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W tym szkicu, a raczej eseju historycznym, chciałbym się zająć zagadnieniem, które na 
wiele sposobów i w różnej formie zostało już opisane w języku polskim choćby z uwa
gi na fakt, że i dzisiaj budzi ono żywe zainteresowanie nie tylko Polaków. Zatem arty
kuł ten należy potraktować jako głos w dyskusji o wyobrażeniach o Zachodzie rosyj
skich i radzieckich elit intelektualnych oraz politycznych w określonym czasie. Piszę 
„w określonym czasie”, ponieważ z uwagi na ograniczenia objętościowe, a także ze 
względu na specyfikę zebranego materiału, tytułowy problem zawęziłem do okresu od 
połowy XIX do lat pięćdziesiątych wieku XX, wychodząc z założenia, że w okresie 
„pochruszczowowskim”, kiedy w ZSRR powstało zjawisko dysydentyzmu, pojmowa
ne jako próba zmiany wyobrażeń Rosjan o Zachodzie, jest tematem „samym w sobie”, 
który już dość dobrze został opisany w polskiej i obcojęzycznej literaturze naukowej. 
A co do bazy materiałowej eseju, pragnę zaznaczyć, iż poza kilkoma materiałami źró
dłowymi, świadomie sięgnąłem do tekstów historyków i politologów z lat pięćdziesią
tych wieku XX (niekiedy wcześniejszych), oczywiście -  co zrozumiałe -  głównie za
chodnich, którzy „na gorąco” komentowali stosunki radziecko-„zachodnie”, dobrze 
oddając ich ówczesny „klimat”. Dzięki temu przekazy owe, moim zdaniem, może nie 
tyle posiadają „wartość źródłową”, ile są w miarę wiarygodnym „świadectwem” tam
tych czasów.

Przechodząc do tematu, należy powiedzieć, iż problem zainteresowań Rosjan Za
chodem, a może lepiej -  ich „wyobrażeń” o Zachodzie, nie zrodził się XIX wieku, 
ponieważ, pomijając już czasy Piotra I i np. Katarzyny II, sięga on w zasadzie wieku 
XVI. Dla przedrewolucyjnej Rosji, a może jeszcze w większym stopniu dla ZSRR, 
relacje z Zachodem były bodaj najważniejszym czynnikiem składowym szeroko rozu
mianej polityki zagranicznej. Jest też wiele uderzających podobieństw, a nawet można 
się dopatrzeć w niej pewnych elementów ciągłości pomiędzy tymi dwoma okresami, 
chociaż, jak się wydaje, w obszarze tym występowało jednak więcej różnic. Przedre
wolucyjna Rosja, mniej więcej od połowy wieku XIX, była „importerem”, przynajm
niej do pewnego stopnia, zagranicznych wpływów gospodarczych i kulturalnych, pod
czas gdy ZSRR starał się eksportować swoje rozwiązania ustrojowe i gospodarcze na
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Zachód, blokując jednocześnie przenikanie w obręb swoich granic wpływów zachod
nich. Przedrewolucyjna Rosja otwarcie zwracała się do Zachodu po standardy i roz
wiązania niemal w każdej dziedzinie, podczas gdy ZSRR, naśladując w istocie zachod
nią naukę i technologię, oficjalnie potępiał cywilizację zachodnią, tj. „kapitalizm”, 
zachodnie osiągnięcia socjalne i w ogóle demokrację parlamentarną.

Elity Rosji carskiej, zresztą nie tylko rządzące, przynajmniej do pewnego stopnia, 
chciały być postrzegane jako „europejskie”. Przywództwo radzieckie natomiast, od 
Lenina przez Stalina, przynajmniej do Czernienki, traktowało „Zachód” (zresztą nie 
tylko państwa Europy zachodniej i USA) jako systemy dekadenckie. Jeżeli elity rzą
dzące Rosją do roku 1917, mimo pewnych oporów, widziały się w europejskim, tj. 
zachodnim systemie państw i starały się w nim utrwalać swoją pozycję, to opętani 
ideologią komunistyczną radzieccy przywódcy wierzyli w internacjonalizm, tj. w „sto
pienie” się wszystkich narodów w jedną całość, co w rezultacie miało, według ich 
przekonania, doprowadzić do powstania uniwersalnej, skomunizowanej, tj. w istocie 
zrusyfikowanej kultury.

Dziewiętnastowieczna Rosja bynajmniej nie była monolitem pod względem ide
ologicznym. Owszem, od początku lat trzydziestych wieku XIX funkcjonowała tam 
tzw. „doktryna Uwarowa”, która miała wyrażać podstawowe wartości rosyjskie, ale 
nie całkiem zostały one zaakceptowane, zwłaszcza w obszarze polityki zagranicz
nej, nawet przez samego cara Mikołaja I i jego następcę. Później, w pierwszej po
łowie lat osiemdziesiątych wieku XIX, nawet połączone wysiłki Aleksandra III i je 
go ministra Pobiedonoscewa z wielu względów nie mogły osiągnąć, jak można by
łoby to powiedzieć za jednym z autorów, „integralnego nacjonalizmu” o podbudowie 
ortodoksyjnoprawosławnej1. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był fakt, iż nie 
można było już wówczas przeszkodzić przenikaniu do Rosji na coraz większą skalę 
zachodnich prądów umysłowych, a to bądź wskutek wcale nie małej swobody wy
jazdów Rosjan do Europy Zachodniej, bądź dzięki względnie dużemu napływowi 
cudzoziemców do Rosji, przeważnie ludzi wykształconych. W każdym razie te dwa 
fakty wyraźnie kontrastują z tym, co istniało w Związku Radzieckim, nawet po 
śmierci Stalina. W czasach Mikołaja I na przykład, młody Czernyszewski mógł 
w sanktpetersburskiej herbaciarni bez obawy zająć się lekturą zachodnich, „wy
wrotowych” publikacji, podczas gdy w stalinowskim ZSRR groziłoby to zesłaniem 
na wiele lat do łagru2.

