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Konserwatywne idee Aleksandra Sołżenicyna

Z chwilą ukazania się ostatniego dzieła Aleksandra Sołżenicyna Dwieście lat razem 
(Двесте лет вместе, 2002) publiczna aktywność autora spadła do znikomej liczby 
wystąpień. Mimo to jego troska oraz poczucie odpowiedzialności za Rosję, a tak-
że chęć wyrażenia własnego zdania na temat współczesnych problemów są wciąż 
aktualne. Świadczy o tym „korespondencyjny” wywiad udzielony dziennikarzowi 
„Московских Новостей” w kwietniu 2006 roku. Wśród piętnastu odpowiedzi znala-
zła się jedna wykazująca powiązania z tematem niniejszej monografi i. W swym py-
taniu dziennikarz, uznając Sołżenicyna za konserwatystę, poprosił o defi nicję współ-
cześnie rodzącego się konserwatyzmu w Rosji. Ze względu na przedmiot naszych 
refl eksji przytoczymy ją w całości: 

Konserwatyzm to dążenie do ochrony i podtrzymania najlepszych, dobrych i mądrych 
tradycji, które sprawdziły się w wielowiekowym funkcjonowaniu narodu. Konserwatyzm, 
jaki obecnie rozwija się w Rosji, zrodził się, zaczął umacniać się raczej, jako naturalna 
odpowiedź na bezmyślną rozwiązłość. Daje nadzieję, jednak wciąż jeszcze wygląda na 
pogląd „próbny”, niewypracowany w relacji do konkretnej rzeczywistości1. 

W swej lapidarnej odpowiedzi pisarz ujął sedno wyrażanej przez siebie idei: kon-
serwatyzm jest próbą zachowania, utrzymania i nieustannego odwoływania się do nie-
naruszalnych warunków ładu społecznego, opartych w pierwszym rzędzie na tradycji 
narodowej, a więc na „historycznie uzasadnionych podstawach życia społecznego”2 
(łac. conservare – zachować, ocalić, pozostawić nietkniętym). Z powyższego wyni-
ka, iż idea konserwatywna, a zatem i myśl Sołżenicyna wypływają w głównej mie-
rze z tradycjonalizmu. Jakkolwiek tradycjonalizm wydaje się czymś swoistym dla 
konserwatywnej idei, poglądowi temu zaprzeczył Karl Mannheim3. Dowodził on, iż 
tradycjonalizm rozumiany jako obstawanie przy wszystkim, cokolwiek istnieje jako 
relikt przeszłości, odrzucanie wszelkiej zmiany zastanego ładu nie jest cechą konser-
watysty. Z powyższą myślą koreluje teza Jerzego Szackiego: „w wypadku konserwa-
tyzmu chodzi nie tyle o to, aby wszystko pozostało po staremu, ile o to, aby wskazać 
nienaruszalne warunki ładu społecznego, które zależnie od okoliczności mogą być 

1 В. Третьяков, Александр Солженицын: „Сбережение народа – высшая изо всех на-
ших государственных задач”, „Московскиe Новости”, 2006, nr 15, http://www.mn.ru/issue.
php?2006-15-43 (8.11.2006). Jeśli nie podano inaczej – tłumaczenie moje [M.K.].

2 S. Estreicher, Istota konserwatyzmu, [w:] Konserwatyzm, Kraków 1928, http://www.polonica.
net/Istota_konserwatyzmu.htm (8.11.2006).

