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Inteligencja rosyjska wobec rewolucji bolszewickiej

Od początku XX w. po czasy współczesne toczy się w Rosji spór o inteligencję. Jego 
istotą jest pytanie o rolę tej grupy społecznej nie tylko w kulturze, ale również w histo-
rii, życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Po upadku Związku Radzieckiego 
spór ten przybrał na sile, co zostało wywołane pytaniem o przyszłość Rosji. Zarówno 
publicyści, jak i autorzy prac naukowych zajmują pozycje skrajne: jedni uważają, że 
inteligencja zgubiła Rosję, drudzy – że ją uratowała. Wszyscy odnoszą ocenę tej grupy 
społecznej nade wszystko do jej udziału w rewolucji bolszewickiej i w budowie totali-
taryzmu komunistycznego1. Jest on odzwierciedleniem stosunku inteligencji do wła-
dzy, zarówno carskiej, jak i komunistycznej. Jak pisze Aleksander Lipatow: „Fenomen 
inteligencji rosyjskiej wynika z fenomenu władzy rosyjskiej. Jest on jego pochodną 
i jego przeciwwagą, jego niezbędnym ogniwem funkcjonalnym, jego krnąbrnym 
dzieckiem, jego wewnętrzną potrzebą systemową i jego wewnętrzną odrazą ideową”2.

Szczególnie ważnym punktem odniesienia dla roli inteligencji w rewolucji bol-
szewickiej jest historia jej powstania, sięgająca końca XVII w., i jej znaczenie w życiu 
ówczesnej Rosji. Znaczenie to rośnie pod koniec lat trzydziestych XIX w. i zyskuje wy-
miar przede wszystkim ideowy – stanowi odpowiedź inteligencji na kształtujące się 
wówczas dwie koncepcje rozwoju Rosji: prozachodnią i antyzachodnią – okcydenta-
listyczną i słowianofi lską. Dla świadomości inteligenckiej duże znaczenie miał fakt, iż 
odwoływały się one do mesjanizmu, w kulturze rosyjskiej sięgającego korzeniami już 
XVI w. dzięki mnichowi Filoteuszowi, który w posłaniu do Wasyla III sformułował 
koncepcję Moskwy – Trzeciego Rzymu, będącą religijno-metafi zyczną i jednocześnie 
eschatologiczną koncepcją państwa. Na gruncie słowianofi lstwa idea mesjanistyczna 
pojawiła się w pracach jego twórców – Iwana Kiriejewskiego, Aleksego Chomiakowa, 
Konstantego Aksakowa, Jurija Samarina – wyprzedzając mesjanizm rewolucyjnego 
narodnictwa. Doktryna słowianofi lska odnosiła ideę mesjanizmu do całego narodu 
rosyjskiego jako nosiciela prawosławia, jedynie prawdziwego – w mniemaniu jej au-
torów – chrześcijaństwa i niezafałszowanego obrazu Chrystusa. Największe znacze-
nie dla tej formy mesjanizmu miała wysunięta przez Chomiakowa koncepcja ducha 
„soborowości”, której jedynym gwarantem i depozytariuszem zarazem był – jego zda-
niem – Kościół prawosławny.

Okcydentalizm w wersji narodnickiej przypisał ideę mesjanizmu inteligencji, 
która zaangażowała się bezprzykładnie ofi arnie w przyspieszoną przemianę Rosji na 
gruncie ideologii rewolucji w imię utopii socjalizmu. Mesjanizm tego środowiska był 

1 Por. m.in. А. Арнольдов, Миссия интеллигенции. Драма и надежды, Москва 2000. 
2 A. Lipatow, Rosyjska inteligencja wobec władzy: od samostanowienia do samozagłady, w: Inteligencja. 
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antymetafi zyczny, antyeschatologiczny i antyreligijny, dlatego też słusznie wielu bada-
czy nazywa go misjonizmem, akcentując w nim brak transcendentnego ukierunko-
wania3. To środowisko rewolucyjne od lat siedemdziesiątych XIX w. obejmowane było 
pojęciem inteligencji, jakiego niemal równolegle użyli po raz pierwszy dwaj pisarze: 
Iwan Turgieniew w opowiadaniu Dziwna historia, opublikowanym w 1870 r., i Piotr 
Boborykin w powieści Solidne cnoty, wydanej w tym samym roku. Obydwaj autorzy 
mianem tym określili ludzi wykształconych, przejętych losem Rosji, wpływających 
na poglądy swego otoczenia. Neutralne w wymienionych utworach pojęcie uzyskało 
poza nimi wymiar ideologiczny, głównie w odniesieniu do inteligencji narodnickiej. 
Ta bowiem inteligencja, która zajmowała stanowisko konserwatywne, a zatem anty-
rewolucyjne i antysocjalistyczne, swój mesjanizm łączyła z metafi zyczno-religijnym 
i eschatologicznym mesjanizmem narodu rosyjskiego. Dlatego też była mniej widocz-
na w sferze politycznej i społecznej, mniej spektakularna na gruncie historii. Była no-
sicielem duchowości rosyjskiej, strażniczką tej sfery, którą za Nikołajem Bierdiajewem 
nazwać można duszą Rosji. Dzięki niej zaistniał tzw. renesans religijny na przełomie 
XIX i XX w., jako wyraz sprzeciwu wobec rewolucji i socjalizmu, a przede wszystkim 
wobec materializmu ateistycznego. Do niej też należy odnieść upowszechniane przez 
niektórych badaczy określenie inteligencji jako specyfi cznego „zakonu”, wspólnoty 
duchowej wyznającej te same wartości i poświęcającej się dla ich realizacji4. 

Inteligencji rewolucyjnej obca była wszelka duchowość. Jej miejsce zajęła specy-
fi czna mentalność, ukształtowana w Rosji przez zachodnie idee fi lozofi czne, społecz-
ne i polityczne w drugiej fazie jej europeizacji – w epoce oświecenia. Mentalności 
tej towarzyszyła postawa, którą cechowały: kult naukowego poznania, moralizm, 
opozycja wobec samodzierżawnej władzy. W postawie rewolucyjnej inteligencji na-
rodnickiej cechy te zostały zdominowane przez współczucie dla uciśnionego ludu, 
które ograniczyło jej rolę europeizacyjną i kulturotwórczą. Rolę tę inteligencja rosyj-
ska pełniła od początków swego istnienia, a więc od drugiej połowy XVII w. Dzieła 
europeizacji nie mogła podjąć – ze względów ortodoksyjnych – Cerkiew. Jak zauważa 
Andriej Arnoldow, inteligencja w Rosji pojawiła się nade wszystko dlatego, iż Cerkiew 
zrezygnowała z tych zadań cywilizacyjno-edukacyjnych, jakie na Zachodzie podej-
mował Kościół katolicki5. Piotr I sparaliżował ją w tej sferze, czyniąc z niej dodatek 
do państwowej machiny. Pozbawił ją tym samym wolności nauczania społecznego 
i prawa obrony jednostki przed państwem. 