Przedrewolucyjne rosyjskie widzenie Zachodu w dużym stopniu kształtowane było 
poprzez nastawienie poszczególnych osób czy środowisk do rodzimego ancien regi- 
me ’u. I tak np. ultrakonserwatywni obrońcy tronu, wbrew widmu rewolucji, obawiali 
się Zachodu, odnosili się do niego z mniej czy bardziej ujawnianą niechęcią, a nawet 
czuli przed nim pewien rodzaj lęku; z kolei umiarkowani, reformatorsko nastawieni 
konserwatyści i wąska warstwa liberałów szukali inspiracji w monarchistycznych albo 
konstytucyjnych tradycjach Europy Zachodniej, szczególnie Niemiec i Anglii. Dyna
styczne więzi z Niemcami, Danią i Anglią, podróże oraz pobieranie nauk przez mło

1 R.F. Byrnes, Pobedonostsev On the Instruments o f Russian Government [w:] Continuity and Change 
in Russian andSoviet Thought, Cambridge, Mass. 1955, s. 113-128.

2 Н.А. Алексеев, Дневгик Н.Г. Чернышевского, Москва 1931, cz. 1, s. 101.
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dych rosyjskich arystokratów i biurokratów w Europie Zachodniej, zapożyczenia za
chodnioeuropejskich rozwiązań administracyjnych i prawnych (np. w czasach Alek
sandra II) -  wszystko to ułatwiało identyfikowanie się wykształconych i kosmopo
litycznych kół rosyjskich z ich odpowiednikami na Zachodzie. Stąd „na petersburskich 
salonach” często słyszało się w istocie przesadną konstatację, iż „Rosja jest rządzona 
w stylu zachodnim”3. Chociaż można byłoby się zgodzić, że przenikające do Rosji, 
przynajmniej od ostatnich dwóch dekad wieku XIX, zachodnioeuropejskie idee libe
ralne do pewnego stopnia wpływały na kulturę polityczną imperium początku wieku 
XX, przynajmniej do wybuchu I wojny światowej4. Jednakże rosyjskie środowiska 
rewolucyjne, pragnące wprowadzić w Rosji komunistyczną utopię, charakteryzowało 
w tym czasie bardziej krytyczne wyobrażenie Zachodu, niż umiarkowanych konser
watystów czy liberałów, aczkolwiek ich poprzednicy, różnego pokroju radykałowie 
z pierwszej połowy wieku XIX wyobrażali sobie Zachód nazbyt idealistycznie, jako 
model ustrojowy, do którego należy zdążać. Jak zauważył w swoich wspomnieniach, 
wydanych w roku 1880. P.W. Annienkow, w latach czterdziestych wieku XIX wielu 
Rosjan podziwiało Francję, ale ich wyobrażenia o tym kraju były „idealistyczne i zmy
ślone”5. Dopiero kiedy pod wpływem „odpowiedniej” literatury przemycanej do Rosji, 
a także wskutek osobistych obserwacji i doświadczeń przekonali się, iż Zachód, który 
dotąd tak podziwiali, daleko odbiegał od ich wyimaginowanego, idealistycznego obra
zu, niektórzy z nich, zwłaszcza ci, którzy ulegali radykalnym poglądom, zaczęli ma
rzyć o jego upadku, by tam, a przede wszystkim w Rosji, wprowadzić w życie własne 
wydumane teorie rewolucyjne. Podobnie jak radykałowie, także rosyjscy konserwaty
ści (w tym przypadku panslawiści), choćby w osobie Mikołaja Danilewskiego, uważali 
Zachód za ideologiczne zagrożenie dla rosyjskiej kultury, czy szerzej -  dla rosyjskich 
wartości i aspiracji narodowych. Generalnie można powiedzieć, że rosyjscy reakcjoni
ści i konserwatyści obawiali się Zachodu jako rywala politycznego oraz militarnego. 
Zresztą, prawdę powiedziawszy, Rosja carska, mimo zgłaszanych pretensji do przy
wództwa nad światem słowiańskim, a także ZSRR, przynajmniej do roku 1945, ze 
względu na brak możliwości i sytuację międzynarodową, nie były w stanie pretendo
wać do roli przywódcy jakiegoś bloku państw, zdolnego przeciwstawić się mocar
stwom zachodnim. Należy jednak powiedzieć, że owo ekstremalnie „antyzachodnie 
nastawienie”, które w rosyjskiej dziewiętnastowiecznej literaturze i publicystyce może 
najdobitniej wyrażali -  pomijając Danilewskiego -  Dostojewski i Strachow, bynajm
niej nie znajdowało odbicia w oficjalnej rosyjskiej polityce zagranicznej, a także 
w dużej części ówczesnej rosyjskiej „opinii publicznej”. Wszelako, pod pewnymi 
względami, jak myślę, ich wyobrażenie Zachodu, podobne było to tego, jak go później 
postrzegał np. Stalin. Otóż, co oczywiste, bolszewicy przed i po przejęciu władzy 
w Rosji uważali Zachód za system, który wcześniej czy później musi upaść, aczkol
wiek, przynajmniej od lat trzydziestych wieku XX mieli świadomość, ze Stalinem na 
czele, że w swojej historii miał on pewne osiągnięcia, które mogły podważyć teore
tyczne koncepcje Marksa, Engelsa, a nawet Lenina. Tak więc można powiedzieć, że