3 K. Mannheim, Myśl konserwatywna, tłum. S. Magala, Warszawa 1986, s. 33–35.
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spełniane w taki lub inny sposób”4. Sołżenicyn, wpisując się w nurt zachowawców, 
dokonując apoteozy idei słowianofi lskich, wykazując pożyteczny charakter systemu 
ziemstw, a jednocześnie dając praktyczne wskazówki wprowadzenia historycznych 
norm w życie współczesnej Rosji, określa konstytutywny rdzeń rosyjskiego społe-
czeństwa. Nie proponuje tym samym powrotu do reliktów przeszłości w nienaruszo-
nym stanie, a jedynie wskazuje na życie według wartości od wieków kojarzonych 
ze wschodnim pierwiastkiem rosyjskiej mentalności. Są to m.in. idea soborowości 
(соборностъ), najpełniej rozwinięta w myśli Aleksego Chomiakowa, koncepcja 
Świętej Rusi jako duchowego ideału królestwa dobroci, miłości, prawdy i sprawied-
liwości, pojęcie prawdy wewnętrznej, rozumianej jako wolność i dobro (Konstantin 
Aksakow) czy też odwoływanie się do nieskażonego racjonalizmem prawosławia5. 
Postawa rosyjskiego noblisty jest jednocześnie protestem przeciw bezmyślnemu ko-
piowaniu zachodnich wzorców, jest propozycją skłonienia się ku temu, co rodzime, 
znane i swoiste dla rosyjskiej kultury. 

Zdaniem Stanisława Estreichera istotą konserwatywnego realizmu jest „nie tyle 
bronienie starych, odwiecznych podstaw życia społecznego, ile raczej pilnowanie, by 
zużytkować teraźniejsze formy, istniejącą już tradycję przy tworzeniu nowych form 
dla nowych potrzeb”6. Stąd wniosek, iż właściwością konserwatyzmu jest obawa, 
„by nie wskoczyć w próżnię, by nie porzucić i nie odrzucić dotychczasowego sta-
nu społecznego na rzecz niepewnego ideału, dla jakiegoś nowego eksperymentu”7. 
Postawa zachowawcza wskazuje więc na skłonność do pielęgnowania tego, co za-
stane, co stanowi część ciągłości; do zachowania tego, co bezpieczne i sprawdzone. 
Źródłem tego przekonania, jak sądzi Zbigniew Stawrowski, jest wewnętrzna struk-
tura ludzkiego bytu, przejawiająca się w naturalnym pielęgnowaniu i zachowaniu 
tego, co dobre, będąca troską o zachowanie tożsamości, nie tylko indywidualnej, ale 
i społecznej8. Badacz ten wykazuje silne powiązania powyższej koncepcji z fi lozo-
fi ą św. Tomasza z Akwinu, co, jak sądzi, wpłynęło na budowę życzliwego stosunku 
Kościoła do konserwatywnych ugrupowań. 

Refl eksja nad zagadnieniem konserwatyzmu sprowadza się również do określenia 
czasu i okoliczności, w jakich rodzi się postawa zachowawcza. Obserwując świato-
wą historię myśli konserwatywnej, warto zwrócić uwagę na jej reaktywny charak-
ter, a więc stanowiący reakcję na pewne zjawiska i wydarzenia, budzące poczucie 
zagrożenia wobec istnienia pielęgnowanych wartości9. W związku z powyższym 
za złoty wiek konserwatyzmu można uznać czas kryzysu, niepokoju i zwątpienia. 
Wydarzeniem takim była z pewnością rewolucja francuska, a wraz z nią rozwój no-
woczesnej myśli konserwatywnej Edmunda Burke’a. Na gruncie rosyjskim obser-

4 J. Szacki, Konserwatyzm, [w:] Religia i konserwatyzm: sprzymierzeńcy czy konkurenci?, red. 
P. Mazurkiewicz, S. Sowiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004, s. 14.

