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Homo russicus. Próba analizy ideologicznej

O tajemniczej duszy rosyjskiej wiele pisano i mówiono, jednak nadal pozostaje ona 
tajemnicą, ponieważ nie istnieją, jak na razie, ścisłe metody określenia wewnętrznego 
świata ludzi, ich preferencji i ich orientacji ideologicznej. Podejmujący zagadnienie 
poruszają się jedynie w sferze domysłów i intuicyjnych uogólnień, które często nie 
wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością. Przedstawiona w niniejszym tekście 
próba analizy ideologicznej wypowiedzi reprezentantów narodu rosyjskiego nie 
pretenduje do wyczerpującego rozwiązania, przedstawia jedynie metodologię, 
która, jak się wydaje, w przyszłości, niezależnie od postawy aksjologicznej badaczy, 
pozwoli w sposób w miarę jednoznaczny odpowiedzieć na pytanie: do czego dążą 
i jakie wartości reprezentują uczestnicy komunikacji. Może się oczywiście okazać, 
że wspomniane systemy wartości nie stanowią spójnych wewnętrznie całości, że 
można zaobserwować w ich obrębie różnorodność i niespójność. Oprócz tego, jak 
wiadomo, systemy ideologiczne są kontekstowo zależne, ich komponenty ulegają dy-
namicznym zmianom i dlatego w dłuższym okresie są nieuchwytne i kontrowersyjne.

Proponowana metoda opiera się na dwóch podstawowych założeniach. Po 
pierwsze, przyjmujemy, że każda jednostka, uczestnicząca w dyskursie społecznym, 
ma swoją względnie stałą orientację ideologiczną. Ideologia z kolei jest rozumiana 
jako mniej lub bardziej spójny zbiór idei, stanowiący podstawę zorganizowanego 
działania politycznego bez względu na to, czy zmierza ono do zachowania, prze-
kształcenia czy obalenia istniejącego systemu sprawowania władzy. Wszystkie 
ideologie (a) dostarczają obrazu istniejącego porządku, zazwyczaj w formie obrazu 
świat a, (b) lansują model pożądanej przyszłości, wizję dobrego  sp ołeczeń-
stwa, a także (c) wyjaśniają, w jaki sposób zmiana polityczna może się dokonać1.

Występujący w tej defi nicji termin zbiór  ide i  rozumiemy jako zbiór naby-
tych w procesie socjalizacji p ost aw ogólnych, do których każdy z mówiących 
się odnosi, wyrażając swój stosunek do przedstawianej rzeczywistości. W terminach 
lingwistycznych mamy tu do czynienia z uogólnionym sądem aksjologicznym Q(X), 
w którym Q odpowiada wyrażonej ocenie, a X – obiektowi ogólnemu (powszech-
nikowi), do którego ta ocena została przypisana. W uogólnionych sądach aksjolo-
gicznych występują nie realne obiekty rzeczywistości, lecz powszechniki nazywające 
klasy obiektów. Strukturę tego sądu można więc przedstawić w postaci schematów:

1 A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 2008, s. 25.
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Każdy X posiada ocenę Q
Każdy X powinien być Q
Dobrze by było, gdyby każdy X posiadał ocenę Q
Źle by było, gdyby każdy X nie posiadał oceny Q

np.: Każde (X): dziecko jest (Q): kochane 
Każdy (X): polityk powinien (Q): być uczciwy 
Dobrze by było, gdyby każdy (X): polityk był (Q) uczciwy
Źle by było, gdyby każdy (X): polityk był (-Q): nieuczciwy 