3 A. Schelting, Russland undEuropa, Berno 1948, s. 14.
4 Taki pogląd przedstawił m.in. George Fischer w pracy Russian Liberalism, Cambridge, Mass. 1958.
5 Литературные воспоминания, Ленинград 1928, s. 291.
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istniało pewne podobieństwo pomiędzy wyobrażeniami czy postawami dziewiętnasto
wiecznych rosyjskich konserwatystów a przywódcami radzieckimi, jak i -  poprzez 
propagandę -  w przeważającej mierze także zwykłych ludzi w ZSRR. W obydwu 
przypadkach zachodnie osiągnięcia ustrojowe oraz gospodarcze drażniły Rosjan 
i wówczas, i później (a może i dzisiaj?), co wyrażało się bądź to w podziwie, bądź 
w zazdrości (negacji) wobec zachodnich, bogatszych systemów społeczno-ekonomicz
nych. Carowie i bolszewiccy komisarze uznali za konieczne wziąć pod „ochronę” pod
danych i obywateli przed „uwodzicielskim wpływem” idei zachodnich. W jednej ze 
swoich prac, Rossija i Jewropa, Danilewski poddał ostrej krytyce „niechęć” Europy do 
Rosji, nastawienie, które uważał za naganne, odkąd, jego zdaniem, Rosja w roku 1813 
„uchroniła Francję przed zemstą Europy, a Europę uwolniła od dyktatury Francji”6. 
Danilewski oburzał się, że „Europa nie postrzega nas jak samej siebie”7. Podobnie jak 
radzieccy przywódcy po II wojnie światowej, przeciwstawiał bogactwo Ameryki 
okrutnemu losowi Rosji, „która w tej walce o przetrwanie została zmuszona do zbudo
wania potężnego, scentralizowanego państwa”8.

Danilewski pogłębił (doprecyzował) imperialny program rosyjskiej dominacji 
w Turcji, na Bałkanach i w Europie Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, w odróżnie
niu od Stalina, nie namawiał Słowian, by wzięli się do podboju świata, ale twierdził, 
i słusznie, że są „wyróżniającym się kulturalno-historycznym typem społeczności”, 
mogącym na równi koegzystować z innymi, tj. zachodnimi kulturami. Danilewski nie 
głosił w swojej ideologii imperialnego mesjanizmu, podobnego do wyrażanego później 
przez Stalina, jednakże, podobnie jak on i jego najbliższe otoczenie, podzielał w swoim 
czasie, wraz z innymi rosyjskimi konserwatystami, jak np. Pobiedonoscew, obawę 
przed „zarażeniem” się Rosji szkodliwymi zachodnimi „chorymi pomysłami”. Pod 
wieloma względami z wyobrażeniem tym współgrało wezwanie A.N. Szelepina, szefa 
KGB ZSRR z końca lat pięćdziesiątych i początku sześćdziesiątych wieku XX, byłego 
przewodniczącego Komsomołu, który wkrótce po VI Światowym Kongresie (Zlocie) 
Młodzieży i Studentów w Moskwie w roku 1957 zaapelował do młodzieży radzieckiej, 
by ta podjęła zdecydowaną walkę z obcymi ideami, wyrażanymi przez „jakieś delega
cje z krajów kapitalistycznych”9.

Po reformach z lat sześćdziesiątych wieku XIX pośród rosyjskich elit rządzących 
(i nie tylko) powstały poważne różnice zdań co do ich politycznych konsekwencji, 
chociaż generalnie przeważał pogląd, iż możliwe jest pogodzenie patriarchalnego ab
solutyzmu z nowoczesnym kapitalizmem. Za Aleksandra III, i do pewnego stopnia 
również za Mikołaja II, takie przekonanie wyrażał Pobiedonoscew, którego idee 
w istocie zdominowały oficjalną rosyjską myśl polityczną końca XIX i początku wieku 
XX, kiedy było już, być może, za późno, by wprowadzić w Rosji reformy na miarę 
potrzeb czasu10. Znalazło to wyraz choćby w trakcie kryzysu roku 1905, kiedy car 
starał się trzymać, w stopniu, w jakim było to możliwe, tradycji samowładnej, patriar-

6 Н.И. Данилевский, Россия и Европа, Санкт-Петербург 1889, wyd. 4, s. 20.
7 Ibidem, s. 50-53.
8 Ibidem, s. 545-547.
9 „Комсомольская Правда”, 17 sierpnia 1957, s. 1.
10 Por. B. Pares, The Fall ofthe Russian Monarchy, London 1939, s. 63.
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chalnej, podczas gdy wykształcone elity opozycyjne domagały się wprowadzenia 
w kraju zachodnioeuropejskiego modelu konstytucyjnego1 1 .

Na początku wieku XX sanktpetersburskie koła dworskie i rządowe nie były zdolne 
do podjęcia kroków, które mogłyby uzyskać dla ich polityki poparcie wykształconych 
elit rosyjskich. Jak zauważył niegdyś angielski uczony i publicysta Bernard Pares, 
który przed I wojną światową kilkakrotnie wizytował Rosję -  „rząd rosyjski w imieniu 
swoiście pojmowanej moralności utrudnia intelektualny rozwój studentów i działania 
te bynajmniej nie prowadzą do rozwoju moralnego tych młodych ludzi według jego 
wyobrażeń”1 2 . Także piszący kiedyś na Zachodzie Michaił Florinski był zdania, że 
w ostatnich latach Rosji carskiej ogromna większość wykształconych Rosjan sympaty
zowała z opozycją, sprzeciwiając się istniejącemu porządkowi rzeczy13 . Myślę, iż 
można się z tymi opiniami zgodzić, ponieważ faktem jest, że większość młodej inteli
gencji rosyjskiej w ostatnich latach Rosji carskiej, mniej czy bardziej świadomie, utoż
samiała się, pod wieloma względami, z cywilizacją zachodnią, wszelako będąc „pro
duktem” rosyjskiej historii, a jednocześnie czuła się w swoim kraju kulturowo (cywili
zacyjnie) wyobcowana z tradycyjnych wartości rosyjskich. To był rzeczywiście 
poważny problem dla tych środowisk, zwłaszcza że zdecydowana większość prawo
sławnych mieszkańców wsi nie rozumiała i odrzucała wszelkie nowe, tj. w tym wy
padku „europejskie” wartości, które dla niej stanowiły pewien rodzaj herezji. Cytowa
ny wyżej Florinski pisze o tym wprost: „ludność wiejska była tak niewrażliwa na ja 
kiekolwiek obce kulturowe wpływy, jakby myślała, że mieszka na innej planecie”14 . 
Pomijając spory rosyjskich narodników z socjaldemokratami (marksistami) z końca 
wieku XIX, dotyczące roli chłopstwa w przyszłej rewolucji, należy powiedzieć, że 
w gruncie rzeczy to właśnie owo „prymitywne, naiwne, ale i podejrzliwe” chłopstwo 
rosyjskie stanowiło w istocie główną bazę społeczną, która pozwoliła bolszewikom, po 
przejęciu przez nich władzy w roku 1917, wypowiedzieć Zachodowi „wojnę” ideolo
giczną.