5 Na ten temat zob. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-
-fi lozofi cznego, Kraków 2005.

6 S. Estreicher, op. cit.
7 Ibidem.
8 Z. Stawrowski, Konserwatyzm a religia chrześcijańska, [w:] Religia i konserwatyzm..., s. 32.
9 Ibidem, s. 35.
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wujemy narodziny konserwatyzmu wśród staroobrzędowców po tragicznym w skut-
ki rozłamie w Cerkwi prawosławnej. Słowianofi lską ideę konserwatywną zrodził 
natomiast sprzeciw wobec oświeceniowego racjonalizmu, który odnaleźć możemy 
w wielu punktach dekabrystowskich projektów politycznej przebudowy. Myśl kon-
serwatywna drugiej połowy XIX wieku powstała na skutek reformy uwłaszczeniowej 
(1861) i związanej z nią fali niepokojów dotyczących również zdławienia polskiego 
ruchu niepodległościowego (konserwatyzm Michała Katkowa, Iwana Aksakowa). 
Wraz z nadejściem XX wieku i związanych z nim przemian ustrojowych obserwu-
jemy powrót do „neosłowianofi lskiego ontologizmu” oraz odrodzenia mesjańskich 
koncepcji wśród ideologów rewolucji moralnej (Mikołaj Bierdiajew, Włodzimierz 
Sołowjow i inni)10, których jednak trudno określić mianem klasycznych konserwa-
tystów. Niemniej jednak w ich wypowiedziach odnajdujemy odwoływanie się do 
tradycyjnych wartości. Konserwatywna idea Sołżenicyna jest owocem nie tyle prób 
wcielenia w życie systemu komunistycznego, ile jego krachu na obszarze Rosji oraz 
fatalnej kondycji duchowej człowieka końca XX wieku. Publicystyka pisarza z okre-
su gwałtownych przemian ustrojowych dowodzi, iż Rosja nadal pozostaje w stanie 
chaosu spowodowanego pośpiesznym odwzorowywaniem demokracji zachodniej.

Myśl konserwatywna rodząca się w chwili chaosu, zdaniem Rogera Scrutona, sta-
nowi o kolejnej cesze konserwatyzmu: „woli życia” – a więc wierze w to, iż poprzez 
zastosowanie leku, którego działanie jest dobrze znane, szansa na przetrwanie orga-
nizmu społecznego wzrasta: „nawet w chwili śmierci wola życia nie ustaje i pragnie 
się odrodzić. Społeczeństwo, tak samo jak człowiek, może przetrwać chorobę i wyjść 
zwycięsko ze zmagań ze śmiercią”11. Warunkiem koniecznym jest jednak nieuśmierca-
nie żywego jeszcze społeczeństwa, a zastosowanie skutecznego leku, tak więc „przed 
przystąpieniem do leczenia każdy konserwatysta spróbuje rozpoznać naturę choroby”12. 
Trafność diagnozy może wynikać z faktu, iż zwolennicy konserwatyzmu, żyjąc blisko 
społeczeństwa, rozumiejąc naturę zagrożenia, odczuwają „chorobę” na własnej skórze.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na retrospektywny utopizm, obecny w my-
śli konserwatywnej: „w świecie oddalającym się coraz bardziej od świata, o jakim 
marzyli pierwsi konserwatyści, ich dziedzice są nieuchronnie skazani na to, aby żyć 
utopijnym przeciwstawieniem ideału i rzeczywistości”13. Idea wdrożenia historycz-
nego ładu społecznego w nowych warunkach społecznych trąci niepewnością powo-
dzenia, staje się mrzonką trudną do zrealizowania. A więc ucieczka przed próżnią, 
jaką może wprowadzić nowy ład jest jednocześnie eksperymentem polegającym na 
zastosowaniu sprawdzonych środków w aktualnej rzeczywistości. Utopia, której 
jednym z odpowiedników jest eksperymentowanie w znaczeniu pozytywnym, może 
prowadzić do tworzenia nowych wartości opartych na trwałych fundamentach.

W powyższych rozważaniach o naturze konserwatyzmu zaznaczyliśmy, iż jego 
zwolennicy żyją blisko społeczeństwa, w pełni utożsamiają się z nim i jego bolącz-

10 A. Walicki, op. cit., s. 772–812.
11 R. Scruton, Co znaczy konserwatyzm?, tłum. T. Bieroń, Poznań 2002, s. 30–31.
12 Ibidem.
13 J. Szacki, op. cit., s. 20.
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kami. Wynika to m.in. z braku skłonności do argumentowania swych teorii, ujmowa-
nia ich w doktryny, przekładania na zasady i maksymy. Konserwatysta czerpie swą 
wiedzę z praktyki, z uważnej obserwacji rzeczywistości. Według Bogdana Szlachty 

postulat baczenia na okoliczności oraz konsekwentnego działania wedle wskazań rozu-
mu politycznego, który nakazuje porzucić abstrakcyjne idee i chronić własną tożsamość, 
trwać przy prawach narodu miast walczyć o realizację uprawnień człowieka bez tożsamo-
ści wspólnotowej 