Współczucie dla uciśnionego ludu spotęgowało moralizm rewolucyjnej inteligencji 
narodnickiej, który w dużym stopniu wpłynął na narodziny moralności rewolucyjnej, 
nie tylko selektywnej – obejmującej realizację jednej tylko wartości, tj. sprawiedliwości 
społecznej – ale również tworzącej porządek antywartości. Moralność tę Arnoldow 
nazwał „wojującym moralizmem”. Odbiega on od tego moralizmu, jaki cechował nie-

3 Por. m.in. J. Kucharzewski, Od białego caratu do czerwonego, Warszawa 1990; A. Walicki, Filozofi a a mesja-

nizm. Studia z dziejów fi lozofi i i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1970; A. Andrusiewicz, 

Mit Rosji, t. 1 i 2, Rzeszów 1994; I. Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001; 

M. Бердяев, Судьба России, Москва 1990; М. Назаров, Миссия русской эмиграции, Ставрополь 1992, t. 1 i 2. 
4 Г. Андреев, Феномен русской интеллигенции, „Грани” 1989, nr 2. 
5 A. Арнольдов, Миссия.... 
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gdyś Nikitę Panina, Mikołaja Nowikowa, Aleksandra Radiszczewa, Iwana Pnina, któ-
rzy, ulegając oświeceniowym ideom, nie odcięli się od kulturowych korzeni rosyjskich. 
„Wojujący moralizm” wniknął do wyznawanej przez inteligencję rewolucyjną ideologii 
i utopii, ukrywając ich fałszywy charakter i nadając im cechy światopoglądu quasi-
-religijnego, w rzeczywistości zaś antymetafi zycznego i antychrześcijańskiego.

Świadomość inteligencji rewolucyjnej w jeszcze większym stopniu różniła się od 
świadomości prekursorów osiemnastowiecznej inteligencji – tych oświeconych śro-
dowisk, które w drugiej połowie XVII w. podjęły europeizację Rosji poprzez Polskę. 
Odegrały one rolę wybitnie kulturotwórczą, dając podstawę dla takich jej ujęć, jakie 
proponuje m.in. Isaiah Berlin. Rolę tę uważa on za czynnik konstytutywny dla inteli-
gencji rosyjskiej6. Otwarcie na Polskę i zarazem na Zachód mogło dokonać się dzięki 
wychowankom Akademii Mohylańskiej, przekształconej w 1685 r. przez Zofi ę regent-
kę w pierwszą wyższą uczelnię rosyjską – Akademię Słowiańsko-Grecko-Łacińską, 
która dała Rosji pierwsze pokolenie inteligencji – nauczycieli, duchownych, tłuma-
czy – z poświęceniem niosących Rosji nowe wartości nie tylko duchowe i kulturowe, 
ale również materialne. W lakonicznym ujęciu polskich historyków obydwa porządki 
wartości miały dużą wagę w procesie europeizacji, ustępując w kilkadziesiąt lat póź-
niej wpływom niemieckim, a następnie francuskim.

„W życiu umysłowym” – czytamy w Historii Rosji Ludwika Bazylowa i Pawła 
Wieczorkiewicza – „i w dziedzinie obyczajów pojawiały się wówczas wpływy pol-
skie – rzecz znamienna na tle długotrwałych konfl iktów. Korzystano z przekładów 
polskich przy tłumaczeniu romansów średniowiecznych na język rosyjski, przekła-
dano też sporo z języka polskiego, łaciny, np. kroniki Macieja Miechowity, Macieja 
Bielskiego i Macieja Stryjkowskiego, różne dzieła naukowe, powieści rycerskie i zbio-
ry legend. Niektórzy bojarzy urządzali swoje otoczenie na modłę polską, gromadzili 
w swoich siedzibach obrazy malarzy polskich, używali polskich wyrobów rzemieślni-
czych, ubierali się po polsku, jeździli karetami polskiego typu”7. 

Wychowankowie Akademii Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej – pierwsza rosyjska 
generacja rosyjskiej inteligencji – byli nie tylko nosicielami zachodniej kultury, ale 
również jej współtwórcami, autorami utworów i prac pisanych w języku polskim. 
Badacze uważają, że język polski, a także w niewielkim stopniu łacina odegrały w kul-
turze rosyjskiej rolę pierwszych języków zachodnich. Jak podkreśla Ryszard Łużny, 
korzystanie z języka polskiego widoczne było nade wszystko w imponującej akcji 
tłumaczeniowej. Pełnię znaczenia tej akcji oddaje prezentacja wszystkich wartości, 
teorii, systemu ocen, tendencji, gustów, jakie jej towarzyszyły8. Występująca jako pro-

6 L. Shapiro, Th e „Vekhi” Group the Mystique of revolution, „Slavonic & East European Review”, 1955, nr 82; 

C. Read, Religion, Revolution & the Russian Intelligentsia 1900–1912, London 1979; I. Berlin, Narodziny rosyjskiej 

inteligencji, w: Rosyjscy myśliciele, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2003; por. także: B. Uspienski, Inteligencja ro-

syjska jako fenomen kultury rosyjskiej, w: idem, Religia i semiotyka, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2001; Д. Калебич-

Креацца, „Ввехи” и проблема русской интеллигенции. К истории термина „интеллигенция” в русской об-

щественной мысли, Moskwa 1993; M. Smoleń, Z dziejów inteligencji rosyjskiej XIX wieku, „Studia Historyczne”, 

r. XLI, 1988, z. 4; K. Chojnicka, Rodowód literacki inteligencji rosyjskiej, Kraków 1992.
7 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław–Warszawa 2005, s. 130.
8 R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kultural-

nych polsko-wschodniosłowiańskich XVII–XVIII w., Kraków 1966. 
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motor tej okcydentalizacji inteligencja rosyjska nie zmieniała jednak swej tożsamości 
osobowej, narodowej, religijnej. Nie zmieniała również charakteru ani też nie traciła 
zdolności dotrzymywania słowa, ściślej – wierności wartościom kultury rosyjskiej, 
tradycji, ojczyźnie, które Paul Ricoeur wymienia jako istotne elementy tożsamości 
typu idem, tj. jednakowości, oraz ipse, czyli bycia sobą9. Pozostawała wierna wizji 
człowieka i świata jednakowej w wymiarze metafi zyczno-religijnym dla obu obszarów 
chrześcijaństwa – wschodniego i zachodniego.