W sytuacji, w której znajdowała się Rosja carska na początku wieku XX, albo w ta
kiej, w jakiej po I, a zwłaszcza po II wojnie światowej znalazło się wiele krajów zaco
fanych gospodarczo i cywilizacyjnie, rzeczywiście trudno było przyjąć umiarkowany 
kurs między reakcją a rewolucją. Rosyjscy liberałowie z Pawłem Milukowem na czele 
byli przekonani, że Rosja może przyjąć brytyjski wzór monarchii konstytucyjnej. Na
leży bowiem stwierdzić, iż zachodzące na przełomie wieku XIX i XX w Rosji procesy, 
poprzez lata 1905-1907, aż do roku 1914, w związku z relatywnie szybkim rozwojem 
gospodarczym i razem z nim pojawianiem się zalążków społeczeństwa obywatelskie
go, zaszczepiły, przynajmniej w środowiskach ludzi wykształconych, wiarę w rosyjski 
liberalizm. W roku 1910 Milukow wyraził nadzieję, że Rosja podąża w stronę Anglii, 
Francji i innych rozwiniętych krajów zachodnich. A był to okres, kiedy rosyjska inteli
gencja wychodziła z izolacji społeczno-kulturowej we własnym kraju i wskutek tego 
pozbywała się poczucia wyobcowania i kompleksu „zbędnego człowieka”. Wraz z roz

11 Ibidem, s. 81.
12 Cyt. za W.H.E. Johnson, Russia ’sEducationalHeritage, Pittsburgh 1950, s. 224.
13 M.T. Florinsky, Russia: A History and An Interpretation, New York 1955, t. II, s. 1255.
14 Ibidem, s. 1256.
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wojem gospodarczym i postępem technicznym, powstawaniem nowych zawodów 
i specjalizacji, w Rosji, na tym gruncie, zaczęły się przyjmować i rozwijać bardziej 
„praktyczne” idee, takie jak właśnie liberalizm i pragnienie praworządności. Zatem 
Milukow miał prawo wierzyć w roku 1910, że „polityczne zabiegi cara i rządu rosyj
skiego, zmierzające do utrwalenia samowładztwa w Rosji, wartości patriarchalnych, 
ksenofobia i nacjonalizm, w niedługim czasie zostaną całkowicie wymazane ze świa
domości ludu rosyjskiego”15.

Także rosyjski radykalizm sprzed roku 1914, a przede wszystkim ten sprzed 
1905, był prawie tak synonimiczny z myślą Zachodu, jak rosyjski liberalizm. Od 
Bielińskiego i Czernyszewskiego do Lenina, przynajmniej od strony teoretycznej, 
modernizacja Rosji według modelu zawartego w programach zachodnich partii so
cjalistycznych (socjaldemokratycznych) stanowiła główny temat dyskusji środowisk 
rosyjskich radykałów. Odwołując się do najnowszych osiągnięć zachodnioeuropej
skich uczonych, zwłaszcza tych zajmujących się naukami przyrodniczymi i społecz
nymi, radykałowie rosyjscy występowali przeciwko „azjanizmowi” starej Rosji. Jak 
już zauważył Dymitr Pisariew, właściwie wszyscy przedstawiciele rosyjskiego „re
alizmu” otrzymali swoją wiedzę „w gotowej formie” od pisarzy zachodnich i starali 
się j ą  przystosować do rosyjskich warunków (D.I. Pisariew, Soczinienija, St. Peters
burg 1897, V, s. 147).

Prozachodnia orientacja przedradzieckich rosyjskich radykałów była uwarunkowa
na kilkoma czynnikami. Co najmniej dwa z nich należy podkreślić. Pierwszy dotyczył 
idei, które zostały zapożyczone z myśli zachodniej, drugi zawartości tych zapożyczeń. 
Środowiska rosyjskich radykałów w przeważającej części składały się z jednostek nie 
zawsze zrównoważonych, a przede wszystkim wyobcowanych społecznie. Dla nich 
zachodnie teorie społeczne, idee i myśli nie były tematami rozważań naukowych, 
a pełniły rolę oręża wykorzystywanego do walki z ancien regime ’em. Radykałowie 
występowali przeciwko autokracji, wszelkiej ortodoksji i nacjonalizmowi, ale przyj
mowali utylitaryzm, pozytywizm lub marksizm -  jeżeli można tak powiedzieć -  
w duchu „bojowym”. Różnego pokroju utylitaryści, altruistyczni ateiści, patriotyczni 
defetyści i wszelkiego autoramentu idealistyczni materialiści tworzyli relatywnie liczne 
środowiska w dziewiętnastowiecznej Rosji, zwłaszcza w drugiej połowie tego wieku. 
Wielu z nich, przynajmniej do lat dziewięćdziesiątych wieku XIX, charakteryzowało 
bezkrytyczne nastawienie do zachodnich teorii radykalnych, socjalistycznych. Jednak, 
jak pisał Mikołaj Bierdiajew, stosunek rosyjskiej inteligencji radykalnej do nowych 
idei, do nauki był tradycyjny -  przypominał jakby jeden z „kultu bożków”. Na Zacho
dzie sfery nauki i religii były rozdzielone, tymczasem rosyjska inteligencja „postępo
wa”, a przynajmniej jej znaczna część, ganiła uczonego albo teorię naukową, gdy tegoż 
albo jego teorię uznała za „niepoprawne politycznie i ideologicznie”16. Bierdiajew 
szukał przyczyn owej mocno prozachodniej orientacji rosyjskich inteligenckich rady
kałów, z których wielu później tak łatwo przyjęło postawy skrajnie antyzachodnie,

15 П. Милюков, Очерки по истории русской культуры [w:] Интеллигенция в России, Санкт
-Петербург 1910, s. 89-191.