jest najważniejszy dla konserwatysty14. Sołżenicyn reprezentuje postawę osoby wy-
czulonej na krzywdę ludzką, a jednocześnie doskonale zdaje sobie sprawę ze źródeł 
niesprawiedliwości społecznej. Po dwudziestu latach przymusowego pobytu na ob-
czyźnie pisarz skierował pierwsze kroki w stronę syberyjskich miast i wiosek, by 
„móc zweryfi kować i zrewidować własne oceny, «naprawdę zrozumieć» ludzkie 
troski i obawy”, a także „wspólnie poszukiwać drogi wyjścia z tego siedemdzie-
sięciopięcioletniego bagna”15. Efektem dwumiesięcznej podróży był kolejny po Jak 
odbudować Rosję? Refl eksje na miarę moich sił (Как нам обустроить Росcию? 
Посильные соображения, 1990) esej, zatytułowany Rosja w zapaści (Россия 
в обвале, 1998). Inspiracją do napisania obu utworów była przede wszystkim troska 
o społeczeństwo rosyjskie w okresie intensywnych przemian polityczno-gospodar-
czych, ale i obawa o duchową (moralną) przyszłość człowieka końca XX wieku.

Centralną ideą Sołżenicynowskich wypowiedzi publicystycznych jest myśl o sa-
moograniczeniu, rozumianym tu jako „swoiście chrześcijańskie określenie wolności 
przez samoskrępowanie dla dobra innych”16. Powyższe rozumienie wolności na grun-
cie historii rosyjskiej myśli konserwatywnej odnosi się bezpośrednio do poglądów 
staroobrzędowców, jednak źródłem tej koncepcji są słowa św. Pawła: „Wszystko 
wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko budu-
je. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego” (1 Kor 10, 23–24)17. 
W ujęciu aksjologicznym samoograniczenie jest zwrotem ku rozwojowi wewnętrzne-
mu. Sołżenicynowska idea wolności odnosi się do sfery ducha, metafi zyki. Człowiek 
w głównej mierze potrzebuje przestrzeni do rozwoju duchowego, zwłaszcza w świe-
cie zniewolonym przez totalitarne doktryny XX wieku. Jednak Sołżenicyn propo-
nuje szersze aspekty samoograniczenia – międzynarodowe, polityczne, kulturalne, 
narodowe, społeczne oraz partyjne. Samoskrępowanie powinno dotyczyć każdego 
szczebla działalności ludzkiej: „wolność zagarniania i nasycania się właściwa jest 
zwierzętom, natomiast wolność człowiecza zawiera w sobie dobrowolne samoogra-
niczenie na rzecz innych”18. W tym znaczeniu dążenie do wolności zewnętrznej jest 

14 B. Szlachta, Konserwatyzm, Kraków–Warszawa 1998, s. 15.
15 J. Pearce, Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu, tłum. W. Fladziński, Warszawa 1999, s. 227.
16 A. Sołżenicyn, Nie żyć w kłamstwie. Publicystyka z lat 1973–1980, tłum. A. Wołodźko, War-

szawa 1992, s. 40 (dalej: NŻK z podaniem strony).
17 Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa–Poznań 1990, 

s. 1300.
18 A. Sołżenicyn, Jak odbudować Rosję? Refl eksje na miarę moich sił, tłum. J. Zychowicz, 

