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Sławomir M azurek

Euroazjatyzm rosyjski
- historiozofia i ideologia
Istnieje kilka przyczyn, dla których, powstałe w latach dwudziestych,
koncepcje rosyjskich euroazjatów budzą od pewnego czasu rosnące zaintereso
wanie, i to nie tylko wśród profesjonalnych historyków idei.
W Rosji nie brakuje dziś mniej lub bardziej wpływowych środowisk
i czasopism określających się wprost jako euroazjatyckie. W sytuacji pustki
ideologicznej, jaka wytworzyła się po upadku komunizmu, perspektywa reani
m owania koncepcji euroazjatyckich niejednemu wydawać się może kusząca
wszak sami curoazjaci uważali się za twórców ideologii, która - gdy tylko
zaistnieje taka możliwość - powinna zająć miejsce bolszewickiego komunizmu:
nie chcieli strzaskać stworzonego przez bolszewików totalitarnego i etatystycz
nego kolosa, lecz tylko tchnąć weń nową, euroazjatycką duszę. Ich koncepcja,
stanowiąca ostatnie ogniwo w dziejach rosyjskich ideologii nacjonalistycznych
sankcjonowanych przez oryginalne historiozofie (czy też rosyjskich historiozofii
sankcjonujących nacjonalizm), siłą rzeczy frapuje też dziś wszystkich, którzy
chcieliby zachować „swoistość” Rosji, zagrożoną jakoby w wyniku „otwarcia
się” na zachodnie „wpływy” .
W arto przy tym zauważyć, iż z pewnych względów nie jest ona zjawiskiem
tak odległym w czasie, tak dalece „historycznym”, jak propozycje klasyków
rosyjskiego renesansu - takie jak (wymieniam na chybił trafił) katastrofizm
Bierdiajewa czy millenaryzm Mereżkowskiego. Niektórzy spośród ojców-założycieli euroazjatyzmu dożyli czasów bliskich dnia dzisiejszego lub zgoła współ
czesnych - Piotr Sawicki zmarł w roku 1968, a Piotr Suwczyński w 1985; choć
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tylko w okresie międzywojennym byli aktywnymi myślicielami i ideologami,
nie jest to, sądzę, szczegół nieistotny. Jeszcze większe znaczenie ma fakt, iż po
wojnie przez kilka dziesięcioleci działało dwóch wybitnych historyków, słusznie
uważanych za spadkobierców euroazjatyzmu - na emigracji Georgij Wiernadski (1887-1973), jeden z czołowych przedstawicieli tego nurtu w latach
dwudziestych i trzydziestych; w Związku Sowieckim Lew Gumilow, m aw ia
jący o sobie, iż jest ostatnim euroazjatą. Zwróćmy uwagę na tę formułę, gdyż
wydaje się ona wielce znamienna; ostatni należy do przeszłości, która jeszcze
nie całkiem stała się przeszłością. Euroazjatyzm, pozostając zjawiskiem
historycznym, nie daje się całkowicie pomieścić w granicach historycznego
„wczoraj” . Staje się przez to w dwójnasób atrakcyjny dla powołujących się nań
polityków i ideologów: ryzyko, iż zostaną posądzeni o chęć reaktywowania
anachronizm u, jest tu stosunkowo niewielkie - mniejsze niż w przypadku
powoływania się na inne historiozofie powstałe w kręgu porewolucyjnej
emigracji.
Bliższe przyjrzenie się stanowisku euroazjatów mogłoby mieć więc pewne
znaczenie praktyczne - jego popularność nie pozostaje przecież bez wpływu na
panujące w Rosji nastroje polityczne. Historyka idei, który nie kieruje się tego
rodzaju pobudkam i, euroazjatyzm zainteresuje z innych względów. Powiedzie
liśmy już, iż jest to ostatnia z rosyjskich historiozofii sankcjonujących
nacjonalizm. Dodajmy, iż jest to także historiozofia, której usytuowanie
w dziejach myśli rosyjskiej wydaje się nader osobliwe. Jej kontynuacje
wybiegają ku naszym czasom, ale korzeniami tkwi ona jeszcze w wieku
dziewiętnastym. Jeśli ostatnim euroazjatą był Lew Gumilow, to na miano
pierwszego - w zgodnej opinii badaczy - zasługuje K onstanty Leontjew.