16 М. Бердяев (и другие), Собрание статьей о русской интеллигенции [w:] „Вехи”, вып. 4, 
Москва 1909, s. 6, 11, 17.
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odwołując się jednocześnie do wiary oraz nauk prawosławia jako wzorców myślenia 
i postępowania17. Wiele prac Bierdiajewa i innych uczonych, w tym także nierosyj- 
skich, wskazuje na silne emocjonalne aspekty ówczesnej oraz późniejszej rosyjskiej 
myśli radykalnej. Przywódca rosyjskich liberałów, wspomniany już Milukow, wyraził 
opinię, że z socjologicznego punktu widzenia podstawową przyczyną takiego stanu 
rzeczy był fakt, iż Rosja znajdowała się wówczas na początkowym etapie rozwoju 
socjokulturowego, przez który Europa Zachodnia już dawno przeszła18.

Można powiedzieć, że większość radykałów rosyjskich z definicji stanowili „anty- 
kapitaliści”. A jeszcze „przed Marksem” większość z nich z kolei można by było na
zwać -  „antyprzemysłowcami”. Nawet „realista” Czernyszewski miał nadzieję, że 
fourierowskie „spółdzielnie producentów” oraz zmodernizowana wersja rosyjskiej ko
muny (wspólnoty -  obszcziny) mogły rozwiązać społeczne problemy Rosji i ochronić 
ją  przed „złem zachodniego kapitalizmu”. Wśród znanych nazwisk przedmarksistow- 
skiego rosyjskiego radykalizmu tylko Wissarion Bielinski oraz Pisariew, i to też w nie
wielkim stopniu, widzieli nadzieję dla Rosji w transplantacji do ich kraju industriali- 
zmu, produkcji fabrycznej, a nawet, z dużymi zastrzeżeniami, europejskiej burżuazji19. 
Jednak „przelotny flirt” Pisariewa z ideologią przemysłowego kapitalizmu naraził go 
na krytykę ze strony niektórych kół radykalnych, głównie narodników, które zarzucały 
mu egoistyczny indywidualizm i „epikureizm”.

Niepowodzenia narodników w realizacji ich celów w latach siedemdziesiątych wie
ku XIX, a następnie kompromitacja podjętego przez nich rewolucyjnego terroryzmu 
spowodowały, że znaczna część rosyjskich radykałów zwróciła się w stronę „silnie 
toksycznej” mieszanki scjentyzmu, industrializmu i materializmu historycznego20, 
którą znajdowali w pismach Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Nihilizm Pisariewa 
i populizm Czernyszewskiego wraz z niektórymi elementami taktyki konspiracyjnej 
proponowanymi przez Bakunina, a stosowanymi przez Nieczajewa i Tkaczowa, pomo
gły nadać kształt, a następnie modyfikować idee rosyjskiego marksizmu, szczególnie 
te, które na początku wieku XX znalazły wyraz w bolszewizmie. Dla Rosjan, rozcza
rowanych populizmem, marksizm zawierał w sobie najnowsze trendy, które odnajdy
wano w europejskich naukach społecznych. Młody rewolucjonista M. Walentinow, 
który w tym czasie znajdował się blisko Lenina, po latach napisał:

„To, co pociągało nas w  marksizmie, to był... jego europeizm. Była to idea na wskroś euro
pejska, która w  zestawieniu z rosyjską rustykalnością była czymś nowym, świeżym i atrakcyj
nym. Marksizm był posłańcem obiecującym, że nie musimy pozostać krajem półazjatyckim, i że 
z kraju wschodniego możemy się stać krajem europejskim z zachodnią kulturą, zachodnimi in
stytucjami i wszelkimi atrybutami wolnego, zachodniego systemu politycznego”21.

Rosyjscy marksiści, w tym także bolszewicy, uważali się za „nowoczesnych zapad- 
ników”, chociaż należy się zgodzić z tezą, że Lenin rzeczywiście „zrusyfikował” mark

17 E. Nurkisyanz, Russland und der Messianismus des Orients, Tubingen 1955, s. 48.
18 СуС za T. Masaryk, The Spirit o f Russia, London 1919, s. 86.
19 F.C. Barghoorn, The Russian Radicals o f the 1860’s and the Problem o f the Industrial Proletariat 

[w:] Slavonic andEastEuropean Review  (American Series, II, Part 1), t. XXI, March 1943, s. 57-69.
20 K.R. Popper, The Open Society andItsEnemies, Princeton 1950, s. 47.
21 М. Валентинов, Встречи с Лениным, Нью Иорк 1953, s. 50.
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sizm, przystosowując go do rosyjskich warunków22. Przywódca bolszewików, jak 
i inni rosyjscy socjaldemokraci byli jednakże lojalnymi członkami II Międzynarodówki 
Socjalistycznej do czasu, gdy jej ostatni przywódcy „zdradzili” ideę internacjonalizmu 
i poparli swoje rządy narodowe podczas „imperialistycznej” wojny roku 1914-1918. 
Ale, co ciekawe, Lenin nie obrócił się wówczas przeciwko Zachodowi w ogóle, a tylko 
uznał „liderów zachodnich mas pracujących” za zdrajców ich własnych zasad, którzy 
postawili „prawdziwych marksistów” przed koniecznością stworzenia nowej, III Mię
dzynarodówki Komunistycznej w roku 1919, jako instytucjonalnego wyrazu słuszności 
zasady internacjonalizmu klasowego, którą bolszewicy głosili (zresztą w swoim intere
sie) przed i po przejęciu władzy w Rosji w roku 1917.