Ten oparty na wysokich wartościach kulturowych nurt europeizacji Rosji nie miał 
konfl iktowego charakteru. Siedemnastowieczni inteligenci rosyjscy nie przeżywali 
– jak ich osiemnasto- i dziewiętnastowieczni następcy – dylematów wynikających 
z ducha nieograniczonej wolności, która rodziła nie tylko krytycyzm wobec uniwer-
salnych prawd, ale również ich przekształcanie czy wręcz negację. Dla tych ostatnich 
wyjątkowo korzystny grunt przygotowała osiemnastowieczna fi lozofi a racjonalizmu. 
Zrodziła ona deizm i libertynizm, spowodowała odejście od prawa naturalnego i – co 
najważniejsze – przygotowała grunt dla idei rewolucji, a następnie socjalizmu. Te właś-
nie czynniki spowodowały na początku XIX w. zmianę świadomości inteligenckiej.

Dziewiętnastowieczna inteligencja narodnicka radykalnie zmieniła swoją toż-
samość i poddała równie radykalnym zmianom kulturę rosyjską, wprowadzając do 
niej idee przeczące jej korzeniom, negujące jej metafi zyczno-religijny wymiar i wszel-
kie otwarcie na Transcendencję. Jej świadomość przeniknięta została w równym 
stopniu ideą negacji zastanej rzeczywistości oraz nihilizmem kulturowo-etycznym. 
Decydującą rolę w nadaniu jej charakteru rewolucyjnego odegrała z jednej strony po-
pularność nihilistycznego bohatera Iwana Turgieniewa z Ojców i dzieci – Bazarowa, 
z drugiej hasła głoszone przez Michaiła Bakunina, który już w latach czterdziestych 
postulował konieczność sformułowania „fi lozofi i negacji” jako fundamentu rewolu-
cyjnych przemian w Rosji. Owa „fi lozofi a negacji” była w rzeczywistości nową wy-
kładnią heglowskiej dialektyki, w której Bakunin nadał prawo pierwszeństwa temu, 
co jest przeciwieństwem wszystkiego istniejącego. Przeciwieństwo – twierdził – jest 
negatywnością, totalnym negowaniem, które burzy wszelki porządek, a więc w swej 
„ontologii” jest anarchistyczne.

„To, co negatywne, jest uprawnione – pisał – tylko jako bezwzględne negowanie, 
jako takie zaś jest uprawnione absolutnie, ponieważ wtedy jest działaniem ducha 
praktycznego, w sposób niewidoczny obecnego w przeciwieństwie ducha, który w tej 
burzy niszczenia potężnym głosem nawołuje grzeszne, ugodowe dusze do pokuty 
i zwiastuje swoje bliskie nadejście, swoje bliskie objawienie się w rzeczywiście demo-
kratycznym i uniwersalnie ludzkim Kościele wolności”10.

9 P. Ricoeur, Filozofi a osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1992. Proponowane przez Ricoeura rozróż-

nienia tożsamości osobowej są szczególnie ważne na gruncie badań kulturowo-antropologicznych. Pozwalają 

bowiem prześledzić zmiany świadomości jej twórców. Poprzez tożsamość typu ipse można opisać szczegółowo 

rolę określonych idei, systemów aksjologicznych, wzorów zachowania na kształtowanie nowej osobowości tych, 

którzy decydują nie tylko o kształcie kultury, ale również o historii jej narodu.
10 M. Bakunin, Filozofi a negacji, przeł. A. Landman, w: Filozofi a i myśl społeczna rosyjska. 1825–1861, 

A. Walicki (red.), Warszawa 1961, s. 250–251. 
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Tak pojmowana dialektyka przekształciła się w dialektykę negacji prowadzącą 
do totalnego zniszczenia wszystkich wymiarów porządku panującego w Rosji. Stała 
się fundamentem anarchizmu, który otworzył drogę rewolucji. Dziełu zniszczenia 
Bakunin nadał charakter demiurgiczny, przeobrażający negującego człowieka w nową 
istotę, co wręcz zafascynowało inteligencję narodnicką. Jego wezwanie do niszczenia 
uzyskało charakter narodnickiego credo:

„Zaufajmy wiecznemu duchowi, który tylko dlatego burzy i niszczy, że jest nie-
zgłębionym i wiecznie twórczym źródłem wszelkiego życia. Radość niszczenia jest 
radością tworzenia”11. 

Bazarow – nihilista, śmiało odrzucający fi lozofi ę idealizmu i uniwersalne warto-
ści duchowe, zdeterminowany przez idee pozytywizmu (m.in. scjentyzm i utylita-
ryzm), stał się dla inteligenckich środowisk narodnickich przede wszystkim wzorem 
etycznym i kulturowym do naśladowania. Natomiast idee Bakunina, uzyskując swój 
pełny wymiar na gruncie materializmu ateistycznego, przeniknęły do programów 
narodnickich, w szczególności anarchistyczno-terrorystycznych, które reprezento-
wał Piotr Ławrow. Sam Bakunin zyskał w tych środowiskach dużą popularność jako 
buntownik, katorżnik, uciekinier, zwolennik rewolucji. Jego książka Państwowość 
i anarchia (1873) stała się biblią narodników, którzy pragnęli przyciągnąć lud rosyjski 
do rewolucji, wierząc w jego skłonność do buntu – „buntarstwo”. Według Bakunina 
i jego narodnickich uczniów skłonność ta mogłaby pchnąć oświecone przez rewolu-
cyjnych ideologów chłopstwo do walki z carskim systemem władzy i ustrojem spo-
łecznym Rosji. Miała to być walka o nowy typ władzy i nowy ustrój – socjalistyczny. 
Towarzyszące jej anarchia i przemoc we wszystkich dziedzinach życia zostały przyjęte 
przez ideologów i działaczy rewolucji jako niezbędny czynnik tych przemian. W ten 
sposób urzeczywistniać się miała słynna teza Bakunina, głosząca kreatywny charakter 
rewolucji i koncepcję rewolucjonisty jako demiurga. Jej uzupełnienie stanowił przed-
stawiony przez Siergieja Nieczajewa Katechizm rewolucjonisty (1869), który określał 
zasady postępowania narodników. Sprowadzały się one do jednej fundamentalnej: cel 
uświęca środki. Oparty na niej „katechizm” odzwierciedla nihilistyczny stosunek re-
wolucyjnej inteligencji do wartości duchowych i chroniącej je wartości etyki chrześci-
jańskiej, w której nie ma miejsca na uświęcanie środków działania.