Zbiór uogólnionych sądów aksjologicznych w tym ujęciu tworzy tzw. o bszar 
ideolog iczny, który występuje jako ekwiwalent ideologicznego obrazu świata. 
Przedstawienie tej przestrzeni w postaci względnie uporządkowanej listy uogólnionych 
sądów otwiera ciekawe możliwości praktycznej analizy systemów przekonań przedsta-
wicieli rożnych grup społecznych i odrębnych jednostek uczestniczących w dyskursie 
publicznym. Przestrzeń ideologiczna nie jest konfi guracją logicznie uporządkowaną, 
ponieważ ma charakter dynamiczny, ulegający fl uktuacji, jej poszczególne części są 
często zależne od powstałej sytuacji politycznej. Pomijając kwestię szczegółów orga-
nizacyjnych tej przestrzeni, ograniczymy się do stwierdzenia, że podstawową funkcją 
uogólnionych postaw jest możliwość tworzenia p ost aw szczegółow ych, czyli 
sądów kwalifi kujących, odnoszących się do realnych obiektów sceny politycznej. 
Mechanizm takiej kreacji wymaga włączenia realnego obiektu x do klasy powszech-
nika X i przeniesienia poprzednio przypisanej mu wartości Q do realnego obiektu 
x2. W ten sposób powstaje aksjologiczny ciąg argumentacyjny typu:

Q(X)
x  X
x(Q)

np.: Q(X) Każdy inwalida wojenny (X) zasługuje na szacunek (Q)
x  X Kowalski (x) jest inwalidą wojennym (X)
x(Q) Kowalski (x) zasługuje na szacunek (Q) 

Łatwo zauważyć, że aksjologiczne ciągi argumentacyjne w sposób jednoznaczny 
naśladują opisane jeszcze przez Arystotelesa ciągi sylogizmów (por. Wszyscy ludzie 
są śmiertelni; Sokrates jest człowiekiem; ergo: Sokrates jest śmiertelny). Zasadniczą 
różnicą między dowodami logicznymi i aksjologicznymi jest to, że funkcją tych 
ostatnich nie jest prawda, lecz eksponują one funkcję s łusznoś c i. Istotą tej funkcji 
jest akceptacja uogólnionego sądu aksjologicznego Q(X) jako uniwersalnego, czyli 
– jako aksjomatu ideologicznego. Z tego powodu odniesienie do przestrzeni ideolo-
gicznej ma charakter fakultatywny, nie ma znamion uniwersalności i jest przykładem 
świadomego wyboru systemu wartości najbardziej odpowiadającego mówiącemu.

2 Szczegółowo o tym zob. A. Awdiejew, Argumentacja aksjologiczna w komunikacji społecznej, [w:] 
Rozmowy o komunikacji, t. 2: Motywacje psychologiczne i kulturowe w komunikacji, red. G. Habrajska, 
Wydawnictwo Leksem, Łask 2008, s. 29–40.
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Po drugie, opracowana przez nas analiza dyskursu propagandowego3 pozwala 
na wykrycie postaw ogólnych uczestników dyskursu w sposób w miarę obiektywny, 
bez odniesienia do systemu wartości badacza. W procesie analizy powstaje możli-
wość uwzględnienia jawnych i niejawnych (domniemanych) ciągów argumentacji 
aksjologicznej oraz innego typu wartościowania i hasłowania (nazywania ocenia-
jącego) realnych obiektów rzeczywistości.

Materiałem do analizy, wykorzystanym w tym wystąpieniu, są listy rosyjskich 
słuchaczy pisane do radia „Свобода”, które były przedstawione i omówione przez 
popularnego redaktora tej rozgłośni Anatolija Strielanego w latach 2008–2010. Nie 
braliśmy oczywiście pod uwagę komentarzy samego redaktora, którego światopo-
gląd jest zbliżony do europejskiej wersji liberalizmu, lecz tylko oryginalne teksty 
listów. Dla podniesienia atrakcyjności swego programu redaktor zawsze wybierał 
wypowiedzi najbardziej ostre i polemiczne, co gwarantowało autentyczność reakcji 
emotywnych respondentów. W roku 2007 ukazał się mój artykuł pt. Główne kie-
runki propagandy rosyjskiej (2004–2006)4, w którym przedstawiłem podstawowe 
kręgi tematyczne jednostronnej w tamtych czasach propagandy rządowej, która bez 
wątpienia osiągnęła sukces właśnie dlatego, że zmierzała w kierunku zbliżonym do 
przekonań większości rosyjskiego społeczeństwa. Analiza listów rosyjskich słuchaczy 
może być dodatkowym potwierdzeniem słuszności tej tezy. Zdajemy sobie sprawę, 
że w każdym kraju, który wchodził niegdyś do obozu socjalistycznego, można zna-
leźć również przedstawicieli poglądów liberalno-demokratycznych. Takie poglądy 
najczęściej pojawiają się również wśród listów do redakcji radia „Свобода”, które 
jest traktowane jako „ściana płaczu” dla niezadowolonych i rozczarowanych. Można 
jednak założyć, że w Rosji i niektórych innych krajach postradzieckich wyznawcy 
takich poglądów nie stanowią obecnie przeważającej siły politycznej i, naszym 
zdaniem, nie mogą reprezentować typowych wartości świadomości społecznej. 