Jeżeli Lenin, jak chcą niektórzy historycy, w jakimś sensie rzeczywiście był zwo
lennikiem Zachodu i prawdziwym marksistą, to powstaje pytanie, dlaczego po przeję
ciu władzy przez bolszewików stał się wyjątkowo nietolerancyjny wobec wszelkich 
przejawów zainteresowania myślą oraz kulturą zachodnią, ujawnianych przez liczne 
kręgi rosyjskiej inteligencji i uczonych? Odpowiedź może być tylko jedna -  Lenin był 
twórcą nowej doktryny komunistycznej, która już po jego śmierci została nazwana 
przez Stalina „marksizmem-leninizmem”, a która w istocie stanowiła zaprzeczenie 
prawdziwego, „czystego” marksizmu. Zgodnie z tą doktryną, która została zmodyfi
kowana przez Stalina i „rozwijana” przez jego następców, to -  a przynajmniej tak 
z niej pośrednio wynikało -  najpierw partia komunistyczna dokonała rewolucji w Ro
sji, a dopiero potem, już w warunkach rządów bolszewików, powstał tam „prawdziwy, 
ideowy” proletariat jako zaplecze społeczne rządzącej partii. A więc na przekór „sta
remu” Marksowi, Lenin najpierw stworzył państwo, w ramach którego, według jego 
wyobrażeń, miało powstać społeczeństwo socjalistyczne. Oczywiście, jedyną drogą do 
osiągnięcia tego celu mógł być terror (teoria „szalonego krawca”). Zresztą dowodzą 
tego teksty i przemowy Stalina, w których bolszewicki doktrynalny woluntaryzm, na
zywany w jego czasach „marksizmem-leninizmem-stalinizmem”, pod wieloma wzglę
dami miał więcej wspólnego z poglądami Piotra I Wielkiego niż z Karolem Mark-

23sem .
Po utrwaleniu się władzy bolszewików w Rosji, świat kapitalistyczny (zachodni) 

stał się dla nich antytezą (zaprzeczeniem) ich „socjalistycznego” państwa, rządzonego 
przez przywódców uzbrojonych w dogmat marksizmu-leninizmu, przekonanych 
o swojej nieomylności. Rządząc największym terytorialnie krajem na świecie, ze swo
ich przekonań, podświadomie, stworzyli oni coś na kształt „religii państwowej” o pod
łożu -  jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli -  fundamentalistycznym, która utwierdzała ich 
w przekonaniu, że w niedługim czasie wszelkie inne systemy społeczno-polityczne, na 
Wschodzie i Zachodzie, upadną. Jednakże oni sami zachowywali się jak dziwne połą
czenie panów feudalnych, fanatyków religijnych i kapitalistów monopolistycznych. 
W takim klimacie to „nowe społeczeństwo” stopniowo rozwinęło się w pewnego ro
dzaju rosyjski „narodowy socjalizm”. Jednostka nie powinna rozumieć złożoności tego 
nowego społeczeństwa; zawierało ono w sobie elementy starej, patriarchalnej Rosji,

22 M. Smoleń, Bolszewizm [w:] Encyklopedia „Białych Plam", Radom 2000, t. III, s. 135-144.
23 Taką konstatację można znaleźć m.in. w pracach Bertrama D. Wolfa, Isaaca Deutschera i innych 

uczonych, którzy w swoim czasie należeli do wybitnych znawców problemu.
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rewolucyjnego, bolszewickiego totalitaryzmu z domieszką marksistowskiego socjal- 
demokratyzmu, jak również, w wielu aspektach, ducha dziewiętnastowiecznych rosyj
skich populistycznych egalitarystów. Całość dopełniał czynnik technokratyczny i w ten 
sposób powstał model państwa, łączącego w sobie, jak to eufemistycznie nazwano, 
„marksistowską tradycję z prawdziwym leninizmem”, które znalazły wyraz w „socjali
stycznej różnorodności”24.

Z perspektywy tego modelu Zachód był postrzegany jako system państw nieprzyja
cielskich, z których każde jest rozdzierane sprzecznościami wewnętrznymi, ale 
wszystkie są identyczne w swojej „substancji” kapitalistycznej i jednakowo zdetermi
nowane, by doprowadzić do upadku ZSRR. Ta „manichejska” wizja świata cechowała 
kierownictwo radzieckie w zasadzie do ostatnich miesięcy istnienia ZSRR. Oczywi
ście, ideologia owa podlegała pewnym modyfikacjom w zależności od zmieniającej się 
sytuacji międzynarodowej, np. radziecka koncepcja braterstwa radzieckich komuni
stów ze światowym proletariatem (ruchem komunistycznym) z jednej strony i radziec
kiej partii komunistycznej z partiami komunistycznymi w krajach kapitalistycznych 
z drugiej, przeszła znamienną ewolucję. Od początku lat trzydziestych wieku XX przy
najmniej do śmierci Stalina w roku 1953, a także później, przywództwo radzieckie 
przy każdej okazji dawało do zrozumienia komunistom zachodnim, że to ZSRR jest 
prawdziwą ojczyzną proletariatu światowego i w związku z tym proletariat zachodni 
powinien grać rolę ucznia, a nie partnera ZSRR w przygotowaniach do przyszłej re
wolucji światowej25. Podobnie, po II wojnie światowej, traktowano „masy pracujące” 
i elity rządzące w podległych Moskwie krajach tzw. demokracji ludowej z wyjątkiem 
Jugosławii, gdzie Tito nie uląkł się gróźb Stalina i przystąpił do budowania w swoim 
kraju tzw. komunizmu narodowego26.