Charakterystyczny dla inteligenckiej świadomości rewolucyjnej konfl ikt między 
rewolucyjnymi a chrześcijańskimi zasadami postępowania jest konfl iktem tendencji 
ateistycznej z teistyczną, antymetafi zycznej z metafi zyczną, immanentnej z transcen-
dentną. Nie pozwala on wyprowadzić podobieństw między rewolucyjną etyką selek-
tywną i ascetyczną etyką chrześcijańską. Pierwsza neguje bowiem wysokie wartości 
duchowe i etyczne w imię rewolucji i socjalizmu, druga natomiast inspiruje do rea-
lizacji na gruncie chrześcijaństwa wybranej wartości w kontekście wszystkich pozo-
stałych. Inteligencja narodnicka wartości te ostentacyjnie odrzuciła, budując wzorzec 
nihilistycznego postępowania w imię jednej: sprawiedliwości społecznej. Wartości tej 
towarzyszyła postawa poświęcenia niewyłączającego życia samego rewolucjonisty. 
Inteligenci rewolucyjni, pośród których było wielu studentów, gotowi byli na śmierć 

11 Ibidem, s. 263.
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zarówno wtedy, gdy podejmowali rewolucyjną agitację ludu, jak i wtedy, gdy przeszli 
do akcji terrorystycznej. Jak pisze Richard Pipes, wezwania sztandarowych anarchi-
stów – Bakunina i Ławrowa – skierowane do młodzieży studenckiej i nakłaniające ją 
do „pójścia w lud”, spotkały się z szerokim odzewem. Zaakceptowała ona swój nowy 
status, który krytyk literacki Dmitrij Pisariew określił mianem „myślącego proleta-
riatu”, a także wynikającą z niego rolę: przeprowadzenie rewolucji w imię socjalizmu.

„Pod wpływem tych idei” – pisze Pipes – „wiosną 1874 roku kilka tysięcy młodych 
ludzi opuściło szkolne ławy i poszło «do ludu». Czekało ich jednak rozczarowanie. 
Mużyk, znany im przeważnie z literatury i rozpraw polemicznych, nie chciał mieć nic 
wspólnego z idealistycznymi studentami, którzy przyszli go zbawiać”12.

Radykalnie nastawieni inteligenccy rewolucjoniści podjęli więc działalność ter-
rorystyczną w przekonaniu, iż unieruchomi ona machinę carską i zachęci lud do jej 
obalenia. Pipes podkreśla, iż działalność ta zaczęła się rządzić własnymi prawami, 
które sprawiały, iż nie ustawała, choć nie osiągała założonych celów. 

„Szereg śmiałych akcji – zabójstw, zamachów bombowych, samospaleń, porwań – 
wywołał u niektórych nieprzepartą chęć naśladownictwa. Socjalistyczno-rewolucyjna 
kampania terroru, wszczęta w 1878 r. i trwająca przez cztery lata, nasilała się jesz-
cze wtedy, gdy było już jasne, że ani nie sparaliżuje rządu, ani nie porwie chłopów 
do buntu. W końcu terror stał się sztuką dla sztuki, a terroryści dokonywali cudów 
przebiegłości i odwagi tylko po to, aby dowieść, że można ich dokonać: była to walka 
charakterów między garstką radykałów a całą machiną państwa carskiego”13. 

Ich postawa udowodniła prawdziwość tezy Josepha de Maistre’a, twierdzącego na 
początku XIX w., iż zagrożeniem dla Rosji nie jest chłopstwo, lecz „Pugaczowowie 
z Uniwersytetu”. Ich działalność, zakończona w 1881 r. udanym zamachem na 
Aleksandra II, wprowadziła do kultury rosyjskiej wzorzec nie tylko postawy rewolu-
cyjnej, ale również nowej moralności i nowej świętości wynikającej z bezgranicznego 
ofi arnictwa. Wzorzec ten stał się radykalnym zaprzeczeniem chrześcijańskiej etyki 
i chrześcijańskich wartości zakorzenionych w rosyjskiej kulturze.

Tak więc nie tylko antynomiczność teizmu i antyteizmu, metafi zyki i antymetafi zy-
ki, immanencji i transcendencji, ale również „wojującego moralizmu” oraz moralności 
selektywnej i etyki chrześcijańskiej oraz moralności ascetycznej podważają zasadność 
określania narodnictwa mianem chrześcijańskiego socjalizmu, którego czołowym 
ideologiem był Georgij Fiedotow14. Uważał on, iż działalność narodników miała cha-
rakter religijny. Walicki wyjaśnia ten pogląd następująco: „W rozprawie pt. Tragedia ro-
syjskiej inteligencji (1926) dowodził on, że klasyczne narodnictwo lat siedemdziesiątych 
było wybuchem drzemiącej w inteligencji «energii religijnej», że uczestnicy «wędrów-
ki w lud» inspirowali się przykładem Chrystusa; że dostrzegli również podobieństwo 

12 R. Pipes, Rosja carów, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2006, s. 281. 
13 Ibidem, s. 306–307. Por. także: M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, przeł. M. Melech, T. Kaczmarek, 

Warszawa 1997. Heller pisze: „Gubernator kurlandzki Paweł Wałujew pisał w Rozmyślaniach Rosjanina, które 

rozeszły się po śmierci Mikołaja I w tysiącach egzemplarzy: «Dominuje u nas wszędzie chęć rozsiewania dobra 

siłą». Przyszły minister Aleksandra II miał na uwadze aparat państwowy. Ale tę samą tendencję do «rozsiewania 

dobra siłą» przejawiała również wobec państwa inteligencja” (s. 600). 
14 Por. antologia: Мыслители русского зарубежья: Бердяев, Федотов, Petersburg 1992. 



169Anna Raźny, Inteligencja rosyjska wobec rewolucji bolszewickiej

własnych postaw do niezłomnej wiary gotowych na samospalenie staroobrzędowców. 
Nie zawahał się nawet stwierdzić, że uzasadnia to traktowanie rewolucyjnego narodni-
ctwa (z narodowolcami włącznie) jako «chrześcijańskiej sekty»”15. 