Czerpiąc z przeszłości, euroazjatyzm nie izolował się jednak od współczesnej
mu rosyjskiej myśli religijno-filozoficznej. Wśród twórców euroazjatyzmu
przeważali uczeni różnych specjalności - przyrodoznawcy, historycy, lingwiści
- typowi rosyjscy inteligenci spekulujący na temat losów swej ojczyzny. Przez
pewien czas jednakże przynajmniej jeden wybitny przedstawiciel rosyjskiego
renesansu czuł się ściśle związany z ich środowiskiem. M owa o Lwie Karsawinie, w pewnym momencie pretendującym do roli filozoficznego prawo
dawcy euroazjatyzm u1. Źródła euroazjatyzmu były więc rozliczne i zróż
nicowane, spotykały się w nim rozmaite osobowości, style myślenia, inspiracje.
W tej sytuacji nieuniknione wydaje się pytanie o stosunek tego nurtu do ujęć
i idei charakterystycznych dla rosyjskiej tradycji historiozoficznej. Czy na tle
wcześniejszych, a także współczesnych m u, koncepcji wydaje się on tworem
typowym czy - przeciwnie - wysoce oryginalnym? Jakim modyfikacjom
ulegają obiegowe stanowiska i idee z chwilą, gdy zostaną przejęte przez
euroazjatów?
1 Por. S.S. C horużyj, Karsawin. jewrazijstwo i W KP, „W o p ro sy Fiłosofii” 1992, n r 2.

E uroazjatyzm rosyjski - historiozofia i ideologia

171

W literaturze przedm iotu m ożna się spotkać z przekonaniem, iż był to na tle
ówczesnej myśli emigracyjnej nurt najbardziej tradycyjny2. „Takie idee, opraco
wywane przez euroazjatów —pisze jeden ze znawców przedmiotu - jak antyokcydentalizm, nacjonalizm, prawosławie, profetyzm, także obecność tonu
apokaliptycznego, okazują się nawiązaniem do tradycji myśli rosyjskiej” 3. Nie
jest to jednak stanowisko powszechnie obowiązujące. Niektórzy badacze wy
rażają opinie diam etralnie odmienne - twierdzą, iż euroazjatyzm był „jedynym,
zasadniczo nowym spojrzeniem na rosyjską historię i kulturę, jakie pojawiło się
w kręgach rosyjskiej emigracji” 4. Przekonamy się niebawem, która z tych ocen
bliższa jest prawdy. Artykuł ten ma być bowiem prezentacją stanowiska
euroazjatów, połączoną z próbą ustalenia, na czym polegała ich zależność od
rosyjskiej tradycji historiozoficznej. W naszych rozważaniach siłą rzeczy kon
centrujemy się na ich historiozofii; nie oznacza to jednak ignorowania ideologii,
której w pewnym momencie została ona podporządkow ana.
Fundam ent euroazjatyckiej historiozofii stanowiło przekonanie o historycz
nej i kulturowej odrębności Rosji, która leżąc pomiędzy Europą i Azją, nie
przynależy do żadnego z tych światów. Teza taka nie była niczym nowym,
przeciwnie - nawiązywała do pomysłów' Leontiewa czy, nieźle znanego euroazjatom , Spenglera. Chcąc w7 powiedzieć własne słowo, musieli oni zatem
pomyśleć ową odrębność inaczej niż myślano ją dotąd, gdzie indziej dostrzec jej
źródła i istotę. Powiedziałbym, iż zmierzali do tego celu dwiema drogami:
z jednej strony, krytykowali cywilizację zachodnią (w ich terminologii noszącą
nazwę romano-germańskiej); z drugiej - dokonywali gruntownej, czy wręcz
obrazoburczej, reinterprctacji dziejów ojczystych.