Z obszernych i różnorodnych kręgów tematycznych wybraliśmy najciekawsze, 
z naszego punktu widzenia, opinie słuchaczy, które przedstawiają „inność” spojrzenia 
Rosjan na sprawy społeczno-polityczne i uzasadniają typ i sposób sprawowania 
władzy w tym kraju. Jak pokażemy, poglądy te są ewolucyjnym przedłużeniem 
niektórych tradycyjnych rosyjskich ideologii i opisywanego przez wielu badaczy 
modelu ideologicznego homo sovieticus. Przedstawione opinie mają charakter 
polemiczny w stosunku do poglądów prowadzącego program, są więc mocno 
skontrastowane, co pozwala na jednoznaczne uogólnienia dogodne do określenia 
pola ideologicznego. Data podana po każdym cytacie odpowiada dacie audycji.

Jak wynika z wybranych wypowiedzi, świadomość homo russicus ma przede 
wszystkim podłoże historyczne: jest to świadomość patrząca wstecz, w głąb dziejów, 

3 Zob. A. Awdiejew, G. Habrajska, Strategie propagandowe i agitacyjne, [w:] Rozmowy o komu-
nikacji, t. 3: Problemy komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Wydawnictwo Leksem, Łask 2009, 
s. 9–54.

4 A. Awdiejew, Główne kierunki propagandy rosyjskiej, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i dia-
sporze, red. L. Liburska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 377–387.
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i wybierająca swe ideały z bogatego inwentarza zdarzeń historycznych. Dowód 
słuszności ideologicznej jest w tym przypadku poparty wzorcami historycznymi. 
Rosja jawi się z tej perspektywy jako gigant, który trudno porównać do jakiego-
kolwiek innego sąsiada czy oponenta politycznego. W jednym z listów czytamy:

Многочисленные малые и средние народы, мельтешащие у границ России – это не 
более чем флора и фауна вод, которые омывают „островную” часть русской иной 
платформы. (06-03-10)

Historia Rosji w tym ujęciu jest przedstawiona jako szereg historycznych 
osiągnięć i zwycięstw:

Даже во времена великой смуты (1600–1613) когда поляки сидели в Московском 
кремле, Русь не была подвластна Польше. Никогда, подчеркиваю, никогда мы не 
опускались на колени ни перед кем и ни перед чем. (27-11-09)

Ciekawe hasło „podnoszenia się z kolan”, które było mocnym hasłem propa-
gandowym od początku XXI wieku, w Rosji jest mocno związane z nową polityką 
informacyjną i osobowością Władimira Putina, który w świadomości Rosjan zaj-
muje miejsce w szeregu wielkich rosyjskich mężów stanu, bez których zwycięstwa 
byłyby niemożliwe, podobnie jak bez Kutuzowa – klęska Napoleona, a bez Józefa 
Stalina – triumf w Wojnie Ojczyźnianej. W jednym z listów respondent potwierdza 
ten kierunek myślenia:

Чем вам все-таки не нравится то, что Россия поднялась с колен? Вы набираетесь 
наглости даже заявлять, что она не поднялась. Но мы, граждане России, чувствуем 
своим чувством, что поднялась, и мы испытываем гордость за свою страну под 
руководством Владимира Владимировича. (02-05-09)