Kółko Mikołaja Czajkowskiego, sprzeciwiającego się rewolucyjnemu immora-
lizmowi i radykalizmowi Nieczajewa oraz Tkaczowa, stanowiło pod tym względem 
wyjątek. Jego członkowie świadomie nazywali je „bractwem” bądź „zakonem ry-
cerskim” – miało się ono przyczynić do odrodzenia moralnego Rosji. Jak twierdzi 
Walicki, ich „potrzeby moralno-religijne usamodzielniły się i wzięły górę nad impul-
sem rewolucyjnym”16. 

Istotę rewolucyjnej świadomości inteligenckiej ukazują nade wszystko prace o cha-
rakterze kulturowo-antropologicznym. Przykładem dla nich są pierwsze analizy tej 
świadomości zawarte w wydanym w 1909 r. tomie Drogowskazy. Autorzy tomu pod-
kreślają, że wiara inteligencji w ideologię rewolucyjną i utopię socjalizmu, nakazującą 
budowę laickiego Królestwa Bożego na ziemi, będącą celem rozwoju indywidualnego 
i zarazem społecznego, zrodziła się na gruncie nowej świadomości. Wiara w ideologię 
i utopię była bronią inteligencji rewolucyjnej. Apologeta dziewiętnastowiecznego ro-
syjskiego nihilizmu, Dmitrij Pisariew, nazwał narodników „myślącym proletariatem” 
ze względu na rolę, jaką odegrali oni w okresie, gdy klasa robotnicza w Rosji dopiero 
się kształtowała i nabierała siły. Owa myśl była wytworem nowej świadomości, okre-
ślonej – jak podkreślają autorzy Drogowskazów – fałszywym odczytaniem nie tylko 
istoty człowieka, relacji międzyosobowych i społecznych, ale również uniwersalnej 
hierarchii wartości. Michaił Gerszenzon w artykule Twórcza samoświadomość stwier-
dza, iż fałszywa świadomość rewolucyjnej inteligencji sięga korzeniami epoki Piotra 
Wielkiego. Wówczas bowiem w kręgu oświeconej części społeczeństwa zrodziła się 
tendencja do zerwania z przeszłością dla umocnienia europeizacji Rosji. Zerwanie to 
było rezultatem fałszywego rozumienia przeszłości oraz zawartych w niej idei i war-
tości, a jednocześnie – zapowiedzią – zauważa Gerszenzon – aksjologicznej i poznaw-
czej choroby inteligencji, przyczyną charakterystycznego dla tego środowiska wyko-
rzenienia i dezintegracji osobowej. Dlatego inteligencja, interesując się narodem, była 
od niego oderwana, a walcząc z władzą, była wobec niej bezsilna. 

Fałszywa świadomość, rodząca dezintegrację osobową, stała się powodem uciecz-
ki od problemów pojedynczego ja w stronę problemów społecznych. Młodzi inteli-
genci przyjmowali – zwłaszcza w drugiej połowie wieku – społeczny cel życia jako 
oczywisty, jedyny, najwyższy. Gerszenzon uważa, że odrodzenie inteligencji powinno 
dokonać się poprzez odrodzenie jej samoświadomości oraz powrót do zakwestiono-

15 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, Kraków 2005, s. 393. 

Autor twierdzi, że w szczególności uczestnicy „wędrówki w lud” podkreślali swe powiązania z chrześcijaństwem, 

eksponując swoje przekonania moralne, których przejawem było dzielenie cierpień ludu. Na uwagę zasługują 

zwłaszcza przekonania kobiet uczestniczących w ruchu narodnickim. „Wiera Figner – pisze Walicki – dawała 

temu świadectwo w swych pamiętnikach: «Nie jadałyśmy białego chleba, tygodniami nie widziałyśmy mięsa 

i gdy patrzyłyśmy na tę powszechną biedę i nędzę, każdy dodatkowy kęs stawał nam kością w gardle». Wiera 

Zasulicz przyznawała się wprost do identyfi kacji z Ewangelią: chciała być z Chrystusem, nosić jego koronę cier-

niową, dzielić trudy życia ubogich, słowem – reprezentować cnoty «kenotyczne»” (s. 393). 
16 Ibidem, s. 394.
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wanych przez fałszywą świadomość wartości „nadosobowych”. Oznaczałoby to po-
wrót do antropologii pozytywnej, odejście od negatywnej. 

Podobnie ujmuje zafałszowanie świadomości inteligencji rewolucyjnej Mikołaj 
Bierdiajew, który pisze: „Inteligencję rosyjską ze względu na jej historyczne położe-
nie dotknęło takie oto nieszczęście: umiłowanie zrównującej sprawiedliwości, dobra 
społecznego oraz dobrobytu narodu sparaliżowało umiłowanie prawdy, unicestwiając 
zainteresowanie nią”17. 

Stwierdza ponadto, że rodząca się z nastawienia na problematykę społeczną 
miłość do człowieka zabiła w inteligencji miłość do Boga, i w ostateczności zabiła 
w niej Boga. Jak konstatuje Bierdiajew, doprowadziła do tego również skłonność do 
deformacji prawdy fi lozofi cznej, rodząc ateizm. Punktem zwrotnym w przebudowie 
świadomości inteligenckiej powinna być – zdaniem Bierdiajewa – zmiana stosunku 
do prawdy. Zmiana ta powinna ujawnić się zarówno na gruncie wiedzy, jak i religii. 
Oznaczać to będzie wyzwolenie świadomości od tego, co ją zniewala: od deformacji 
prawdy i ateizmu. Ważną rolę w tej przemianie powinna odegrać świadomość etycz-
na. Jej zadaniem jest pobudzenie poczucia winy i odpowiedzialności za przeszłość. 
Wtedy dopiero – powiada Bierdiajew – narodzi się nowa dusza inteligencji. 

Na ścisły związek odrodzenia świadomości etycznej i przezwyciężenia ateizmu 
zwracają uwagę Siergiej Bułgakow w artykule Bohaterstwo i ascetyzm oraz Siemion 
Frank w studium Etyka nihilizmu. Ich analizy mówią także o przenikającym świa-
domość inteligencką fałszu, otwierającym ją na zniewolenie utopią socjalizmu. 
Skuteczne przezwyciężenie tego zniewolenia możliwe jest poprzez otwarcie na sferę 
wyższą, transcendentną. 

