony jednak Pierwsze Cesarstwo nawiązywało zarówno do 

tradycji Casarstwa Rzymskiego, jak i do »rodzinnej« tradycji cesarstwa Karola Wielkiego (poza tym 
silnie akcentowane były wzorce w postaci Aleksandra Wielkiego i Ludwika XIV). Kult potęgi państwa, 
jego wewnętrznej spójności, silnej władzy centralnej, hierarchii, jedności prawa, łączył się z poczuciem 
misji, a dążność do rozciągania władzy nad licznymi krajami, przede wszystkim tymi, które należały 
niegdyś do Cesarstwa Rzymskiego czy Karolińskiego, wskazywał wyraźnie na źródło inspiracji. (...) Orły 
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Tiutczew konstatuje, że w Europie istnieją tylko dwie realne siły: Rosja i rewolu-
cja11. Podkreśla, że przeciwstawiają się jedna drugiej, a przeciwieństwo między nimi 
jest na tyle istotne, że konfl ikt staje się nieunikniony. Od jego wyniku będzie zależeć 
cała polityczna i religijna przyszłość Europy. Przepaść między rewolucją i Rosją wy-
nika z głębszych przyczyn. Rosja jest przede wszystkim imperium chrześcijańskim, 
a naród rosyjski jest narodem chrześcijańskim, i to nie tylko ze względu na prawo-
sławne przekonania, które mogą być powierzchowne, ale dzięki głęboko zakorzenio-
nym cechom charakteru: zdolności do wyrzeczenia się i poniesienia ofi ary. 

Rewolucja jest przede wszystkim wrogiem chrześcijaństwa, jej antychrześcijań-
ski charakter nie jest cechą drugorzędną, przypadkową, stanowi o jej istocie i daje 
jej natchnienie do panowania nad całym światem12. Swoje ucieleśnienie rewolucja 
odkryła w Napoleonie – „ukoronowanym rycerzu tej rewolucji, który na okruchach 
imperium założonego przez Karola Wielkiego odgrywa parodię imperium wielkiego 
Karola”13. Tiutczew zatem przeciwstawia imperium, które jest owocem rewolucji, 
Cesarstwu Rosyjskiemu. 

Dochodzimy do niezwykle ważnego u rosyjskiego poety i myśliciela pojęcia 
chrześcijańskiego narodu i imperium. Podobnie jak człowiek rzucony w wir grze-
chów, naród wciągnięty w rewolucję przestaje kontrolować siebie. Już nie naród 
dokonuje rewolucji, lecz rewolucja go przechwyca i rozwija się zgodnie z własną 
żywiołową logiką. Takie zjawisko nazywa się samozatratą narodu w żywiole rewolu-
cji, zniszczeniem narodu jako organicznej całości, dezintegracją jedności narodowej. 
W rezultacie ciało narodowe rozpada się na atomy, tworząc dowolne, chaotyczne 
grupy. Naród jest popychany we wszystkich kierunkach, bez jakiegokolwiek określo-
nego celu i treści. Wzrasta skrajna potrzeba zewnętrznej mocy mogącej zahamować 
proces rozpadu i dezintegracji życia narodowego – tak rodzi się tyrania. 

Określając cechy charakteryzujące naród francuski w stanie rewolucji, Tiutczew 
wymienia samowolę, pychę rozumu i złudzenie. Samowola i pycha rozumu dopro-
wadzają do złudzenia. Zdaniem poety istnieje związek między utopią i rewolucją, po-
nieważ za każdym razem, kiedy rewolucja, zmieniając swoje nawyki, zamiast niszczyć 
zaczyna budować – wpada w utopię (w stan zgubnych złudzeń, marzeń)14. Rozsze-
rzenie się rewolucji Tiutczew wyjaśnia przez analogię: naród, popadając w grzeszny 
stan, pociąga za sobą sąsiadujące z nim narody, podobnie jak grzesznik pociąga za 
sobą innych15.

napoleońskich sztandarów nawiązywały do orłów rzymskich. Nie spotkamy w Pierwszym Cesarstwie 
religijnej podbudowy francuskich celów politycznych. Napoleon, podobnie jak cesarze rzymscy dążący 
do zaprowadzenia w świecie pacis Romanae, deklarował, że pragnie dać całej Europie zdobycze rewolucji 
francuskiej” (K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia Doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004, s. 187).

11 Ibidem, s. 442.
12 Ibidem, s. 443.
13 Ibidem, s. 425.
14 Ф. Тютчев, Сочинения..., s. 479.
15 „Zauważono nadzwyczaj słusznie, że rewolucja francuska bardziej kieruje ludźmi niż ludzie nią. To 

spostrzeżenie jest niezwykle trafne i chociaż można je zastosować w mniejszym czy większym stopniu 
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Akt rewolucyjnego samostanowienia się narodu został zawłaszczony przez rewo-
lucję, a sam naród sprowadzony do funkcji tego, dzięki komu rewolucja utwierdza 
się w nieskończoność. Tiutczewowi nie chodzi o wyliczenie „haniebnych” czynów 
rewolucji, raczej o wskazanie istoty i korzeni choroby, która toczy, jego zdaniem, 
europejską cywilizację.

Rozpatrując stan narodu francuskiego, Tiutczew wyodrębnia dwie siły: dobrą 
i złą, które walczą ze sobą o przyszłość Francji – to katolicyzm i rewolucja. Siły te 
są sobie przeciwstawne i nie jest między nimi możliwy żaden kompromis. Po rewo-
lucji wola Francji została rozdwojona. Kościół katolicki i rodzina chrześcijańska to 
aspekty, które nie mogą zostać zawłaszczone przez rewolucję, ale rewolucja nigdy 
dobrowolnie nie zrezygnuje z planów całościowego opanowania narodu. Ten stan 
walki dwóch „woli” stanowi przyczynę rozbicia francuskiego społeczeństwa16.

Rewolucja, zdaniem myśliciela, to choroba, która toczy Zachód. Nie może wy-
rażać duszy narodu, ponieważ dusza jest źródłem wszelkich zdrowych poruszeń, 
z tego wynika, że „zdrową” duszą Francji jest dla poety katolicyzm. Takie rozu-
mowanie pozwala przyjąć możliwość odrodzenia – reakcji jeszcze niezarażonych 
części organizmu wbrew postępującej chorobie. Wcześniej wspominaliśmy o dwóch 
wolach Francji, jeżeli pierwsza (rewolucja) związana jest z rozkładem, to druga (ka-
tolicyzm) jest czymś więcej niż tylko „nastawieniem” narodowym, wyraża ona istotę 
narodu, jego duszę17. 