Kraków 1991, s. 34 (dalej JOR z podaniem strony).
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jednoczesnym dążeniem do jej ograniczenia, będącego jej warunkiem wstępnym, co 
– zdaniem Scrutona – jest podstawową cechą konserwatywnego pojęcia wolności: 
„wolność jednostki nie jest absolutna, lecz podrzędna wobec innej wartości, a mia-
nowicie autorytetu”19. W innym miejscu autor dodaje, iż „wolność w oderwaniu od 
autorytetu nikomu nie przyniesie pożytku, nawet jej posiadaczom”20. Autorytet może 
odnosić się do wielu rzeczy, m.in. może oznaczać ugruntowaną bądź legitymowa-
ną władzę. Rosyjski noblista jest zwolennikiem porządku i stabilności w granicach 
dalekich od samowoli i tyranii: „społeczeństwa nie można uwolnić od praw i naka-
zów, składających się na cel i sens poszczególnych jednostek” (NŻK, s. 8). Jednostka 
powinna znać swoje przywileje, ale i obowiązki. Tak wyrażany porządek jest jed-
nocześnie gwarantem przestrzegania praw człowieka i wolności jednostek. Jako 
zwolennik ustroju autorytarnego (należy nadmienić, iż pogląd ten wyrażał w chwili, 
kiedy demokracja w Rosji była całkowicie niemożliwa, w 1973 roku. Sołżenicyn ni-
gdy nie uprawiał apologii autorytaryzmu. Oczywiste jest, iż będąc przeciwnikiem 
działań rewolucyjnych, nie mógł postulować natychmiastowego przejścia od ustroju 
totalitarnego do demokracji. W eseju z 1990 roku Jak odbudować Rosję? pisarz, wi-
dząc szansę budowy ustroju demokratycznego, daje wskazówki, jaką drogę obrać, 
by demokracja w postkomunistycznej Rosji okazała się stabilna) sądzi, iż autory-
taryzm „nie oznacza, że prawo jest zbędne lub że istnieje tylko na papierze i nie 
powinno wyrażać woli ludności”21. Tak więc autorytetem dla Sołżenicyna jest silne 
państwo oparte na solidnych religijnych podstawach, strzegące porządku, jak również 
respektujące prawa człowieka. Prawo moralne zaś powinno stać wyżej aniżeli prawo 
stanowione: „kryterium prawne stanowi minimalny próg powinności moralnych”22. 
W kwestii tej wypowiedział się Andrzej de Lazari, zdaniem którego na podstawie 
prawa moralnego można zbudować jedynie państwo teokratyczne23. Rosyjski noblista 
daleki jest jednak od idei państwa opartego na połączonych rządach władzy świeckiej 
i duchownej. Wydaje się, iż jest zwolennikiem wzajemnej pomocy i kooperacji wła-
dzy oraz Cerkwi, polegających, z jednej strony, na wsparciu materialnym rosyjskiej 
Cerkwi, z drugiej zaś, na duchowym oparciu prawosławia we wszelkich działaniach 
politycznych.

Silne państwo rosyjskie najczęściej ma konotacje z ideą imperialną, wielokrot-
nie krytykowaną w myśli Sołżenicyna. Tymczasem pisarz wyraźnie podkreśla, iż 
Rosja powinna dokonać wyboru: albo imperium i śmierć duchowa narodu, albo 
ocalenie fi zyczne i moralne (NŻK, s. 9). Poszukując cech charakteru rosyjskiego, 
dochodzi do wniosku, iż to „prawosławie, a nie imperialna państwowość stworzy-
ło rosyjski typ kultury” (RWZ, s. 121). Idea imperialna przekreśla koncepcje sa-
moskrępowania na gruncie międzynarodowym i politycznym: „Ojczyzna nasza po 

19 R. Scruton, op. cit., s. 29–30.
20 Ibidem, s. 7.
21 Ibidem, s. 94.
22 A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści, tłum. J. Zychowicz, Warszawa 1999, s. 119–120 (dalej: 

RWZ z podaniem strony).
23 A. de Lazari, Pozytywista Putin, „Przegląd Polityczny”, 2004, nr 66, http://eedc.org.pl/pdf/

pp/pozytywista-putin.pdf (11.11.2006).
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stuleciach fałszywego rozwijania własnej potęgi [...] potrzebuje wszechstronnego 
rozwoju wewnętrznego, zarówno duchowego, jak i geografi cznego, gospodarcze-
go i społecznego” (NŻK, s. 42). Pojęcie samoograniczenia stanowi przeciwieństwo 
wolności wynikającej z fałszywej koncepcji „nieskończonego postępu” głoszonej na 
Zachodzie. W Mowie harwardzkiej (Речъ в Гарварде на ассамблее выпускников 
университета, 1978) pisarz krytykuje wolność destrukcyjną (absolutną), prowa-
dzącą do moralnego upadku gatunku ludzkiego (NŻK, s. 112). Źródłem tego typu 
wolności są, zdaniem Sołżenicyna, oświeceniowe koncepcje humanistyczne, pełne 
wiary w człowieka, traktujące homo sapiens jako władcę świata, z natury wolnego 
od wewnętrznego zła. Tym samym pisarz staje po stronie konserwatywnej koncep-
cji człowieka, opartej na katolickiej teologii widzącej w człowieku niedoskonałość 
i grzech, zaś wolność upatrującej nie w samowoli i chaosie, lecz w zgodzie z od-
wiecznym prawem Bożym. Myśli te korespondują z poglądami papieża Leona XIII, 
zawartymi m.in. w Encyklice Libertas (1888), w której to sprzeciwia się „wolności 
niezależnej”, głoszonej przez liberałów24.