Podobnie ujmują istotę zniewolenia świadomości inteligenckiej ideologią re-
wolucji i utopią komunizmu autorzy późniejszego tomu studiów o inteligencji 
Z głębokości, poświęconego rewolucji bolszewickiej. Nawiązuje on bezpośrednio do 
Drogowskazów. Przede wszystkim podejmuje zarysowany w nich kierunek walki z to-
talitarną ideologią i utopią. Ponadto równie krytycznie ocenia rolę inteligencji w dzie-
jach dziewiętnastowiecznej Rosji. Nawiązanie do tego tomu wynikało także z faktu, iż 
pięciu spośród jedenastu autorów zbioru Z głębokości było autorami Drogowskazów: 
Nikołaj Bierdiajew, Siergiej Bułgakow, Piotr Struwe, Aleksander Izgojew, Siemion 
Frank. Mimo iż nie wszyscy piszący po rewolucji nowy tom (dotyczy to pozostałych 
autorów) podzielali w pełni zawarte w Drogowskazach poglądy, rewolucja bolszewi-
cka stanowiła dla nich potwierdzenie opublikowanej w 1909 r. oceny inteligencji i jej 
kontrowersyjnej roli w historii Rosji, a także aktualizację tezy o zagrożeniu ze stro-
ny fałszywej świadomości, która otwiera człowieka na tyranię rewolucyjnej ideologii 
i utopii społecznej. 

Zaproponowany w 1918 r. przez Struwego szerszej grupie osób pomysł kontynu-
acji Drogowskazów w nowych warunkach politycznych, społecznych i kulturowych 
zakładał nie tylko ocenę rewolucji bolszewickiej i jej skutków, ale również stworzenie 
programu odrodzenia duchowego i zarazem narodowego Rosji. Książka stanowi bo-

17 Н. Бердяев, Философская истина и интеллигентская правва, w: Вехи. Из глубины, Москва 1991, 

s. 17. 
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wiem nie tylko ocenę zaangażowania inteligencji rosyjskiej w rewolucję bolszewicką, 
ale również pisane z głębokości upadku dziejowego Rosji ostrzeżenie przed wszelkie-
go typu zniewoleniem ideowym, obejmującym całość życia pojedynczego człowieka 
i społeczeństwa. Zniewolenie to, nazwane później totalitarnym, w oczach autorów 
Z głębokości oznaczało nie tylko podporządkowanie ideologii rewolucji, ale również 
koncepcji nowego społeczeństwa i służącego mu nowego państwa. Analiza zniewole-
nia inteligencji rewolucyjnej obejmowała wszystkie czynniki, które późniejsi badacze 
historii idei powiązali mianem totalitaryzmu. One właśnie zadecydowały o zasadno-
ści tzw. tezy o ciągłości, obejmującej zarówno leninizm i stalinizm, jak i następują-
ce po śmierci Stalina fazy totalitaryzmu – aż do rozpadu Związku Radzieckiego. Jak 
zaznacza Walicki, pojęcie „ciągłości” totalitaryzmu obejmuje następujące czynniki: 
„Można – pisze autor Marksizmu… – posługiwać się tym słowem w celu określenia 
trzech rzeczy: 1) totalitarnego potencjału pewnych idei, 2) totalitarnego charakteru 
pewnych ruchów rewolucyjnych i wreszcie 3) totalitarnego charakteru państwa”18.

Inteligencja obejmowała swą świadomością i działalnością te trzy „rzeczy”. 
Analizując jej postawę, autorzy tomu Iz głubiny określili uniwersalną perspektywę prze-
zwyciężenia zniewolenia totalitarnego oraz wyjścia z takiego duchowego i moralnego 
upadku, jakim była dla Rosji rewolucja bolszewicka. Ich zdaniem jest to uniwersalna 
perspektywa wartości duchowych i etycznych. Tom Z głębokości, zawierający oprócz 
publikacji wymienionych już autorów również artykuły sześciu nowych: Sergiusza 
Askoldowa, Wiaczesława Iwanowa, Sergiusza Kotlarewskiego, Waleriana Murawjowa, 
Pawła Nowgorodcewa oraz Josifa Pokrowskiego, nie mógł być opublikowany w Rosji 
radzieckiej zarówno ze względu na swą wymowę, jak i na – rozpoczęte wiosną 1918 r. 
i trwające z różnym nasileniem aż do pierestrojki – prześladowania inteligencji konser-
watywnej. Został wydrukowany wstępnie w kilku egzemplarzach, z których zachował 
się jeden, wywieziony na Zachód przez Bierdiajewa w 1922 r. Z Berdiajewowskiego 
egzemplarza pochodzi pierwsze jego wydanie w 1967 r. w Paryżu.

Otwierający tom artykuł Sergiusza Askoldowa Religijny sens rewolucji rosyjskiej 
daje wykładnię 1917 r. jako buntu przeciw Bogu, przygotowanego przez inteligencję 
rewolucyjną19. Jest to wykładnia nie tylko historyczna i ideowa, ale również religijna, 
moralna i kulturowa. Rewolucja jawi się w niej jako moment odsłonięcia zła moral-
nego na wszystkich poziomach istnienia człowieka. Oddzieliła ona owo zło od dobra 
i napiętnowała je, wskazując na jego nicość. Oddzielone od zła dobro nie zginęło, 
przeciwnie, nabrało nowego, metafi zycznego charakteru, sytuując się ponad rewolu-
cją, totalitarną ideologią i utopią. 

Rewolucja bolszewicka mogła mieć miejsce dlatego, że inteligencja, która ukształ-
towała w XIX w. rewolucyjną świadomość – fałszywą i utopijną zarazem – nie tyl-
ko nie odcięła się od niej, ale podjęła jej obronę. Świadectwem tego były dziesiąt-
ki artykułów atakujących Drogowskazy, głoszących konieczność rewolucji w Rosji. 
Towarzyszyły im hasła podtrzymania nastrojów rewolucyjnych, a także utrwalenia 
w świadomości Rosjan przekonania, iż zło społeczne można zwalczyć jedynie po-

18 A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996, s. 404.
19 С. Аскольдов, Религиозный смысл русской революции, w: Вехи. Из глубины... Odwołania do innych 

autorów tomu Z głębokości pochodzą z tego wydania. 
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przez radykalny przewrót, unicestwiający istniejący porządek polityczny, społeczny, 
kulturowy, religijny. Co więcej, inteligencja wpoiła społeczeństwu pewność, że każ-
da inna droga naprawy Rosji jest nierealna, utopijna. Jak podkreślają autorzy tomu 
Z głębokości, największą odpowiedzialność ponosi inteligencja za zmianę porządku 
wartości warunkującą przeprowadzenie rewolucji. Według Askoldowa zmiana tego 
porządku była w rzeczywistości nieuprawnioną próbą ingerencji w uniwersalny, ab-
solutny i bezwzględny charakter wartości duchowych i etycznych. Skutkiem tego była 
hekatomba ofi ar ludzkich, jakie pochłonęła rewolucja bolszewicka i ogrom zniszczeń 
w każdej sferze życia Rosji. Jak pisze patetycznie Askoldow, próba ta oznaczała meta-
fi zyczny bunt przeciwko wyższemu porządkowi istnienia. Walka ze złem i pragnienie 
dobra w niczym nie usprawiedliwiały takiego buntu, gdyż odebrał on sens życia nie 
tylko społecznego, ale również indywidualnego20. 