Powstaje pytanie -  jakie były główne powody pozaideologiczne, które wpłynęły na 
negatywny obraz Zachodu w wyobrażeniach i retoryce Moskwy w interesującym nas 
okresie? Niewątpliwie jedną z przyczyn był tworzony odgórnie „obiektywny” pogląd
0 „historycznej” niechęci Zachodu do Rosji carskiej, a potem do ZSRR. Pradawny 
rosyjski wizerunek cudzoziemca jako najeźdźcy, który pustoszy ojczystą ziemię, two
rzony jako rezultat najazdów obcych wojsk na Rosję -  Polaków, Szwedów i Francu
zów -  odżył w warunkach konfliktu z Niemcami i Austrią podczas I wojny światowej, 
a następnie został wydatnie wzmocniony wskutek brytyjskiej, francuskiej, amerykań
skiej i japońskiej interwencji zbrojnej w niektórych rejonach Rosji podczas rewolucji
1 wojny domowej. Zagrożenie ze strony „militarystycznej” Japonii i nazistowskich 
Niemiec w latach trzydziestych wieku XX spowodowało zwiększenie zainteresowania 
Stalina „tradycyjnym rosyjskim patriotyzmem”27. Od roku 1932, 1933 do „zimnowo- 
jennych” czasów po II wojnie światowej, obraz rosyjskiej ojczyzny zagrożonej agresją 
ze strony Niemiec, Japonii, Anglii, Francji, a po roku 1945 zwłaszcza USA, najpierw 
przybrał propagandowy kształt „oblężonej twierdzy”, a potem, w zmienionych już 
warunkach geopolitycznych, nabrał konkretnego wyrazu w postaci „żelaznej kurtyny”,

24 S.V.P. Utechin, Patterns o f Non-Conformity [w:] Problems o f Communism, 1957, t. VI, s. 29.
25 J.H. Kautsky, Moscow and the Communist Party o f India, New York 1956, s. 76.
26 K.E. McKenzie, The Messianic Concept in the Third International, 1935-1939, New York 1950, 

s. 516-530.
27 F.C. Barghoorn, The Soviet-Russian Nationalism, New York 1956, s. 39.
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„zewnętrznego imperium”, Układu Warszawskiego, muru berlińskiego i wreszcie, 
w globalnej ekspansji ZSRR „w imię pokoju, postępu i obrony socjalizmu” -  ideolo
gicznej, politycznej, wojskowej i do pewnego stopnia gospodarczej, głównie w obsza
rze Trzeciego Świata.

Do innych czynników kształtujących negatywny obraz Zachodu w oczach kierow
nictwa i dużej części mieszkańców ZSRR należy zaliczyć leninowską doktrynę o „nie
przejednanej wrogości krajów imperialistycznych do Kraju Rad” oraz obawę, a nawet 
strach Kremla przed pozytywną reakcją „niedojrzałego” radzieckiego społeczeństwa na 
ewentualny swobodny dostęp do rzetelnej wiedzy o życiu zachodnich społeczeństw 
kapitalistycznych. Zamiast rzetelną wiedzą o świecie, społeczeństwo radzieckie od 
najmłodszych lat karmione było ideologiczno-propagandową „papką” marksizmu- 
-leninizmu, która miała gwarantować zgodność i jedność myśli, a w rezultacie uwiary
godniać w umysłach i sercach ludzi politykę partii oraz państwa. Zresztą i w tym przy
padku była to wiedza wybiórcza, ponieważ z tekstów klasyków marksizmu z Leninem 
włącznie, w programach edukacji politycznej pomieszczano tylko te z nich, które uzy
skały akceptację Kremla28. Dobierano je pod kątem przydatności do aktualnej sytuacji 
międzynarodowej. Teorie Lenina, szczególnie odnoszące się do „imperializmu”, 
brzmiały wystarczająco prawdopodobnie, by stworzyć w umysłach czytelników, którzy 
nie mieli żadnej możliwości skonfrontowania ich z argumentami strony przeciwnej, 
skrajnie negatywny, groźny, agresywny wobec ZSRR obraz Zachodu, owładniętego 
żądzą rewanżyzmu i rewizjonizmu, przeżartego rakiem korupcji i wszelkich niespra
wiedliwości „mieszczańskiego” społeczeństwa. Frustracje i nędza radzieckiego życia, 
dotykające ogromnej większości obywateli, mogły wzbudzić niezadowolenie, które 
z kolei mogłoby zagrozić wewnętrznemu ładowi społecznemu, gdyby nie zostało skie
rowane ku innym celom. Przywódcy radzieccy bali się skutków porównania własnych 
„osiągnięć” w dziedzinie podnoszenia poziomu życia materialnego ludności z osią
gnięciami Zachodu, dlatego odpowiedzialnością za rodzime niedostatki zmuszeni byli 
obarczać zagraniczne, zachodnie „demony”. Owa strategia czynienia ze społeczeństwa 
radzieckiego „kozła ofiarnego” Zachodu wymagała oczywiście ścisłej kontroli i mani
pulacji informacjami.