Taka skala oceny ważności swojej Ojczyzny ma charakter globalny i redukuje 
wszystkie konfrontacje międzynarodowe do rywalizacji Rosji z jej głównym opo-
nentem, Ameryką, rozpatrywanym wraz z obiektem o granicach nieokreślonych 
nazywanym Europą. Ta redukcja pozwala na znaczne uproszczenie widzenia świata, 
gdyż wszystkie konfl ikty międzynarodowe są sprowadzane do knowań Ameryki 
przeciw Rosji. Ten manicheizm jaskrawo wyraża jeden z czytelników:

Я часто слышу в вашей передаче критику России. Но я хочу поговорить об Америке. 
Ведь все беды идут от Америки. Америка помогла развалить Советский Союз. 
Почему на земной планете всюду идет вражда? Только из-за Америки. Лезет 
в каждую страну, а теперь лезет на Россию, так ей хочется уничтожить Россию... 
Эту Америку нужно уничтожить. Собрались бы все страны и уничтожили, чтобы 
людям жилось спокойно. (04-04-09)

Ostra krytyka Ameryki dość często występuje w tych listach. Oto przykłady:
Американцы живут в кредит, за который расплачивается весь мир. (04-04-09)

Я этим подонкам-американцам не верю, ни единому их слову! И вам не советую! 
(31-10-09)
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Konfrontacja z Ameryką i Europą w opinii respondentów daje Rosji nieogra-
niczone prawa do działania w obronie swych interesów dlatego, że i sama Ameryka 
wybiera sposoby działania, nie konsultując się ze swym głównym oponentem:

И почему Запад твердит об оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии? Россия 
официально признала эти страны. Установила дипотношения и действует в пра-
вовом поле. (04-04-09)

Ta sama konfrontacja w sposób jednoznaczny w opinii tego rodzaju responden-
tów tłumaczy zdarzenia z niedawnej historii Rosji i teraźniejszości. Oto przykłady:

Вот девяностые... наши реформаторы объективно работают на США (где и полу-
чают зарплату). Это Штатам нравилось, это была с вашей [редактора – А.А.] точки 
зрения демократия. Ну, а теперь ситуация поменялась и приходится с Россией 
считаться. И это Америке не нравится. (02-05-09)

К сожалению многие российские политики... не понимают всю глубину изменений, 
внедряемых в жизнь и сознание населения Украины. Сделать так, как в Америке 
и Прибалтике, вытеснить православие Московского патриархата и перейти под 
духовное влияние Ватикана, вперед, на Запад! – вот главные цели оранжевой 
власти. (22-08-09)

Z tej perspektywy określenie wroga Rosji jest bardzo proste: wszyscy, którzy 
krytykują Rosję lub nie krytykują Ameryki, zaliczają się do kręgu nieprzyjaciół. Nie 
przypadkiem pierwszymi ofi arami tego podejścia są pracownicy radia „Свобода”, 
a w interesującej nas audycji Anatolij Strielanyj. Oto typowe przykłady takiej 
kwalifi kacji:

Как многие русские, вы продались за колбасу. (06-03-10)

Вы ненавидите все что связано с СССР и далее с Роcсией. В то же время безогово-
рочно поддерживаете политику США. (04-04-09) 

Pojęcie patriotyzmu również jest sprowadzane do poczucia terytorialnej 
przynależności do miejsca. Każde naruszenie takiej przynależności jest traktowane 
jako rodzaj zdrady. Jeden z respondentów pisze wprost:

Перемена места жительства прямой признак такого душевного состояния как пара-
нойя ... это пaраноидный образ жизни, который и насажден в Америке. (06-03-10) 

Innymi słowy, naruszenie stabilności terytorialnej jest rozpatrywane jako 
zdrada interesów Rosji. Nie przypadkiem opinia publiczna ostro potępia nowo-
bogackich, którzy mieszkają i kształcą swe dzieci za granicą zachodnią.