Z tego punktu widzenia dopełnienie poglądów Askoldowa stanowią wypowiedzi 
Uchodźcy z prezentowanego w formie rozmowy traktatu Bułgakowa Na uczcie bogów. 
Według niego w 1917 r. zakończyła się jedna epoka w życiu Rosji: epoka ofi cjalnego 
istnienia Cerkwi, i rozpoczęła się druga, analogiczna do czasów chrześcijaństwa ka-
takumbowego: epoka prześladowań. Zapoczątkowane przez bolszewizm prześlado-
wania te pomogą prawosławiu osiągnąć pierwotną czystość. Jednocześnie oczyszczą 
one Rosję, która wciąż pozostaje „krainą świętych cudów”. Od tej oczyszczonej dzię-
ki prawosławiu krainy przyjdzie ratunek światu. Bułgakow, podobnie jak Askoldow, 
wyraża przekonanie, że Rosja spełnia poprzez doświadczenie rewolucji wielką rolę 
wobec innych narodów: ukazuje im kierunek duchowej przemiany i konieczność 
zanegowania ustanowionego w jej obrębie w 1917 r. fałszywego Królestwa Bożego. 
„Tutaj – mówi Uchodźca w traktacie Bułgakowa – zabłyśnie jasny promień światowe-
go Przemienienia” (s. 350). 

Nie należy – podkreśla autor – lękać się o Rosję, gdyż nie zginęła ona w rewolucji 
bolszewickiej; została uratowana i czeka ją wielka misja: zmiana oblicza świata. Jest 
to misja duchowa, religijna, wynikająca z chrześcijańskiego charakteru narodu rosyj-
skiego i idei Moskwy – Trzeciego Rzymu. Aby Rosja mogła spełnić swoją misję, musi 
odrodzić się wewnętrznie. Odrodzenie winna zapoczątkować przemiana inteligencji.

Odrodzenie nie tylko duchowe i religijne, ale także kulturowe postuluje Bierdiajew 
w artykule Duchy rosyjskiej rewolucji. Pisze o konieczności zerwania z wpływami 
na świadomość rosyjską antypersonalistycznej twórczości Mikołaja Gogola i anar-
chistycznego oraz nihilistycznego chrześcijaństwa Lwa Tołstoja. Zauważa, iż autor 
Martwych dusz, porażony moralną brzydotą współczesnych mu Rosjan, nie widzi „or-
ganicznego piękna człowieka”, przez które rozumie ludzką strukturę bytową z jej pryn-
cypiami, ujmowanymi przez metafi zyków jako elementy bytu określające charakter 
i odrębność istoty człowieka. Oddzielona od struktury bytowej moralność bohaterów 
Gogola, znajdująca w bohaterze Rewizora – Chlestakowie – demoniczne oświetlenie, 
upewniła zwolenników rewolucji, że zło moralne i społeczne jest zdeterminowane 
ustrojowo i historycznie. Konkluzja, której asumpt dała im twórczość Gogola, spro-

20 Por. A. Raźny, Aksjologia i metafi zyka w tomie Из глубины, w: Duchowość i sacrum w literaturze emigra-

cyjnej Słowian Wschodnich, A. Woźniak, M. Kawecka (red.), Lublin 2002.
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wadzała się do tezy o konieczności rewolucji jako sile oczyszczającej Rosję. To był 
– pisze Bierdiajew – tragiczny błąd rewolucyjnej świadomości. Błąd decydujący o jej 
fałszywym charakterze, który na gruncie nauki o utopiach pojmowany jest jako ra-
dykalne odejście od rzeczywistości21. Rewolucja, która – zdaniem Bierdiajewa – przy-
niosła totalne zwycięstwo „martwych dusz” i chlestakowszyzny, wykazała niebezpie-
czeństwo fałszywej świadomości stanowiącej podstawę świadomości rewolucyjnej. 
Jednocześnie wykazała niebezpieczeństwo gogolowskiej antropologii, w której został 
przyćmiony obraz człowieka. 

Podobnie negatywnie ocenia Bierdiajew rolę Tołstoja w kształtowaniu rewolucyj-
nej inteligencji. Uważa, iż w rewolucji bolszewickiej przejawiło się zwycięstwo toł-
stoizmu. Jako doktryna etyczna oderwana od teologii i metafi zyki, był on wyrazem 
takiego anarchizmu religijnego, który prowadził do amoralizmu. Tołstoj jako morali-
sta – podkreśla Bierdiajew – jest tego typu indywidualistą nastawionym antyspołecz-
nie i antypaństwowo, który jednocześnie odnosi się wrogo do osoby i osobowości. 
W życiu osoby nie widzi prawdziwej boskiej siły. „Moralna świadomość Tołstoja – pi-
sze – domaga się zniknięcia człowieka jako samodzielnego jakościowego istnienia na 
rzecz bezjakościowej boskości, zrównującej w swojej bezosobowej formie wszystkich 
i wszystko” (s. 279).

Osobowość i „jakościowość” jest w oczach autora Wojny i pokoju grzechem. Taki 
fundament moralizmu Tołstojowskiego prowadzi do nihilizmu. Niweczy bowiem 
osobową odpowiedzialność za zło. Surowa ocena, jaką wydaje Bierdiajew Tołstojowi, 
sprowadza się do stwierdzenia, że poprzez tak ukonstytuowane swoje moralizator-
stwo stał się on nihilistą. Tołstojowi – kontynuuje Bierdiajew – obca jest świadomość 
tego, że potwierdzenie swego istnienia człowiek odnajduje w Bogu. Dlatego też mo-
ralność jego człowieka mogła się przekształcić w moralność nihilisty triumfującego 
w rewolucji bolszewickiej. Tołstojowska idea bezosobowej jedności stała się funda-
mentem rewolucyjnej zasady równości, przekształcającej naród rosyjski w zbiorowi-
sko atomów łatwych do połączenia w bezosobowym komunistycznym kolektywie. 
Egalitaryzm i nihilizm nauki Tołstoja wpłynął – według Bierdiajewa – w poważnym 
stopniu na zanik „duchowej rzeczywistości” w świadomości rewolucyjnej. Doktryna 
etyczna pisarza, nieuznająca „ja” osobowego i podważająca istnienie ducha w czło-
wieku, umocniła kształtowanie się świadomości utopijnej, która skazuje człowieka na 
obcą jego istnieniu jednowymiarowość.