Tiutczew ruchowi rewolucyjnemu przeciwstawia historyczną legitymizację im-
perium (historiografi ę o charakterze religijnym). Historiografi a Tiutczewa była na-
tchniona teorią, która wyjaśniała inny proces historyczny, jak upadek światowych 
monarchii, imperiów: babilońskiego, perskiego, hellenistycznego i rzymskiego. 

Teoria ta opierała się na egzegezie i różnych interpretacjach 2 i 7 rozdziału Księ-
gi proroka Daniela. Chodziło o wyjaśnienie snu króla Nabuchodonozora, który 
zastanawiając się nad przyszłymi losami swego królestwa, zobaczył we śnie boż-
ka z głową z czystego złota, popiersiem i rękami ze srebra, brzuchem i biodrami 
z miedzi, nogami z żelaza i stopami częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Kamień 
uderzył w żelazno-gliniane stopy bożka i skruszył go. Daniel wytłumaczył ten sen 

do wszystkich wielkich rewolucji, ale nigdy jeszcze w sposób tak uderzający jak obecnie. (...) Tak więc, 
im więcej badamy najaktywniejsze z pozoru osobistości rewolucji, tym wyraźniej dostrzegamy w nich 
coś biernego i mechanicznego. Nigdy nie dość powtarzania prawdy, że to bynajmniej nie ludzie kierują 
rewolucją, lecz rewolucja posługuje się ludźmi. Najlepiej wyrazimy to, powiadając, że ona kroczy sama. 
J. de Maistre, O rewolucji [w:] Historia idei politycznych, wybór tekstów, t. II, oprac. S. Filipowicz i in., Warszawa 
2002, s. 223. 

16 Ф. Тютчев, Сочинения..., s. 481–482. 
17 Литературное..., s. 205. Niezwykle ważne jest odróżnienie wskazywania „błędów” Kościoła ka-

tolickiego i ogólnej oceny katolicyzmu. Tiutczew uważa, że kościół katolicki to jedyna pozostałość au-
tentycznego chrześcijaństwa na Zachodzie. Papiestwo natomiast jest fi larem podtrzymującym chrześ-
cijański gmach, który jako jedyny przetrwał zamęt rewolucji. Poecie zależało na pokazaniu, dlaczego 
wroga, rewolucyjna siła przeniknęła i utwierdziła się w narodzie francuskim. Przyczyną, jego zdaniem, 
było odejście, pewna deformacja, grzech obecny w Kościele rzymskokatolickim po rozdziale Kościoła 
powszechnego.
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jako proroctwo o czterech ziemskich imperiach, po których nastąpi eschatologicz-
ne, mesjańskie Królestwo Boże. Komentatorzy widzieli w tym proroctwie objawie-
nie znaczenia historii, kolejne etapy wypełnienia się zamysłu Bożego. Identyfi kacja 
ostatniego – czwartego imperium wywoływała największe emocje – z nim przecież 
był związany koniec świata. 

Wykładając teorię imperiów i charakter imperium w Rosji, Tiutczew w swoim 
nieukończonym traktacie Rosja i Zachód pisał: 

Rosja jest bardziej prawosławna niż słowiańska i jako prawosławna przechowuje imperium. 
Imperium nie umiera, ono jest przekazywane. Cztery już minęły, piąte jest ostateczne. Prawo-
mocne imperium jest związane ze spadkiem Konstantyna. Pokazać i udowodnić historyczną 
rzeczywistość tego wszystkiego, czym było Wschodnie Imperium (kłamliwe poglądy zachod-
niej nauki na Wschodnie Imperium) przeniesione do Rosji. Tylko jako imperator Wschodu car 
jest imperatorem Rosji. Imperium Wschodu w ostatecznym kształcie to Rosja (...). Monarchia 
światowa to imperium. Imperium istniało od zawsze. Przechodziło tylko z rąk do rąk (...). 
Cztery imperia: Asyria, Persja, Macedonia, Rzym. Od Konstantyna zaczyna się piąte imperium 
– ostateczne18.

Wyjątkowym elementem w Tiutczewowskiej interpretacji teorii światowych mo-
narchii jest wydzielenie imperium rzymskiego i imperium wschodniego, w ten spo-
sób zostaje podkreślona różnica między pierwszym pogańskim i drugim chrześci-
jańskim. Greko-słowiańskie państwo występuje jako kontynuator tego ostatniego, 
chrześcijańskiego imperium. Legalne imperium, które nieodłącznie jest związane ze 
spadkiem Konstantyna Wielkiego i którego dziedziczką jest Rosja, przeciwstawia się 
imperium Napoleona wyrosłemu z rewolucji, które usiłuje powtórzyć imperium Ka-
rola Wielkiego. Stąd wynika niemożliwy do uniknięcia konfl ikt między tymi dwoma 
organizmami państwowymi, i chociaż głównym konkurentem wojskowym Napole-
ona była Anglia, to wszystko rozstrzygająca walka została stoczona z Rosją, a istotą 
tej walki było zderzenie legalnego imperium i ukoronowanej rewolucji. 

Z punktu widzenia dynamiki rozwoju historycznego jest to konfl ikt między dwo-
ma państwami, które roszczą sobie prawo do reprezentowania celu historii albo 
w kategoriach jego aktualnego, albo też antycypowanego spełnienia, towarzyszy 
temu poczucie wkraczania w ostatnie stadium historii wyrażane za pomocą termino-
logii religijnej, a w wypadku oświecenia ulegające sekularyzacji i przybierające postać 
rewolucji.

Dla przezwyciężenia rozłamu między imperium i narodem Tiutczew wprowa-
dza podwójną logikę, logikę chrześcijańskiego imperium i logikę chrześcijańskiego 
narodu, który właśnie dlatego, że jest chrześcijański, uczestniczy w historycznych 
dziejach imperium.