Kwestia wolności jednostki styka się z problemem państwowości i roli instytucji 
w życiu społecznym. Zdaniem Estreichera organizacja państwowa jako najważniej-
sza forma społeczeństwa powinna być oparta na religijnych fundamentach, a więc 
na wierze, iż państwo jest jedną z dróg prowadzących do Boga25. Sołżenicyn wielo-
krotnie postulował ideę państwowości opartą na solidnych religijnych podstawach. 
W Liście do przywódców Związku Radzieckiego (Письмо вождям Советского 
Союза, 1973) docenia siłę ustroju autorytarnego Rusi Moskiewskiej, którego podpo-
rą stało się „nierozszarpane przez Nikona, nieupaństwowione przez Piotra” prawo-
sławie (NŻK, s. 94). Z drugiej strony, wyraża przekonanie, iż ustrój państwowy ma 
mniejsze znaczenie niż sama atmosfera między ludźmi (JOR, s. 31). Warunkiem ko-
niecznym do zacieśnienia więzi międzyludzkich jest powrót do podstawowych zasad 
moralności, odbudowa kręgosłupa narodu – wiary. W tym celu autor Rosji w zapaści 
nawołuje do walki z rozpasanym pogaństwem XX wieku oraz troski o umocnie-
nie pozycji Cerkwi prawosławnej, będącej jedyną podporą dla udręczonego narodu. 
W wywiadzie z 2006 roku dowodzi, iż władza państwowa jest zobowiązana do sil-
niejszego przestrzegania norm moralnych aniżeli reszta obywateli26. Urzędnicy pań-
stwowi powinni stać się wzorcowymi postaciami, krzewicielami moralności i „sa-
moskrępowania”. 

Poglądy Sołżenicyna w kwestii ustroju demokratycznego także wyrastają z kon-
serwatywnego spoiwa jego idei. W wywiadzie z 2005 roku podaje następującą de-
fi nicję demokracji: „To społeczno-państwowa struktura, dzięki której lud decyduje 
o własnym losie”27. Widzi w niej wiele niedoskonałości, dlatego proponuje włas-
ny model tego ustroju, wyrastający z ducha narodu: „Najbardziej prawidłową drogą 
dla nas nie jest kopiowanie wzorców, ale nie odstępując od demokratycznych zasad 

24 S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność, Lublin 1994, s. 150–151.
25 S. Estreicher, op. cit.
26 В.Третьяков, op. cit.
27 S. Brilow, Jak ocalić rosyjski lud?, tłum. M. Warchala, „Dziennik”, 2005, nr 27, s. 10.
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– tworzenie fi zycznego i moralnego dobrobytu narodu”28. Budowę demokracji 
w 2006 roku proponuje rozpocząć od samorządu terytorialnego: 

Gdy stworzymy lokalny samorząd, wejdziemy na parter [rosyjskiej struktury demokra-
tycznej – M.K.]. Na pierwszym piętrze powinniśmy wznieść się od mniejszych jednostek 
do struktur obejmujących obszary większe, np. obwody. Merowie stoją – oczywiście – na 
szczycie lokalnego rządu i gdy na niższych poziomach ustanowi się samorząd – w przy-
padku miast może to być np. jeden albo kilka budynków mieszkalnych – a zatem wybie-
rze się już lokalną władzę na kilku poziomach, trzeba też wybrać mera całego wielkiego 
miasta29.