Głównym celem Ameryki jest, zdaniem tych patriotów, zniszczenie Rosji 
między innymi przez wprowadzenie do tego kraju demokracji. Demokracja jest 
przedstawiana jako instrument zniszczenia współczesnej, dobrze rozwijającej 
się Rosji:

Homo russicus. Próba analizy ideologicznej
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А демократия для России, по-моему, такая же утопия, как и коммунизм. Рассыплется 
Россия при демократии, как рассыпался СССР. (06-09-08) 

Под демократизацией России вы и такие как вы подразумеваете свержение Путина 
и смену идеологического вектора. То есть вы тем самым отрицаете народовластие. 
Ведь даже вы признаете, что российская власть в достаточной степени поддержи-
вается народом. Для вас же демократия – только то, что соответствует вашему 
представлению о ней. (21-02-09) 

Samo pojęcie demokracji jest w tych przypadkach przedstawione jako obce 
Rosjanom i szkodliwe, a jej tzw. zalety – jako nieistniejące w rzeczywistości fantomy. 

Нет её нигде свободы слова и не может быть. Да и не должно быть по большому 
счёту. (16-05-09) 

W najlepszym przypadku system demokratyczny jest rozumiany jako coś 
sztucznego i nieodpowiadającego naturalnym zapotrzebowaniem ludzi:

Западу вынь да положь многопартийную или хотя бы, как у них, двухпартийную 
политическую систему в России. Но где взять эти партии, если они самосевом у нас 
не растут? Кремль в своё время пошёл на смелое и правильное решение: вырастить 
две партии искусственным путём. Это „Единая Россия” и „Справедливая Россия”. 
Я уверен, что они приживутся и составят основу нашей демократии. (01-05-10) 

Inaczej mówiąc, „nasza” demokracja to nie to samo co „ich” demokracja. Czy 
w tym przypadku nie chodzi o zupełnie inny sposób rządzenia? System, istniejący 
w Rosji od setek lat, jak się wydaje, całkowicie odpowiada oczekiwaniu większości. 
Jeden z jej typowych przedstawicieli pisze z całą szczerością:

Я за единоначалие в мире. Как в муравейнике, стае, коллективе, так и во всем мире 
„начальник” должен быть один. Сколько средств потрачено на противостояние 
при биполярном мире! Эти бы средства да во благо. (06-09-08) 

Авторитаризм – не обязательно плохо. Это просто власть одного человека, авто-
кратора. Если он волевой, умный, порядочный, так сказать, философ на троне, то 
что ещё, казалось бы, желать? (08-03-08) 

Tutaj autorytaryzm słusznie jest związany z osobowością autokraty. Dobry 
autorytaryzm to władza dobrego przywódcy, a zły – przywódcy złego. Jeśli chodzi 
o współczesną Rosję, to respondenci-patrioci nie mają wątpliwości, że obecny rosyjski 
przywódca jest dobry. Mimo że nominalnie przywódcą w Rosji jest prezydent, a nie 
premier, wszyscy bez wyjątku widzą w nim Władimira Putina. Oto typowe oceny:

Путин... не тот... но он хоть дело делалет. Его есть за что уважать. Есть попытка 
продлить его полномочия на несколько сроков? А сколько раз Рузвельта избирали? 
Роль личности в истории никто не отменял. (04-04-09)
Плисецкая: „Я Путина не дам в обиду. Для меня он первый человек после Петра 
Первого”. 
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Павловский: „Путин должен оставаться лидером до бесконечности, навсегда”.
В. Матвиенко: „Нет предела вашему демократизму, Владимир Владимирович!” 
(04-04-09) 

Zwolennicy istniejącego porządku zdają sobie sprawę z tego, że o jego stabilność 
trzeba walczyć w obliczu wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń. Niektórzy z nich 
widzą takie zagrożenie w działaniu opozycji. Jeden z nich proponuje następujące 
rozwiązanie:

В то время как российский народ подавляющим большинством голосует за 
Владимира Владимировича Путина и его партию „Единая Россия”, маленькая кучка 
отщепенцев развернула в Интернете крикливую кампанию за отставку Путина 
с поста премьер-министра...Никому из них не должно быть позволено впредь ни 
называться гражданами России, ни говорить от имени граждан России. Раз уж 
эти космополиты так явно не уважают выбор граждан России, то их обязательно 
следует сделать лицами без гражданства. (08-03-08) 

Obywatelka Białorusi, która podziela tego rodzaju poglądy, bierze w obronę 
swego własnego prezydenta, któremu zarzucają zbyt ostre traktowanie opozycji:

Не трогайте нашего президента! Сознание у нашего народа еще низкое. Повысится 
личная культура людей – и строгий режим отпадет. У Нурсултана Назарбавева 
тоже одна партия, его там никто не трогает, у него все хорошо, он умница. Много 
партий – хаос, лебедь, щука и рак. (07-03-09) 

Poczucie obcości w stosunku do zachodniego rozumienia demokracji jest, 
jak się wydaje, kontynuacją ideologiczną modelu homo sovieticus i dlatego pojęcie 
„suwerennej demokracji”, które pojawiło się w ostatnim dziesięcioleciu, nie jest 
pojęciem całkowicie nowym. W nowym modelu ideologicznym istnieje wiele cech 
oddziedziczonych po ideologii komunistycznej. Jedną z nich jest wyobrażenie 
o tym, że uszczęśliwienie wszystkich ludzi jest możliwe w wyniku realizacji jakieś 
genialnej utopii. Przy tym, jak to było wcześniej, sami ludzie są rozpatrywani 
jako bierny budulec wspólnego szczęścia. Wystarczy, że wszyscy poddadzą się 
bez oporu każdemu społecznemu eksperymentowi prowadzonemu przez mądre 
kierownictwo. Takich twórczych propozycji w listach do radia pojawia się wiele. 
Zazwyczaj mają one charakter globalny i dobrze odzwierciedlają światopogląd ich 
autorów. Oto typowy przykład:

Программа решения демографической проблемы России. Ввести генетические пас-
порта на всех граждан России, где должны быть указаны все генетические болезни 
у гражданина. Запретить браки генетически неполноценных граждан с генетически 
полноценными... Ввести сухой закон на двадцать лет... Поднять сельcкое хозяйс-
тво силами заключенных... Воспитывать молодое поколение в духе патриотизма 
и любви к русской нации и нациям коренных народов России... Распустить все 
партии и объединения демократического толка... Закрыть границы и ужесточить 
контроль. (29-06-09) 

Homo russicus. Próba analizy ideologicznej
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Przedstawione przykłady mogą posłużyć jako dogodny materiał do rekon-
strukcji dość prostego i względnie spójnego obszaru ideologicznego (In), który 
zawiera listę uogólnionych i klasyfi kujących sądów aksjologicznych (Q(X1)1, Q(X2)2, 
...Q(Xn)n). Sądy te stanowią przestrzeń wyobrażeniową nazywaną przez Michaela 
Fleischera drugą rzeczywistością 5. Jest to system oceny rzeczywistości przyjęty 
przez daną grupę społeczną. Pełni on bardzo ważną rolę w procesach komunikacji, 
ponieważ służy jako baza do interpretacji i zrozumienia odbieranych przekazów 
oraz reprezentacji swej własnej postawy w stosunku do obserwowanych zdarzeń 
na scenie politycznej. Z braku miejsca nie będziemy omawiać całego złożonego 
mechanizmu interpretacji, ograniczymy się tylko do pewnych przykładów. Jeśli 
Rosjanin myślący tak samo, jak zacytowani respondenci, słyszy komunikat typu:

Amerykanie instalują rakiety Patriot w Polsce. 

to, korzystając z bazowego sądu uogólnionego:

Wszystkie działania Amerykanów są skierowane przeciw Rosji. 

dochodzi w powstałym ciągu argumentacyjnym do konkluzji:

Instalacja przez Amerykanów rakiet Patriot w Polsce jest skierowana przeciw Rosji. 

Gwoli sprawiedliwości, podobne założenie myślących analogicznie „patriotów” 
polskich po niedawnej tragicznej katastrofi e pod Smoleńskiem doprowadziło do 
konkluzji, że to Rosjanie spowodowali tę katastrofę, ponieważ w swej przestrzeni 
interpretacyjnej mają aksjomat ideologiczny, że całe zło pochodzi od Rosjan. 