Dostojewski radykalnie zmienia akcenty – imperium jest chrześcijańskie, ponie-
waż jest owocem działania chrześcijańskiego narodu. Problem duchowej samodziel-
ności i przebudzenia życia narodowego pisarz wiąże ze współczesną mu kwestią 

18 Литературное..., s. 183–252. 
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bałkańską. Zauważa, że ruch na rzecz wyzwolenia bałkańskich Słowian nie polega 
tylko na wąsko pojętym poczuciu solidarności, nie chodzi tylko o polityczną kwestię 
jedności Słowian i o rolę, jaką powinna odegrać Rosja w ich zjednoczeniu, ale o zro-
zumienie głębokich, religijnych przyczyn zmuszających naród rosyjski do uczestnic-
twa w kryzysie bałkańskim. Działanie Rosji na Bałkanach nie powinno ograniczać 
się tylko do kwestii polityki międzynarodowej i do kwestii solidarności Słowian; na-
leży zrozumieć przyczyny ruchu na rzecz bałkańskich Słowian w społeczeństwie 
rosyjskim i rozstrzygnąć kryzys bałkański w duchu narodowym. Na pierwszy plan 
wysuwa się zatem nie tyle etniczna solidarność z Serbami i Bułgarami (przecież ro-
syjski naród, zdaniem pisarza, ma o nich dosyć mgliste pojęcie), ile świadomość, że 
prawosławni chrześcijanie są uciskani. Impulsem do działania narodu rosyjskiego 
na rzecz prawosławnych Słowian były nie tyle idee słowianofi lskie, wąsko pojęta 
solidarność słowiańska, ile przede wszystkim chrześcijańska świadomość narodowa.

Naród, w koncepcji Dostojewskiego, przechowuje ideę prawosławia. Zdaniem 
pisarza świadomość, że Ruś przechowuje prawdę Chrystusową, autentyczny obraz 
Chrystusa, który został zaciemniony we wszystkich innych wiarach i narodach, 
kształtuje się jeszcze w czasach przed reformami Piotra19. 

Naród jest zdemoralizowany, ale ma religię i ideały. Nie znając dogmatów, w większości zna 
żywoty swoich świętych. Tutaj ja nie wydzielam z narodu 12 milionów staroobrzędowców. (...) 
My przeciwnie, o wierze narodu i o prawosławiu mamy tylko pół setki liberalnych anegdot 
lub pogardliwych opowiadań, w rodzaju: »jak pop spowiada staruchę«, czy »jak chłop się 
modli«. (...) Naród zna swojego Chrystusa dlatego, że w czasie długich wieków przeżył wiele 
nieszczęść i w największym smutku słyszał o Chrystusie od swoich świętych, ówczesnych re-
prezentantów zarówno wiary, jak i narodu (...). Nie pogardzajcie wiarą narodu! Albo nie, lepiej 
gardźcie – to wam bardziej przystoi. Całe wasze myślenie wynika z pogardy dla rosyjskiego 
narodu, która istnieje w wyższej warstwie od reformy Piotra i z upańszczyźnienia chłopów, 
które dokonało się także przy Piotrze. W istocie zostaliście feudałami bez chłopów. Chociaż 
nie gardzicie wiarą narodu w słowach, to wartościujecie ją znacznie niżej niż kulturę20.

Przez całą twórczość Dostojewskiego przewija się zasadnicza myśl: „Zgadzam 
się, naród jest zdemoralizowany, ale swojego zła nie uważa za dobro, a my swoje 
paskudztwo, które zakorzeniło się w naszym sercu i rozumie uważamy za kulturowe 
osiągnięcie i chcemy nauczać naród”21. 

Dostojewski podważa nie tylko ideały, które dają inteligencji możliwość zajęcia 
nadrzędnej funkcji w stosunku do narodu, ale i samą nadrzędność – miejsce, z któ-
rego inteligencja zwraca się do narodu. 

19 Świadomość swego powołania rosyjski naród pokazał podczas raskołu: „Naród nasz nie jest 
bierny, on nie cierpiał jak bydło. W czasie raskołu nie poddał się. Ale nawet wtedy pozostał sługą cara”. 
Ф. Достоевский, Дневник писателя за 1876 год, przeł. ... [w:] Полное собрание сочинений в тридцати томах, 
t. 24, Ленинград 1982, s. 184. 

20 Ibidem, s. 191.
21 Ibidem, s. 198.
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Liberałowie przeczą sami sobie, naśmiewając się z idei biurokracji. Biurokracja jest tym wyra-
zem Europy, który tylko u nas mógł się pojawić. Czternaście rang bronią same siebie i obej-
mują sobą wszystko, nie uznają osobliwości i oryginalności narodu rosyjskiego, nigdy więc nie 
uznają innej Rosji wykraczającej poza nią. A więc dlaczego panowie Europejczycy brzydzicie 
się tymi urzędnikami? To wcielenie waszej idei, dlatego że nie można w żaden sposób stanąć 
ponad narodem i zmusić go do „oświaty”, jak tylko dziedzicząc tę samą władzę i ten sam 
autorytet, który ma urzędnik22.

Jeżeli rosyjska inteligencja widzi swoje przeznaczenie w służeniu ogólnoludzkim 
ideałom, jeżeli chce „służyć Europie”, to tylko drogą wyznaczoną przez prawosła-
wie, przez idee „braterstwa w Chrystusie”. Odejście od chrześcijańskiego ideału spo-
woduje, że rosyjska inteligencja „poniesie w Europę tylko krew i żelazo”23.

Ogólnonarodowy entuzjazm w Rosji związany z działaniami na Bałkanach po-
zwala pisarzowi twierdzić, że nie jest to już tylko ideologia słowianofi lów – hasła 
moskiewskich szlacheckich marzycieli nie zmusiłyby narodu do aktywnego uczest-
nictwa w konfl ikcie bałkańskim, lecz przede wszystkim jest to świadomość, że na 
Bałkanach rozstrzygają się losy prawosławia, że to właśnie pragnienie uczestnictwa 
w dziele chrześcijańskim, pobudziło ruch narodowy. 

Należy jeszcze raz podkreślić – Dostojewskiemu nie chodzi o zjednoczenie Sło-
wian, lecz przede wszystkim o zjednoczenie prawosławnych chrześcijan. Rosyjski 
charakter narodowy przejawia się nie w solidarności ze Słowianami, lecz w świado-
mości odpowiedzialności za losy prawosławia. 