Ten metaforyczny obraz domów mieszkalnych stanowi powtórzenie myśli z eseju 
Jak odbudować Rosję?, w którym zaprojektowany przez autora Związek Rosyjski 
(następca Związku Radzieckiego) powinien stopniowo, cierpliwie i trwale budować 
demokrację od dołu (JOR, s. 49). O demokracji oddolnej autor wypowiada się jako 
o naturalnej cesze Rosji. Z nutą nostalgii wspomina ruską wspólnotę wiejską – mir 
(мир), wiece oraz kozacki samorząd, a następnie, przytaczając tradycję ziemstw 
– samorządów lokalnych – reasumuje, iż zostały one nieudolnie zastąpione Radami 
Sowietów w 1918 roku. Szansą na demokrację w Rosji jest tworzenie jej na stosun-
kowo niewielkich obszarach, gdzie władza może być faktycznie sprawowana bezpo-
średnio: „Za najzdrowszą dla Rosji i najbardziej wierną jej tradycyjnemu duchowi, 
uważam demokrację, rozpoczynającą się na rzeczywistych samorządach lokalnych, 
a stopniowo przechodzącą w Najwyższy Sobór Ziemski”30.

Jednak to, co stanowi dla Sołżenicyna kwestię najistotniejszą – to nie tyle usilne 
wprowadzanie demokracji, ile ocalenie narodu (сбережение народа). W zagadnie-
niu tym możemy odnaleźć najmocniejsze powiązania z konserwatyzmem (a właści-
wie tradycjonalizmem konserwatywnym), a także utopią czasu przeszłego. O ludzie 
rosyjskim pisarz wypowiadał się nie tylko na łamach utworów publicystycznych, 
ale i w dziełach beletrystycznych. Określając rosyjski lud jako ludzi sprawiedliwych 
(праведники), pisarz zwraca się bezpośrednio do spuścizny rosyjskiej tradycji, do lu-
dowego powiedzenia: „Не стоит земля без праведника”. Tytułowa Matriona, Iwan 
Szuchow czy stróż Spirydon to wcielenia Sołżenicynowskich marzeń o ludziach ideal-
nych, zrośniętych z ziemią, kultywujących tradycję. Prosta fi lozofi a życiowa oparta 
na bezgranicznej wierze w Boga, jasno określone zasady moralne prowadzą noblistę 
do stwierdzenia, iż „człek sprawiedliwy”, to taki „bez którego, nie może istnieć wieś. 
Ani miasto. Ani cała ziemia nasza”31. 

W swych dziełach publicystycznych autor próbuje odnaleźć gloryfi kowanych lu-
dzi sprawiedliwych w trudnym XX wieku. W rzeczywistości poszukiwania te można 
porównać do średniowiecznych wypraw po św. Graala, co do istnienia którego jest 
wiele wątpliwości. Nasuwa się bowiem pytanie, czy opisywany przez Sołżenicyna lud 

28 В. Третьяков, op. cit.
29 S. Brilow, op. cit., s. 10.
30 В. Третьяков, op. cit.
31 A. Sołżenicyn, Zagroda Matriony, tłum. A. Wołodźko, [w:] idem, Przełomy. Opowiadania 

zebrane 1959–1998, Warszawa 2001, s. 142.
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rosyjski faktycznie istniał, czy też jest wynikiem odautorskiej idealizacji jego cech. 
Zdaniem Aleksandra Archangielskiego „obraz Matriony, a z nią całej plejady ludzi 
sprawiedliwych jest realizacją marzenia inteligencji o ludzie rosyjskim, to wyraz fi -
lozofi i narodopokłonniczestwa”32. W swych rozważaniach pisarz zgadza się również 
z dziewiętnastowieczną myślą poczwienników (почвенничество), czego dowodem 
jest powoływanie się na autorytet Fiodora Dostojewskiego33. Problematyka powyż-
sza jest na tyle głęboka, iż wymaga osobnego opracowania. W niniejszym tekście 
pragniemy jedynie zaznaczyć, iż skłonność do utopizmu retrospektywnego jawi się 
jako naturalna cecha konserwatysty. 