Nie będziemy wchodzić w dość złożoną problematykę trwałości takich sądów 
wyobrażeniowych i ich wpływu na komunikację społeczną. Spróbujmy określić 
sam typ tej przestrzeni ideologicznej. Zgodnie z teorią psychologii politycznej, 
osoby podzielające podobne poglądy reprezentują postawy autor ytarne (bardziej 
szczegółowo pisze o tym Krystyna Skarżyńska6). Ich źródłem jest konserwatyzm 
narodowy (nacjonalistyczny), który stanowi wynik połączenia kolekty wizmu 
(wartość przynależności do grupy narodowej) oraz h ierarch izmu (zgoda na 
nierówność społeczną). Z tego punktu widzenia zrozumiałe są dążenia do rządów 
silnej ręki i scentralizowanej struktury na czele z autokratycznym przywódcą, który 
występuje w tym przypadku jako arbiter sprawiedliwości społecznej. Taka posta-
wa odrzuca również demokrację jako przejaw egalitarności i chaosu społecznego 
(każdy nie może robić co chce) oraz wolność wypowiedzi, do której ma prawo 
tylko odpowiedzialny przedstawiciel grupy lub elity rządzącej. Niektóre cechy 
osobowości autorytarnej, na które wskazuje Krystyna Skarżyńska, to wrogość do 
innych (obcych), nieufność, podejrzliwość, przeświadczenie, że świat jest pełen 
niebezpieczeństw, niechęć do wglądu we własną i cudzą psychikę, uleganie prze-

5 Zob. M. Fleischer, Teoria kultury i komunikacji, Wrocław 2002.
6 Zob. K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Scholar, Warszawa 2005.
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sądom i stereotypom, wiara w siły mistyczne, wiara w siłę, lekceważenie słabości, 
podporządkowanie, bezkrytyczny stosunek do wyidealizowanego autorytetu, 
tendencja do potępiania i karania osób odbiegających swym zachowaniem lub 
przekonaniami od norm akceptowanych przez jednostkę, uprzedzenia etniczne, 
podatność na naciski zewnętrzne itd.7 Nie ulega wątpliwości, że jeśli podane przy-
kłady wypowiedzi w listach w sposób szczery przekazują poglądy respondentów, 
to łatwo udowodnić, że reprezentują one dokładnie takie postawy.

Jestem daleki od tego, żeby określać postawę autorytarną jako gorszą od po-
stawy na przykład liberalnej. Uważam, że w warunkach zagrożenia kraju i istnienia 
narodu taka postawa może być racjonalnie uzasadniona. Postawa autorytarna staje 
się problemem wówczas, gdy sytuacja polityczna lub dążenia społeczne wymagają 
wzmożenia procesu demokratyzacji. Nie ośmielam się również stwierdzać, że etykietę 
osobowości autorytarnej można przykleić do każdego typowego Rosjanina (homo 
russicus). Byłoby to znacznym uproszczeniem rzeczywistości. Taką etykietą, jak 
pokazują badania psychologiczne, można oznakować obecnie niejednego obywatela 
i w krajach Europy. Chodzi tylko o statystyczne nasilenie oznaczonych cech w procesie 
komunikacji społecznej. Jak już podkreśliłem wcześniej, treść rosyjskiej propagandy 
rządowej w ostatnim dziesięcioleciu była w sposób zadziwiający zbliżona do analizo-
wanych przez nas postaw i, należy podkreślić, nadal jest skuteczna w odbiorze przez 
społeczeństwo rosyjskie. Miłość do Ojczyzny, nawet mocno wyidealizowana, jest 
wartością niewątpliwie piękną i pożyteczną. Ale taka miłość nie powinna prowadzić 
do redukcji racjonalizacji w rozumowaniu interlokutorów, co podważa najcenniejszą 
zasadę komunikacyjną – kooperację społeczną i międzynarodową.
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Гомо руссикус. Опыт идеологического анализа 
Резюме

Автор, исходя из предложенного метода идеологического анализа дискурса 
на материале спонтанных высказываний россиян, которые он извлек из почты 
радиостанции „Свобода”, делает попытку определить идеологическую ориен-
тацию респондентов, положительно оценивающих политическую ситуацию 
в современной России. Анализ показывает принадлежность этих респондентов 
к модели консервативно-националистической ориентации, для которой типично 
принятие авторитаризма и манихеизма в системе ценностей. 