Po pierwsze, powstała idea narodowa i zrodziło się uczucie narodowe: uczucie bezinteresow-
nej miłości do nieszczęśliwych i uciemiężonych braci, a idea jest ideą „Czynu Prawosławnego”. 
Rzeczywiście już w tym fakcie przejawiło się coś nieoczekiwanego. Nieoczekiwane (zresztą, 
dalece nie dla wszystkich) było to, że naród nie zapomniał o swojej wielkiej idei, o swoim 
„Czynie Prawosławnym” – nie zapomniał w ciągu dwóch wieków niewolnictwa, mrocznej 
ciemnoty, a w ostatnich czasach – gnuśniej rozpusty, materializmu, żydostwa i alkoholu. Po 
drugie, nieoczekiwane było to, że z narodową ideą, z „Czynem Prawosławnym” zjednoczyły 
się poglądy wyższych warstw społecznych – tych ludzi, których uważaliśmy za zupełnie ode-
rwanych od ludu. Trzeba przy tym zauważyć niezwykły u nas entuzjazm i jedność w prasie. 
(...) Staruszka ofi arowuje grosz na Słowian i dodaje: „Na Czyn Prawosławny”. Dziennikarz 
podchwytuje ten zwrot i przedrukowuje go w gazecie z niemal religijnym szacunkiem i można 
zobaczyć, że on również całym swoim sercem stoi po stronie „Czynu Prawosławnego”, nie 
można tego nie poczuć czytając jego artykuł. Być może nawet niewierzący zrozumieli wresz-
cie, co znaczy dla rosyjskiego narodu Prawosławie i Czyn Prawosławny. Zrozumieli, że to nie 
tylko pusta obrzędowość ani fanatisme riligieux (jak zaczynają określać rosyjski ruch w Europie), 
lecz że jest to właśnie progres ludzkości, tak rozumiany przez rosyjski naród wyprowadzający 
wszystko od Chrystusa, widzący całą swoją przyszłość w Chrystusie i w prawdzie Chrystu-
sowej i niemogący wyobrazić sobie własnego istnienia bez Chrystusa. Liberałowie, nihiliści, 
głosiciele zmian społecznych – wszyscy okazali się nagle rosyjskimi patriotami, w każdym 
razie większość z nich. (...) Co więc zjednoczyło tych ludzi, właściwie – co pokazało im, że we 
wszystkim, co istotne i ważne w ogóle się nie rozdzielali? Chodzi właśnie o to, że Słowiańska 

22 Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского, Санкт-Петербург 1883, s. 366.
23 Ф. Достоевский, Дневник..., s. 183.
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idea, w najwyższym jej przejawie, przestała być jedynie słowianofi lską, a znalazła się, wskutek 
nowych warunków, w samym sercu rosyjskiego społeczeństwa, jasno wyraziła się w świado-
mości społecznej, a w żywym uczuciu zbiegła się z ruchem narodowym. Czym więc jest „Sło-
wiańska idea” w jej wyższym wyrazie? Dla wszystkich stało się jasne, co to takiego: to – przede 
wszystkim, czyli przed wszelkimi rozważaniami historycznymi, politycznymi itd. – jest ofi ara, 
potrzeba ofi ary, złożonej nawet z samego siebie za swoich braci, i uczucie odpowiedzialności 
silniejszego słowiańskiego plemienia, żeby wystąpić w obronie słabszego, a zrównawszy go 
ze sobą w wolności i politycznej niezależności, tym samym położyć fundament pod przyszłe 
zjednoczenie Słowian w imię prawdy Chrystusowej24.

Poruszenie rosyjskiego narodu jest współczuciem dla cierpienia chrześcijań-
skich braci. Tylko wierność narodowej prawosławnej idei może sprawić, że ingeren-
cja Rosji na Bałkanach nie doprowadzi do nowych podziałów, lecz zbuduje trwały 
fundament jedności Słowian. Co najważniejsze, ten religijny akt nie tylko może się 
przyczynić do rozstrzygnięcia kryzysu bałkańskiego, lecz może przywrócić jedność 
w samym narodzie rosyjskim – jedność między staroobrzędowcami i ofi cjalną Cer-
kwią Prawosławną, między warstwą wyższą i ludem. Dlatego dla Dostojewskiego 
niezwykle ważne jest, że w akcie współczucia i solidarności ze Słowianami południo-
wymi uczestniczą także staroobrzędowcy. Świadczy to zdaniem pisarza o uznaniu, 
że Serbowie są takimi samymi chrześcijanami jak oni, że różnice między nimi nie 
są istotne w dziele chrześcijańskiego zjednoczenia. Rozstrzygnięcie kryzysu bałkań-
skiego jest przezwyciężeniem nie tylko lokalnego egoizmu prawosławnych narodów, 
jest jednocześnie przezwyciężeniem podziałów w narodzie rosyjskim w akcie przyję-
cia odpowiedzialności za losy światowego prawosławia. Rosyjska idea narodowa jest 
ideą prawosławną, ideą służenia Chrystusowi, dlatego Bałkany dla Rosji to nie tylko 
kwestia pewnych korzyści politycznych czy terytorialnych, ale zwłaszcza zjednocze-
nie – nie tylko Bałkanów, przede wszystkim Rosji i przezwyciężenie historycznych 
podziałów niszczących jej jedność. Polityczne zaangażowanie powinno być odsunię-
te na drugi plan i podporządkowane kwestiom religijnym. 

Pisarza nurtuje także rozłam spowodowany reformami Piotra, rozłam między 
wyższą, kosmopolityczną warstwą szlachecką a ludem wiernym tradycji Świętej Rusi. 
Obok tych negatywnych skutków reform Dostojewski pokazuje jednakże pozytyw-
ne rezultaty europeizacji. Podkreślając rolę rosyjskiego narodu, i zwracając uwagę na 
ortodoksyjność Cerkwi rosyjskiej, pisarz zauważa, że owo poczucie wyjątkowości, 
poczucie prawdy, lęk przed zanieczyszczeniem autentycznego chrześcijaństwa do-
prowadziły Ruś Moskiewską do zamknięcia się i izolacji od świata. Ewangelia jest 
prawdą dla wszystkich, więc ukrywanie prawdy równocześnie jest jej fałszowaniem. 
Właśnie ten izolacjonizm został rozbity przez Piotra, który otworzył rosyjski naród 
na Europę, a tym samym otworzył Europę na prawosławie Trzeciego Rzymu. 