Wiele przemawia za tym, że wypracowanie oryginalnego konceptu Rosji-Eurazji nie byłoby niemożliwe, gdyby ograniczyli się do drugiego z wymie
nionych przed chwilą zabiegów. Stało się jednak inaczej: psychologicznym
podłożem euroazjatyzm u był w znacznej mierze głęboki uraz do cywilizacji
zachodniej, jaki żywili twórcy tego nurtu - dwudziestoparoletni, wówczas
nikomu jeszcze nie znani, uchodźcy z Rosji. „Euroazjatyzm - powiedział ktoś
rodził się w trakcie kłótni z paryską konsjerżką” . Jest w tym wiele złośliwości,
ale i nieco prawdy. K rytyka Zachodu nie była na pewno konsekwencją
afirm owania oryginalnej kultury euroazjatyckiego kontynentu; więcej już prze
mawiałoby za tym, że to afirmacja Euroazji pojawiła się zrazu jako uboczny
produkt radykalnego antyokcydentalizmu. Nie jest to może teza, przy której
chciałbym obstawać. T rudno jednak nie zauważyć, iż historia rosyjskigo
euroazjatyzmu zaczyna się od Jewropy i czełowieczestwa.5 (Europy i ludzkości)
2
3
4
5

W . C h a cz atu rian , Istoki russkoj rewolucyi, „Slavia O rientalis” 1993, n r 3, s. 414.
L. Suchanek, Rassija, Jewropa i Wostok w koncepcii jewrazijcew , „Slavia Orientalis” 1994, n r 1.
M . RaelT. Rossija za rubieżom. Istorija kultury russkoj emigracyi, M oskw a 1994, s. 190.
K n. N . T ru b ec k o j, Jewropa i czelowieczestwo , Sofija 1920.
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M ikołaja Trubeckiego, książki w całości poświęconej krytyce Zachodu. Dopie
ro po niej ukazują się głośne almanachy: Ischodk Wostoku6 (Zwrot na Wschód);
Na pudach7 (Na szlakach); Rossija i latinstwo (Rosja i świat łaciński)8.
Książka Trubeckiego, napisana w sposób bardzo przejrzysty, operująca
prostą, ale pomysłową argum entacją, mogła wywierać na współczesnych
silne wrażenie. Głównym zamierzeniem jej autora było opisanie prawidłowości
i paradoksów procesu europeizacji, tj. przyswajania sobie przez narody nie
europejskie technologicznych i intelektualnych zdobyczy kultury romano-germańskiej.
Zdaniem Trubeckiego rom ano-germ aóska Europa zdołała wpoić światu
przekonanie o prymacie i uniwersalnym charakterze własnej kultury. W istocie
jednak nic m a żadnych powodów, by jej wartości uważać za uniwersalne, a ją
samą za stojącą wyżej od innych. Co ciekawe, Trubecki nie tylko - w duchu
Leontjewowskiego policentryzmu - broni praw wielkich historycznych kultur
leżących poza E uropą, ale i polemizuje z tezą o kulturowej niższości ludów
prymitywnych; samo to określenie wydaje mu się wysoce niestosowne. Fakt, iż
nie dostrzegamy bogactwa i złożoności tzw. kultur pierwotnych, nic dowodzi,
iż nad nimi górujemy.
T ak więc prymat i uniwersalizm, a także kosmopolityzm i otwartość kultury
zachodniej okazują się ideologicznymi fikcjami, którymi ta ostatnia z dużą
wprawą manipuluje. W yjątkowa perfidia Zachodu polega na tym, iż narzucając
swój system wartości innym i tym samym popychając ich na drogę europeizacji,
czyni z nich nieświadomych wspólników w dziele rozszerzania i umacniania
dominacji narodów romano-germańskich. Próby europeizacji prowadzą bo
wiem do zacofania: narody, które je podejmują, skazane są na pozostawanie
w tyle - przy czym dzieje się tak na mocy dialektyki i paradoksów samego
procesu europeizacji.