„Nie znam – wyznaje Bierdiajew – w historii świata drugiego takiego geniusza, 
któremu byłoby tak obce wszelkie duchowe życie” (s. 279). 

Podobnie negatywnie jak całą doktrynę Tołstoja ocenia Bierdiajew ten jej element, 
który traktowany jest często jako autonomiczny w myśli pisarza: ideę niesprzeciwiania 
się złu siłą. Jest ona również oderwana od metafi zyki, teologii i chrystologii, ale przy-
ciągnęła wielu Rosjan, gdyż bazuje na pasywnej koncepcji struktury bytu ludzkiego, 
mocno zakorzenionej w mentalności rosyjskiej. Dla wielu też stała się fundamentem 
moralności, wprowadzającym w świadomość aksjologiczną pierwiastek hamujący 

21 Por. m.in.: A. Świętochowski, Utopie w rozwoju historycznym, Warszawa 1910; A. Walicki, W kręgu konser-

watywnej utopii, Warszawa 1964; Utopia, G. Kateb (red.), New York 1971; K. Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. 

J. Niziński, Lublin 1982; J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2002. 



174 Bolszewizm

wolne działanie wobec zła, podjęcie decyzji zgodnych z regułami postępowania wy-
nikającymi z sądów sumienia. Autor twierdzi, że idea ta osłabiła moralnie Rosję i od-
dała ją w ręce wroga, czyli rewolucji bolszewickiej. Pozbawiła naród rosyjski męstwa, 
rzucając go jednocześnie na pastwę zwierzęcych instynktów. Zabiła w nim pragnienie 
siły i sławy, pozostawiła natomiast instynkt egoizmu, zawiści i złości. Sama zaś refl ek-
sja moralna Tołstoja zatruła świadomość nie tylko inteligencji, ale również narodu 
rosyjskiego. Dlatego też Bierdiajew konkluduje, iż wyzwolenie zarówno z antyperso-
nalizmu Gogola, jak i z tołstoizmu oraz powrót do fundamentów chrześcijaństwa jest 
drogą odrodzenia Rosji. 

Do wysuniętej przez Bierdiajewa idei odrodzenia Rosji nawiązuje bezpośred-
nio Siergiej Kotlarewski w artykule Uzdrowienie. Owo uzdrowienie dotyczy nade 
wszystko inteligencji. Oznaczać ma zerwanie z duchem nie tylko narodnictwa, ale 
również zbędnych ludzi. I w jednym, i w drugim przypadku Kotlarewski akcentuje 
jako szczególnie szkodliwy wybujały subiektywizm, prowadzący do fałszywego mo-
ralizmu. Subiektywizm, niezbędny dla harmonii życia ludzkiego, staje się szkodliwy, 
gdy dochodzi do jego wyolbrzymienia – podkreśla autor. Do wyolbrzymienia takiego 
doszło w przypadku inteligencji rosyjskiej, która przejęła doświadczenie zbędnych 
ludzi i stworzyła narodnictwo. Przyjmując pierwiastek subiektywny, psychologiczny 
za fundament swojej świadomości, inteligencja otworzyła szeroko drzwi relatywi-
zmowi. Uformowała taką przestrzeń aksjologiczną, w której to, co absolutne, zajęło 
miejsce względnego; cel i środki zmieszały się z sobą. Ten stan świadomości inte-
ligenckiej utrwaliło ukształtowane przez nią narodnictwo. Przesądnie bało się ono 
– jak czytamy – metafi zyki, podobnie jak bało się czystej sztuki. Dlatego też stało się 
– twierdzi Kotlarewski – wielką przeszkodą w duchowym rozwoju Rosji. Odchodząc 
od duchowego wymiaru człowieka i metafi zycznego ukierunkowania wartości etycz-
nych, wykluczającego ich subiektywizację i relatywizację, narodnictwo zdegradowało 
samą ideę dobra wspólnego jako podstawę swego programu. Jednocześnie zaś zapro-
ponowało ideę narodu jako anonimowych jednostek, związanych ze sobą interesami 
ekonomicznymi w społeczność „obsługiwaną przez inteligencję”. Przeciwieństwem 
narodnickiej, rewolucyjnej społeczności jest metafi zyczno-religijna idea wszechjed-
ności, przywracająca człowiekowi godność osoby i stałe miejsce w porządku świata, 
wynikającym z porządku istnienia. 

„Każdy zaś – uważa Kotlarewski – wyolbrzymiony i chorobliwy subiektywizm 
oznacza wypadnięcie z wszechjedności” (s. 399).

Odrodzenie czy też „uzdrowienie” świadomości inteligenckiej jest – zdaniem 
także pozostałych autorów tomu Z głębokości – warunkiem odrodzenia całej Rosji 
po rewolucji bolszewickiej. Paweł Nowgorodcew w artykule O drogach i zadaniach 
inteligencji rosyjskiej podkreśla konieczność przezwyciężenia utopijnej świadomo-
ści, której uległa nade wszystko zeuropeizowana warstwa rosyjskiego społeczeństwa. 
Świadomość utopijna – twierdzi Nowgorodcew – zrodziła socjalizm i doprowadziła 
do rewolucji bolszewickiej, która, obiecując ziemski raj, doprowadziła do piekła na 
ziemi. Nowgorodcew postuluje nie tylko odrzucenie utopizmu, ale również, podobnie 
jak inni autorzy tomu, jednoczesny powrót do uniwersalnych wartości chrześcijań-
stwa, jako podstawowy warunek przemiany Rosji.
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Konkludując, należy podkreślić, iż odrodzenie Rosji zarysowało się jako możliwe 
dzięki postawie inteligencji konserwatywnej, która nie uległa pokusom ideologii re-
wolucji i socjalizmu, a także subiektywizmu rodzącego wojujący moralizm. Dzięki in-
teligencji krytycznie przyjmującej fi lozofi ę lewicy Heglowskiej, Ludwika Feuerbacha, 
Karola Marksa, a także antypersonalizm Gogola i doktrynę tołstoizmu. Jej krytycyzm 
wobec narodnictwa i walka z jego ideologią, a następnie walka z ideologią rewolucji 
bolszewickiej stanowią dobitne świadectwo zaangażowania w walkę z totalitarnymi 
ideami, totalitarną rewolucją i totalitarnym państwem. Historia tych konserwatystów 
stanowi nieusuwalny element historii inteligencji rosyjskiej.