Swoistej syntezy chrześcijańskiego imperium i chrześcijańskiego narodu doko-
nuje Włodzimierz Sołowjow, podążając za myślą Dostojewskiego o pozytywnym 

24 Ibidem, s. 274.
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aspekcie reform Piotra, które rozbijają pancerz rosyjskiego izolacjonizmu. Sołowjow 
stawia pytanie, czym jest chrześcijańska polityka i zauważa, że w historii ludzkości: 

(...) zło i podziały są faktem, ale celem jest Królestwo Boże, i dla realizacji tego celu konieczne 
jest, żeby naród zrezygnował z egoizmu, przezwyciężył naturalną ograniczoność, wyszedł 
z odosobnienia. Naród powinien przyznać, czym jest w istocie – częścią wszechświata, powi-
nien uznać swoją solidarność ze wszystkimi innymi żywymi częściami tej całości, solidarność 
w imię wyższych ogólnoludzkich interesów i powinien służyć nie sobie, lecz tym interesom, 
na miarę swoich narodowych sił i charakteru (...) W życiu narodu, jak i odrębnej jednostki wi-
dzimy powolny rozwój świadomości moralnej. W przeszłości naród rosyjski dokonał dwóch 
aktów samopoświęcenia (samootrieczenia): wezwanie Waregów i reformy Piotra, oba te wielkie 
wydarzenia odnosiły się do sfery materialnego porządku państwa i kultury, ale miały znaczenie 
jedynie przygotowawcze, a decydujący, w pełni świadomy i wolny akt narodowego samopo-
święcenia ciągle jest przed nami25.

Celem narodu nie jest zatem on sam (egoizm narodowy), ale przede wszystkim to 
cel religijny, któremu służąc, naród służy jednocześnie wszystkim innym narodom. 
Tylko religijny wymiar działania pozwala uniknąć narodowego egoizmu i osiągnąć 
uniwersalizm bez kosmopolityzmu. Poglądy Sołowjowa na rolę i znaczenia narodu 
chrześcijańskiego są zbliżone do poglądów Dostojewskiego. Sołowjow jednakże, 
podkreślając znaczenie prawosławnego narodu, stawia swoisty znak równości mię-
dzy negacją pierwiastka narodowego w imperialnej uniwersalności a przezwycięże-
niem egoizmu narodowego w czynie chrześcijańskim.

Moskwie jako Trzeciemu Rzymowi grozi niebezpieczeństwo nieprawidłowego 
zrozumienia swego powołania i pozostanie jedynie wschodnim mocarstwem prze-
ciwstawiającym siebie Zachodowi. Reformy Piotra, zdaniem fi lozofa, rozbiły jednak 
skorupę rosyjskiego nacjonalizmu, a rosyjskie ziarno zostało rzucone na grunt euro-
pejskiej i światowej historii. 

Sołowjow podkreśla konfl ikt między Pierwszym Rzymem (spadkobierca – Euro-
pa Zachodnia) i Trzecim Rzymem (Rosją), który jest spadkobiercą Drugiego. Zada-
nie Rosji polega na tym, żeby nie tyle zdominować Pierwszy Rzym, ile raczej, żeby 
na religijnym fundamencie, w dziele zjednoczenia Kościołów, połączyć w sobie te 
dwa, stare Rzymy. 

Zadaniem Rosji jest właśnie dokonanie tej syntezy, harmonijnego zespolenia 
dwóch starych Rzymów. Myśliciel podkreśla jednak, że po reformach Piotra Wiel-
kiego powstała nowa Rosja – skierowana w stronę Zachodu, uczestniczka europej-
skiej i światowej historii, co tylko wskazuje na to, że nie jest ona spadkobierczynią 
Bizancjum i w sporze Wschodu i Zachodu nie powinna opowiadać się po żadnej ze 
stron, powinna zająć pozycję pośrednika. Chociaż reformy Piotra miały charakter 
zewnętrzny i formalny, to wytyczyły drogę zjednoczenia z Zachodem. Mimo że Za-
chodni Rzym jest wrogo nastawiony do Rosji, widząc w niej dziedziczkę Drugiego 

25 В. Соловьев, Национальный вопрос в Pоссии [w:] Собрание сочинений, t. 5, Санкт-Петербург, s. II.
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Rzymu, to zadaniem Rosji jest pokazanie, że nie jest ona tylko przedstawicielem 
Wschodu, ale rzeczywiście Trzecim Rzymem, czyli syntezą dwóch poprzednich.

Był czas, kiedy dwa Rzymy: Pierwszy i Drugi były zjednoczone i krzewiły chrześ-
cijaństwo, Wschód i Zachód nie wykluczały się wtedy nawzajem, ale dopełniały. 
Głównym celem chrześcijaństwa jest zakończenie tego sporu i podziału dwóch Rzy-
mów. Chrześcijański i prawosławny kraj, który nie uczestniczył w schizmie, powi-
nien jako pierwszy ją zakończyć.

Sołowjow sądzi, że realizacja utopii teokratycznej ma przezwyciężyć podziały 
między Wschodem i Zachodem, ale przede wszystkim ma przezwyciężyć podziały 
istniejące w Imperium Rosyjskim. U Dostojewskiego na pierwsze miejsce wysunął 
się problem przezwyciężenia podziałów w narodzie powstałych jeszcze w XVII 
wieku, u Sołowjowa natomiast takie podziały są nieistotne, przypisywanie im de-
cydującej roli w życiu imperium jest błędne. Na poziomie Imperium Rosyjskiego 
teokratyczna idea jest interpretowana jako zjednoczenie pod władzą cara narodów 
wchodzących w skład tego imperium, a podstawowym dążeniem jest przezwycięże-
nie antagonizmu nurtującego państwo rosyjskie, konfl iktu już nie wewnątrz samego 
narodu rosyjskiego, lecz wewnątrz imperium, konfl iktu, który nie pozwala zrealizo-
wać przyszłej utopii – konfl iktu między narodem polskim i rosyjskim.