Zacznijmy od tego, że udana europeizacja musiałaby polegać na przyjęciu
obcych wartości i następnie twórczym ich przetwarzaniu, i to przetwarzaniu
w duchu będącej ich źródłem kultury zachodniej. Zdaniem Trubeckiego jest to
niemożliwe bez etnicznego „wymieszania” ludności rodzimej 7. Rom ano-Germ anami. Nawet gdyby teza ta okazała się fałszywa (Trubecki, skądinąd, wcale
w nią nie wątpi ) na przeszkodzie stają inne okoliczności utrudniające samo
dzielną twórczość. Już samo przyjęcie obcych wartości jest wysiłkiem po
chłaniającym wielkie zasoby społecznej energii. Ponadto nic wszystkie warstwy
społeczne europeizują się równie szybko, co prowadzi do wyodrębnienia się
oderwanej od ludu inteligencji, potęguje wewnętrzne konflikty i, rzecz jasna,
6

P. Sawickij, P. Suw czynskij, G .W . Fłorow skij, N.S. T rubeckoj, Ischodk wostoku. Priedczuw-

stwija i swierszenija. Utwierżdienije jewrazijcew, Sofija 1921.
P. Saw ickij, A .W . K artaszcw , P.P. Suw czynskij, N . T ru b cck o j, G . F'łorowskij, P. Bicilli, Na

putiach. Utwierżdienije jewrazijcew. Kniga wtoraja, Bicrlin 1922.
H Rossija i latinstwo , Bierlin 1923.
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jeszcze bardziej umniejsza twórczy potencjał europeizującej się zbiorowości. Nie
bez znaczenia jest również jej niska samoocena, będąca konsekwencją faktu, iż
jej wytwory - nie bez słuszności zresztą - przez stanowiącą najwyższy autorytet
Europę postrzegane są jako deformacje pierwowzorów. Koniec końców euro
peizujący się naród pozostaje w tyle, stając się łatwym łupem ekonomicznej
i militarnej ekspansji Rom ano-G erm anów . Pragnąc nadrobić zaległości w róż
nych dziedzinach, co pewien czas mobilizuje siły do kolejnego europeizacyjncgo
zrywu; na dłuższą metę oznacza to jednak tylko ich utratę i jeszcze głębsze
zacofanie.
Jak wydobyć się z potrzasku europeizacji? Powstanie wszystkich ludów
eksploatowanych przez Zachód jest (niestety! - zdaje się mówić Trubecki)
niemożliwe. Jedyne, co pozostaje, to przejmując zdobycze kultury romano-germańskiej, nie przejmować właściwego jej „egocentryzmu” . Europeizujące
się narody nic będą wówczas popadać w psychologiczną zależność od Zachodu
i unikną paraliżujących ich zdolności kompleksów; możliwa stanie się również
selektywna recepcja wytworów kultury zachodniej. Warunkiem wstępnym jest
jednak m entalna przem iana warstwy inteligenckiej, zawsze będącej czynnikiem
„złej” europeizacji. Stanie się to możliwe, gdy po imieniu nazwane zostaną wady
cywilizacji romano-germańskiej; zdaniem Trubeckiego, by obezwładnić bez
względnego i przemyślnego hegemona, jakim jest Europa, należy przede
wszystkim obwieścić, iż nic jest on dobroczyńcą.
Przyjęte przez część historyków idei9 - w tym przez autora tego artykułu
stanowisko, iż historia euroazjatyzmu zaczyna się od Jewropy i czełowieczestwa M ikołaja Trubeckiego, budzić może pewne, z pozoru nieźle uzasadnione,
wątpliwości, których nic wolno pozostawić bez wyjaśnienia. Trubecki nie używa
term inu Euroazja; co więcej, pisze w pewnym miejscu, iż nie tylko nacjonalizmy,
ale i propozycje w rodzaju panslawizmu czy panmongolizmu „zaciemniają
jedynie istotę problem u” 10, albowiem „istnieje jedno tylko prawdziwe przeci
wieństwo pomiędzy Rom ano-G crm anam i i resztą narodów świata, pomiędzy
Europą i ludzkością” 11. Konstatacje takie zdają się bardzo odległe od stanowis
ka euroazjatyckiego. Sądzę, jednak iż błędem byłoby przecenianie ich m erytory
cznego znaczenia
należą one raczej do antyokcydentalistycznej retoryki,
wspierającej antyokcydentalistyczną, lecz nie dualistyczną historiozofię. W in
nych fragm entach swego dzieła - jak już sygnalizowaliśmy Trubecki wyraźnie
opowiada się za kulturowym policentryzmem. Świat nieeuropejski nie jest tu
przecież czymś jednolitym ale wielością rozmaitych całostek. Autor Jewropy
i czełowieczes twa jest też w pełni świadom kulturowej samodzielności Rosji,
czemu daje wyraz między innymi w urywkach poświęconych zamierzeniom
v Por. W . Z ien’kow skij, Russkije myslitieli i Jewropa , Paris 1955, s. 158.