Sołżenicyn, próbując nadać swoim refl eksjom charakter naukowy, zamieszcza 
w jednym z esejów kilkustronicowy wywód historyczny na temat rosyjskiego cha-
rakteru narodowego, zakończony wnioskiem, iż wszystkie pozytywne cechy narodu 
zostały wytrzebione w wyniku niewłaściwych rządów, wyniszczających wojen (rów-
nież domowych), usilnej pogoni za wszelkimi nowinkami z Zachodu. Przetrwanie 
narodu rosyjskiego stawia pod znakiem zapytania: „Czy nam, Rosjanom, będzie 
dane istnieć?” (RWZ, s. 99–130). Nuta sceptycyzmu, raz po raz pojawiająca się 
w myśli pisarza, pozwala zaklasyfi kować go do konserwatywnego nurtu, bowiem 
jak sądzi Scruton: „niewyrażalna istota konserwatyzmu, jeśli już zostanie wyartyku-
łowana to zawsze z domieszką sceptycyzmu”34. Sceptycyzm ten łączy się jednak ze 
szczyptą optymizmu, a posługując się oksymoronem użytym przez Josepha Pearce’a, 
Sołżenicyn jest pesymistycznym optymistą, tzn. tymczasowym pesymistą 
(co wynika z aktualnej sytuacji, w jakiej znalazła się Rosja), a jednocześnie wiecz-
nym optymistą (ufnie wierzącym w to, że każde zło ma swój kres)35.

Zdaniem jednych myśl Aleksandra Sołżenicyna to utopia konserwatywna, inni, 
jak Georges Nivat, bronią pisarza, nazywając jego refl eksje poszukiwaniem ustro-
ju umiarkowanego, który zrodziłby w Rosji coś radykalnie nowego36. Jako osoba, 
która nie boi się wyrażać swoich, często skrajnych, poglądów, jawnie krytykująca 
władzę, stojąca na straży porządku i odnowy moralnej, pisarz ten zawsze będzie 
budził kontrowersje. Niemniej jednak konserwatywny charakter jego przekonań 
skłania do wniosku, iż nie jest niebezpiecznym myślicielem, którego „proroctw” 
należy się obawiać. Chce budować nowe na sprawdzonych zasadach, wynikających 
z rosyjskiego ducha, pożytkować doświadczenia minionych czasów, wykorzysty-
wać pewne rozwiązania. Zachowawczość w jego postawie wzbudza jednocześnie 
podziw i szacunek, również ze względu na wnikliwe zapoznanie się z historią Rosji 
i charakterem jej narodowego ducha. Na szczególną uwagę zasługuje jednak cel 
jego wypowiedzi – ocalenie tego, co typowo rosyjskie, zachowanie tradycji i troska 
o społeczeństwo. 

32 Cyt. za: L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta, Kraków 1994, s. 38.
33 Na ten temat zob. A. de Lazari, Co z Rosją?, „Literatura na Świecie”, 1992, nr 4, s. 188–193.
34 R. Scruton, op. cit., s. 17.
35 J. Pearce, op. cit., s. 249. 
36 G. Nivat, Przesłanie polityczne Sołżenicyna, „Literatura na Świecie”, 1992, nr 4, s. 179. 
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Консервативные идеи Александра Солженицына
Резюме

Статья является попыткой описания сущности консервативной мысли, 
представляемой Александром Солженицыным. Во внимание взяты публицистические 
произведения русского лауреата Нобелевской премии, избранные произведения из 
области художественной литературы, а также некоторые интервью, представленные 
заграничным и русским корреспондентам. Консервативные идеи русского писателя 
сопоставлены с общими чертами консервативного положения с указанием на 
специфику русского консерватизма. Солженицын как консервативный мыслитель 
выражал глубокую веру в русский народ, но центральной мыслью его рассуждений 
была идея самоограничения, вырастающая из христианской концепции свободы. 
Писатель, совершая апофеозы идеи словянофильских и православных, а также 
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указывая на благоприятный характер системы земств, определил конститутивную 
сердцевину русского общества. Положение русского лауреата Нобелевской премии 
является одновременно протестом против бессмысленному копированию западных 
образцов, а также предложением поклонения перед тем, что является отечественным, 
известным и своеобразным для русской культуры.
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