W artykule Kwestia Żydów i chrześcijan myśliciel podkreśla, że nowa imperialna syn-
teza nie może zostać osiągnięta drogą negacji polskości i rusyfi kacji narodu pol-
skiego przez naród rosyjski. Przecież naród polski to naród mający bogatą histo-
rię i kulturę, a nawet przewyższający naród rosyjski w działalności intelektualnej. 
Właśnie polityka Rosji w stosunku do Polski jest według Sołowjowa największym, 
jednym z najbardziej dotkliwych dla sumienia narodowego przestępstw imperium. 
Polityka Rosji w stosunku do Polski podważa wszystkie piękne deklaracje o szcze-
gólnej roli Rosji w dziele wyzwolenia Słowian, o szczególnej opiece Imperium Ro-
syjskiego roztoczonej nad ciemiężonymi Słowianami. Porażka Rosji na Bałkanach, 
to, że Konstantynopol pozostał turecki, świadczą według Sołowjowa, o tym, że Bóg 
powstrzymał Rosję, która głosząc wspaniałe hasła obrony Słowian, kontynuowała 
dzieło niszczenia Polski. Zdaje się, że wśród Rosjan nie było bardziej autentycznego 
głosu w obronie Polski. Należy zastanowić się, co w Polsce pociąga Sołowjowa, 
dlaczego ten kraj jest dla niego na tyle ważny, że od polityki Rosji w Polsce uzależnia 
sukces misji bałkańskiej.

Naród polski, podobnie jak i rosyjski, zachował zdaniem myśliciela ideę chrześci-
jańskiej teokracji. W wypadku Polski polega ona na podtrzymaniu teokratycznej idei 
Rzymu, a w Rosji na podtrzymaniu teokratycznej tradycji Bizancjum. Zjednoczenie 
Rzymu i cara rosyjskiego jest zjednoczeniem i powrotem do chrześcijańskiego spo-
łeczeństwa, które opiera się na dwóch fi larach Cesarzu i Papieżu – uniwersalnym 
chrześcijańskim imperium i uniwersalnym Kościele katolickim. 

Oba narody reprezentujące dwa przeciwstawne bieguny wśród Słowian jeszcze nie wyrzekły 
się idei chrześcijańskiej teokracji, światli ludzie w Polsce, jak i cała masa prostego, polskiego 
narodu zostają gorliwymi katolikami i gorąco podtrzymują teokratyczną ideę Rzymu. Światli 
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ludzie w Rosji i cała masa rosyjskiego narodu pozostają wiernymi wschodniemu prawosła-
wiu i trzymają się teokratycznej tradycji Bizancjum. Wśród tych dwóch religijnych nacji 
mających każda swoją szczególną teokratyczną ideę historia wcisnęła trzeci religijny 
naród, który także posiada oryginalną teokratyczną ideę – naród izraelski. Czy jest 
przypadkiem, że ten zewnętrzny związek trzech teokratycznych narodów przygotowuje ich 
duchowe zjednoczenie w jednej wszechogarniającej teokratycznej idei, nie bacząc na dzielącą 
je dotychczas wrogość? Rozstrzygnięcie tego pytania zależy od tego, jak odnoszą się do siebie 
nawzajem te teokratyczne idee, których nosicielami są te trzy narody. Czy te idee wykluczają 
się wzajemnie, czy przeciwnie uzupełniają się26. 

Zapowiedź przyszłego zjednoczenia Kościołów, zjednoczenia narodów możli-
wa jest zdaniem Sołowjowa dzięki osiągnięciu zgody między dwoma walczącymi 
narodami. Nieco dalej myśliciel wspomina o trzecim narodzie, w którym też jest 
głęboko zakorzeniona idea teokratyczna – o narodzie izraelskim. Teokratyczna idea 
Sołowjowa powinna zatem nie tylko zjednoczyć naród katolicki i prawosławny, co 
jest zrozumiałe w chrześcijańskiej Europie, zjednoczyć cara i papieża, powinna także 
zjednoczyć naród izraelski. Idea teokratyczna w koncepcji myśliciela pozwala nie tyl-
ko przezwyciężyć antagonizmy polsko-rosyjskie, lecz także wpisać naród żydowski 
w odnowione chrześcijańskie uniwersum.

Polska, straciwszy niezależność, nie straciła idei narodowej, która jest przede 
wszystkim ideą katolicką. Kościół katolicki, jak uważa Sołowjow, to jedyny spośród 
Kościołów chrześcijańskich, który zachował niezależność od państwa. Uniwersa-
lizm Kościoła prawosławnego gubi się wśród lokalnych, narodowych Cerkwi, co nie-
uchronnie prowadzi do podporządkowania Cerkwi interesom narodowym, a wzrost 
niezależności narodowej nieuchronnie odbywa się kosztem niezależności Cerkwi lo-
kalnej, zmusza to prawosławny Wschód do poszukiwania centrum niezależnego, ze-
wnętrznego w stosunku do niego. Prawosławny Wschód potrzebuje papieża, który 
z kolei potrzebuje obrony chrześcijańskiego cara. Zjednoczenie zatem prawosławia 
z katolicyzmem umocni Kościół Wschodni, a na Zachodzie odnowi idee chrześci-
jańskiej państwowości. Polacy mogą odgrywać rolę pośredników: będąc pod władzą 
chrześcijańskiego cara i zachowując jednocześnie duchową pokorę wobec Rzymu, 
są siłą rzeczy przeznaczeni do budowy nowej teokracji. Polska, zdaniem Sołowjowa, 
jako jedyny naród słowiański i katolicki ma odegrać ważną historyczną rolę, posłu-
żyć zjednoczeniu katolicyzmu z prawosławiem, zjednoczeniu Stolicy Apostolskiej 
z prawosławną monarchią. Powołaniem narodu polskiego jest rozpoczęcie nowego 
rozdziału w historii chrześcijańskiej teokracji.