Podobnie można by wyjaśnić fakt potępienia przez władze radzieckie zachodniej 
kultury i sztuki, określanych przez nie jako „dekadenckie”, którym przeciwstawiano 
radziecki „socrealizm”. Ten zdecydowanie negatywny stosunek komunistów radzieckich 
do szeroko rozumianej kultury zachodniej właściwie zrodził się w okresie realizacji 
I planu 5-letniego i kolektywizacji rolnictwa, które to wydarzenia przysporzyły miesz
kańcom ZSRR ogromnych trudności i cierpień. Nasileniu antyzachodniej propagandy 
w latach trzydziestych wieku XX towarzyszyło wprowadzenie drastycznej kontroli 
(ograniczeń) ruchu turystycznego oraz nałożenie na literaturę i sztukę obowiązku wpaja
nia odbiorcom obrazu świata (w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym) według wska
zówek Stalina. Po II wojnie światowej antyzachodnia „kampania kulturalna”, kierowana 
przez Andrieja Żdanowa w latach 1946-1948, szczególnej zajadłości nabrała już po jego 
śmierci w latach 1949-1953, w okresie walki z tzw. kosmopolityzmem, podjętej, z jednej 
strony, w celu „zablokowania” kontaktów niektórych radzieckich środowisk, zwłaszcza

28 Por. Программа курса: диалектический и исторический материализм, Москва 1955.



Zachód w oczach Rosjan (szkic historyczny) 181

żydowskich, ze światem zewnętrznym, a z drugiej -  w celu odwrócenia uwagi społe
czeństwa radzieckiego od wewnętrznych trudności związanych z powojenną odbudową 
gospodarki państwa. Dopiero po śmierci Stalina „nowe” (nowe-stare) kierownictwo ra
dzieckie zaczęło prowadzić w tym względzie bardziej „odwilżową” politykę, co bynajm
niej nie oznaczało radykalnej zmiany w sposobie widzenia Zachodu, a w związku z tym
-  radykalnej zmiany kursu w stosunkach z tymi krajami.

Należy jednak powiedzieć, że po śmierci Stalina przynajmniej część radzieckich elit 
partyjnych i państwowych, aczkolwiek bardzo ostrożnie, zaczęła łagodzić swoją ocenę 
„zagrożenia imperialistycznego”, co znalazło wyraz m.in. w wypowiedziach G. Malen- 
kowa z roku 1954, w których wyraził przekonanie, że w sytuacji, kiedy ZSRR i USA 
dysponują bronią atomową, „nowa wojna doprowadziłaby do zagłady cywilizacji 
światowej”. Tymczasem Chruszczow i popierające go jeszcze wówczas koła wojsko
we, kierując się leninowską tezą, iż „dopóki istnieje imperializm -  wojny są nieunik
nione”, uznali, że wizja Malenkowa wynika z nazbyt optymistycznej oceny sytuacji 
międzynarodowej29. Jednocześnie Chruszczow „wskrzesił” inną leninowską koncepcję
-  o „pokojowym współistnieniu”, która wprawdzie nie oznaczała przyjaźni ze światem 
kapitalistycznym, ale „dopuszczała możliwość kompromisu i nawiązania z nim wielo
stronnych kontaktów w przekonaniu, że kraje kapitalistyczne, w rezultacie rozwoju 
sprzeczności wewnętrznych i antagonizmów klasowych, będą musiały wejść na drogę 
budowy socjalizmu”30. Przekonaniu temu towarzyszył stalinowski slogan, jeszcze z lat 
trzydziestych, o „bitwie produkcji”, w której zwycięstwo ZSRR nad światem kapitali
stycznym miało w przyszłości zapewnić mu dominującą pozycję na świecie bez po
trzeby wojny. W swoim przemówieniu z 6 listopada 1957 roku Chruszczow zapewnił, 
że w ciągu najbliższych 15 lat ZSRR prześcignie Stany Zjednoczone w najważniej
szych gałęziach produkcji31. W wystąpieniach Chruszczowa często pojawiało się prze
konanie, że w związku z szybkim rozwojem gospodarczym „Kraju Rad” i pociągającą 
inne kraje jego „atrakcyjnością” ustrojową, państwa kapitalistyczne w krótkim czasie 
staną się „beneficjentami socjalizmu, a następnie komunizmu” i przestaną być zagro
żeniem dla ZSRR. Przy takich okazjach Chruszczow lubił siebie chełpliwie nazywać 
„grabarzem kapitalizmu”. Jak pisał jeden z ówczesnych radzieckich autorów: „ustano
wiona w następstwie Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej uniwersalna 
kultura radziecka z dyktaturą proletariatu już niedługo nabierze realnego światowego 
zasięgu”32. To była o wiele ambitniejsza wizja niż marzenia Danilewskiego czy Do
stojewskiego, nie dorównywały jej nawet wizje szesnastowiecznych moskiewskich 
teologów. Różniła się ona od innych uniwersalistycznych doktryn, takich jak np. „de
mokracja zachodnia” tym, iż kładziono w niej nacisk na siłę i przemoc oraz na odgórną 
kontrolę polityczną procesów kulturowych.

Wizja ta stała jednak w sprzeczności z wyobrażeniami i pragnieniami licznych śro
dowisk radzieckiej młodzieży i intelektualistów, które jeżeli nawet, przynajmniej ofi
cjalnie, akceptowały wartości „socjalistyczne”, to w rzeczywistości nie wyrażały pra

29 Por. H. Dinerstein, The Revolution in Soviet Strategic Thinking [w:] Foreign Affairs, t. XXXVI, I -  
1958, s. 241-252.

30 M. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Warszawa-Kraków 1994, s. 263.
31 „Правда” 7 listopada 1957.
32 Г.Г. Карпов, О советской культуре и культурной революции в СССР, Москва 1954, s. 76-77.
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gnienia „podbijania” świata w imię „socjalizmu i komunizmu”. Przeciwnie, wraz ze 
wzrastającym uznaniem, a nawet podziwem dla kultury zachodniej, jeszcze za Chrusz- 
czowa środowiska te coraz głośniej zaczęły się domagać uczciwej informacji i zwięk
szenia swobody kontaktu z „nieprzyjaznym i dekadenckim Zachodem”. Jednak na 
urzeczywistnienie tych żądań trzeba było poczekać sporo lat. Tymczasem reżim sku
tecznie się jeszcze bronił za pomocą surowej cenzury, zagłuszania radiostacji zachod
nich i ścisłej kontroli aparatu bezpieczeństwa nad zachowaniami obywateli, starając się 
w ten sposób podtrzymywać w ich świadomości taki obraz Zachodu, jak go przedsta
wiała oficjalna propaganda.
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