Charakteryzując naród rosyjski, Sołowjow zauważa, że podstawą życia rosyjskie-
go jest życie soborowe, obszczina, klasztory i chrześcijański car. Chociaż w Rosji ist-
nieje silna chrześcijańska monarchia i głęboko wierzący lud, to brakuje jednak klasy 
rządzącej, która zajęłaby miejsce pośredniczące między monarchią i ludem. Szlachta 
i urzędnicy, którzy kiedyś byli podporą dla rządów monarchicznych, zostali zniszcze-

26 В. Соловьев, Еврейство и христианский вопрос, Интернет – библиотека „Вехи”: www.vehi.net 
(21.04.2011).
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ni reformami lat sześćdziesiątych XIX wieku ich miejsce zajęła inteligencja, ale od-
grywa ona w Rosji negatywną rolę wskutek panującego liberalnego światopoglądu; 
nie tylko nie wspiera, ale działa wręcz niszcząco na całokształt rosyjskiej monarchii. 
Władza cara, będąc podstawą władzy chrześcijańskiej, jest de facto zablokowana na-
stawieniem społeczeństwa, brakuje klasy rządzącej, która mogłaby wziąć na siebie 
ciężar rządów i zastąpić upadłą klasę szlachty i urzędników, będącą oparciem w sta-
rych, dobrych czasach. Z powodu niemocy sił rządzących naród, który jest religijny 
i pełny poświęcenia, będzie niszczony przez destrukcyjny wpływ kapitalizmu wiel-
komiejskiego. Jedynie czynnik zewnętrzny może dopełnić słynną triadę: chrześci-
jański naród – cerkiew – prawosławny car; tym czynnikiem, czwartym elementem, 
powinna być klasa rządząca, niezatruta zgubnymi poglądami liberalnej inteligencji, 
tylko w ten sposób Rosja wyjdzie z niemocy, która ją opanowała. 

Nowego wzorca szlachty Sołowjow proponuje poszukać w Polsce, gdzie właśnie 
w szlachcie koncentruje się życie państwowe, kulturalne i społeczne. Szlachta jest 
konieczna do politycznego funkcjonowania państwa, lecz nie jest w stanie sama go 
reprezentować – w Rosji polska szlachta mogłaby sformować klasę rządzącą, która 
przeciwstawiłaby się zgubnemu wpływowi inteligencji. W imperium rosyjskim jej 
negatywne cechy zostaną zrównoważone przez silną władzę carską, co pozwoli na 
pełne wyeksponowanie wszystkich jej pozytywnych cech.

Tajemnica harmonii przyszłego, teokratycznego społeczeństwa u Sołowjowa nie 
polega, zdaniem rosyjskiego myśliciela Mikołaja Fiodorowa, na harmonii chrześci-
jańskich narodów, lecz na harmonii klasowej27. To z mozaiki rozmaitych społecznych 
klas Sołowjow buduje chrześcijańskie, teokratyczne społeczeństwo. Nacisk na rolę 
nie tyle chrześcijańskich narodów, ile klas, które staną się cegiełkami w nowej teo-
kratycznej utopii, pozwolił prawosławnemu teologowi Georgijowi Fłorowskiemu 
nazwać utopię Sołowjowa „prawdą socjalizmu rozwiniętą w teokratyczną syntezę”28.

Teokratyczne imperium Sołowjowa jest zatem swego rodzaju supersystemem 
usiłującym łączyć w całość przeciwstawne elementy. Myśliciel ogranicza naród do 
klasy społecznej – przestaje on składać się z różnych klas, a sam zaczyna odgrywać 
w imperium rolę jednej z nich. W ten sposób naród rosyjski zostaje zredukowany do 
ludu i do liberalnej inteligencji, polski – do szlachty, żydowski – do wielkomiejskiego 
kapitalisty odgrywającego zgubną rolę niszczenia rosyjskiej wsi. Z tej redukcji naro-
dów do klas społecznych Sołowjow składa teokratyczne ciało rosyjskiej monarchii, 
której duszą powinien zostać katolicki Kościół. Jeżeli u Dostojewskiego cały naród 
rosyjski jednoczy się w „Czynie Prawosławnym”, to u Sołowjowa redukuje się do 
funkcji, do zadania, jakie ma spełnić w chrześcijańskim cesarstwie. 

Myśliciel nieustannie podkreśla, że rolą rosyjskiego cara jest obrona chrześcijań-
stwa, obrona wiary, a określenie tego, w co się wierzy, należy do Kościoła. Stosunków 

27 Н. Федоров, Философия общего дела, t. 2, Москва 2003, s. 341.
28 Прот. Г. Флоровский, Пути русского богословия, Интернет – библиотека „Вехи”: www.vehi.net 

(21.04.2011).
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między Kościołem i państwem w teokratycznym imperium Sołowjowa nie można 
już określić mianem symfonii, która teoretycznie została opracowana jeszcze w Bi-
zancjum, imperium pełni funkcję już nie obrońcy Kościoła, lecz samego Kościoła. 

Jak zatem udaje się Sołowjowowi, głosząc potrzebę podporządkowania się rosyj-
skiego monarchy papieżowi, jednocześnie wywyższyć imperium? Dla zrozumienia 
tego problemu należy zwrócić się do trzeciego teokratycznego narodu, wymienione-
go przez myśliciela oprócz Polaków i Rosjan – do Żydów. Jaka jest rola Izraela w tym 
uniwersalnym projekcie przyszłej teokracji, gdzie przyjaźń polsko-rosyjska odnowi 
rosyjską monarchię, odnowi świat chrześcijański?

Sołowjow pisze: 

Nastąpi dzień, kiedy uleczona z długiego szaleństwa Polska stanie się żywym mostem między 
Wschodem i Zachodem. Wszechmocny car wyciągnie pomocną rękę prześladowanemu pa-
pieżowi. Wtedy powstaną prawdziwi prorocy spośród wszystkich narodów i będą świadczyć 
na rzecz cara i kapłana. Wtedy wsławi się wiara Chrystusowa, wtedy nawróci się naród 
izraelski. Nawróci się dlatego, że na jawie zobaczy i pozna Królestwo Mesjasza. Izrael 
nie będzie wtedy zbędny między Egiptem i Asyrią, wśród Polaków i Rosjan29. 

Zjednoczenie chrześcijaństwa w ramach teokracji jest jednocześnie nawróceniem 
Izraela. A nawrócenie Izraela jest uwarunkowane już nie historią zbawienia, któ-
ra realizuje się w chrześcijańskim Kościele, lecz unicestwieniem niszczycielskiej roli 
wielkomiejskiego kapitalizmu w harmonii klasowej przyszłego imperium. Sołowjow 
stwierdza: 

Jeśli Żydzi nie tylko w korzystnych, a częściej w zupełnie niekorzystnych dla siebie warunkach, 
potrafi li mocno i niepodzielnie opanować zachodnio-rosyjskie miasto, to jawnie pokazuje to, 
że są oni bardziej zdolni niż rosyjski naród czy polska szlachta do sformowania miejskiej klasy 
przemysłowej. (...) Zjednoczenie chrześcijaństwa będzie wielkim rozdzieleniem judaizmu, ale 
jeśli rozdzielenie chrześcijaństwa dla niego samego było nieszczęściem, to rozdzielenie Izraela 
będzie dla niego wielkim dobrem. Lepsza część Izraelitów przyłączy się do chrześcijańskiej 
teokracji, gorsza zostanie na zewnątrz30.

Żydzi, jako naród, nawracają się, ponieważ przestają istnieć jako klasa związa-
na z niszczycielskim działaniem pieniądza. To w imperium, a nie w Kościele speł-
niają się słowa św. Pawła: „Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, 
to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia” [Rz 11, 
15]. Wraz ze zniszczeniem negatywnej roli pieniądza znika klasa, która jest związana 
z wielkomiejskim kapitałem, pamiętając o utożsamieniu narodu z klasą społeczną, 
znika sam naród żydowski, w soteriologicznej terminologii Sołowjowa Stary Naród 
Wybrany ustępuje miejsce Nowemu – teokratycznemu imperium.

U Tiutczewa rosyjski naród uświadamia sobie siebie jako naród chrześcijański 
uczestniczący w historycznych dziejach chrześcijańskiego imperium, Sołowjow 

29 В. Соловьев, Еврейство..., s. 7.
30 Ibidem. 
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natomiast, podkreślając rolę prawosławnego narodu rosyjskiego, podkreśla jedno-
cześnie rolę rosyjskiego imperium, stawia znak równości między negacją pierwiast-
ka narodowego w imperialnej uniwersalności a służbą narodu, chrześcijańską misją 
w dziele chrześcijańskim. Podporządkowując rządy rosyjskiego cara Rzymowi, So-
łowjow czyni z rosyjskiego imperium igrzyska narodów, gdzie wraz z rozwiązaniem 
wewnętrznych konfl iktów, rozstrzygnięciem problemu cara, urzędników, szlachty 
polskiej i rosyjskiej, pobożnego ludu rosyjskiego i żydowskiego wielkomiejskiego 
kapitału świat niezauważalnie zmierza do Apokalipsy. To imperium, a nie Kościół 
wkracza u Sołowjowa w czasy ostateczne: kiedy czasu już więcej nie będzie. U Dosto-
jewskiego natomiast zamiast uniwersalizmu chrześcijańskiego imperium występuje 
uniwersalizm idei prawosławnej. Dla niego było niezwykle ważne, że idea prawosła-
wia z jednej strony jest głęboko narodowa, związana z poczuciem wyjątkowej roli, 
jaką ma odegrać naród rosyjski w historii, z drugiej strony jest maksymalnie uniwer-
salna. Idea rosyjska jest ideą chrześcijańską, jej celem jest przechowanie i udostępnie-
nie chrześcijańskiego światła całemu światu, a rozwiązanie kwestii bałkańskiej miało 
być zapowiedzią uniwersalnej misji narodu rosyjskiego w przyszłości. Prawosławie, 
według Dostojewskiego, przestało być abstrakcją, stało się historycznym faktem tyl-
ko w określonym konkretnym wcieleniu, które zawsze i wszędzie jest narodowe, re-
alizuje się w dziejach konkretnego narodu, który przechowuje i rozpowszechnia ideę 
prawosławia. To naród właśnie przechowuje treści prawosławia i uświadamia sobie 
siebie jako prawosławny naród. Naród chrześcijański, rozumiany jeszcze przez sło-
wianofi lów jako nowy naród wybrany, Kościół, Ciało Chrystusa, soborowo chronią-
cy ortodoksję, w myśli Dostojewskiego konkretyzuje się jako konkretny etnos, jako 
przede wszystkim naród rosyjski. Dla lepszego zrozumienia należy przy pomnieć, 
że dziewiętnastowieczna historiografi a akcentowała nie tylko życie polityczne czy 
państwowe, lecz przede wszystkim czynnik narodowy, kulturowy, ekonomiczny. 
Historia przestała być tylko historią organizmów państwowych, a główny akcent 
został przeniesiony na historię narodu. Dla Dostojewskiego dynamika europejskiej 
historii jest uwarunkowana rozwojem narodów romańskich, rzymskokatolickich, na-
rodów germańskich wyznających protestantyzm i narodów słowiańskich, które są 
jego zdaniem nosicielami idei prawosławnej. Pochopne byłoby wnioskowanie, że 
Dostojewski utożsamia prawosławie z etnosem, ograniczając tajemnice Cerkwi do 
dziejów narodowych, ale w tak rozumianej historiografi i właśnie naród jest oparciem 
i wyrazicielem chrześcijaństwa w historii. Jednocześnie u Dostojewskiego pojawia 
się rozumienie narodu jako pewnej idealnej całości, wspólnoty połączonej duchowy-
mi więzami, której tożsamość nie wyczerpuje się w formie państwowo-politycznej, 
a przekracza ją i wymaga światopoglądu „nowego typu”, który pozwala pokazać, 
że naród i państwo to fenomeny różnego porządku. Wartości narodu nie mierzy 
się ani jego liczebnością, ani państwową potęgą czy ślepym naśladowaniem panują-
cych zwyczajów, lecz przede wszystkim moralno-intelektualną wielkością, wyższymi 
ideałami, które wyrażają życie duchowe. Pozwala to Dostojewskiemu oprzeć samo-
stanowienie się narodu nie tyle na jego działalności państwotwórczej, ile na Cerkwi, 
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umożliwia to też mówienie o Rosji jak o Świętej Rusi, jeżeli pod tym pojęciem ro-
zumiemy naród, który w sposób wolny wyznał i przyjął prawdę Chrystusową, a nie 
utożsamienie Cerkwi z narodem.
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