10 N. T ru b eck o j, op. cit ., s. 82.
11 Ibidem.
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Piotra I. Dodajmy jeszcze, że tylko przy takiej wykładni poglądów Trubeckiego
jego udział w alm anachu Ischod k Wostoku, powstałym w rok po Jewropie
i czełowieczestwie, nie wydaje się czymś niezrozumiałym.
Co do sformułowanej przez Trubeckiego krytyki Zachodu, to zostaje ona
przejęta przez euroazjatów i wbudowana w ich historiozofię. Jedyne m odyfika
cje polegają na dodaniu pewnych wątków, które w żadnym wypadku nie
łagodzą jej radykalizmu. Pojawia się więc u euroazjatów krytyka katolicyzmu,
której nie było u Trubeckiego. Nie będę jej streszczać, gdyż nie wychodzi ona
poza stereotypowe na gruncie rosyjskim argumenty przeciw „łacinnikom ” . By
dać o niej pojęcie, starczy przytoczyć opinię M ikołaja Bierdiajewa, który w roku
1925 pisał, że choć światem zawładnął antychryst, a państwo rosyjskie wyrzekło
się wiary, „euroazjatom wciąż roją się polscy księża i jezuici” 12. Innym,
nieobecnym u Trubeckiego, a przy tym nieporównanie bardziej interesującym
od rutynowego antykatolicyzmu, wątkiem, jest wykoncypowana przez Karsawina krytyka zachodniej idei praw człowieka. Upowszechnienie się ideologii
nacjonalistycznych, prowadzące do trybalncj wojny wszystkich przeciwko
wszystkim, było jego zdaniem konsekwencją, tak wiele znaczącej w dziejach
Europy, walki o praw a jednostki. W pewnym momencie prerogatywy jednostki
przeniesiono bowiem na naród, czyniąc zeń ąuasi-osobę, bezlitośnie walczącą
0 pozycję i wpływy13.
Radykalny antyokcydentalizm stanowił dla euroazjatów bardzo ważny
impuls, ich najoryginalniejszym tworem był jednak koncept Euroazji. Zauważ
my, iż pojawił się on w okresie, gdy fascynacja azjatyckością Rosji dała o sobie
znać także w rosyjskiej poezji i prozie. Azjatyckość Rosji była problemem dla
Błoka, Pilniaka, Wsiewołoda Iwanowa, Nikitina - nie tylko dla euroazjatów;
nikt jednak nie rozwiązywał tego problemu tak jak oni.
O brona tezy, że w planie historycznym i kulturowym Rosja jest osobnym
euroazjatyckim kontynentem , wymagała jednak przezwyciężenia licznych tru d 
ności. Reinterpretacja ojczystych dziejów byłaby niepełna bez stworzenia nowej
koncepcji narodu rosyjskiego. Należało też pamiętać o tym, by euroazjatyckość
traktow ać jako odrębną jakość, nie przechodząc mimo woli do takiego ujęcia,
które czyniłoby z niej hybrydę - czy choćby syntezę - elementów europejskich
1 azjatyckich.
Nowatorstw o euroazjatyckiej wykładni dziejów Rosji wiązało się ściśle
z całkowitą rewizją opinii na tem at roli, jaką w historii tego kraju odegrali
Tatarzy. W przeciwieństwie do reform Piotra I, okres tzw. jarzm a tatarskiego
nic był przedmiotem zasadniczych sporów podczas ideowych i historiozoficz12
N . Bierdiajew, Jewrazijcy, „H ut’ ” 1925, cyt. za: Jewrazija. Istoriczeskije wzglądy russkich
emigrantów , M o sk w a 1992, cyt. za. L. Suchanek, op. cit., s. 35.
H Por. T .N . O czirow a, Jewrazijstwo i p uli russkogo istoriczeskogo samosoznanija , „Serija
L itiera tu ry i Ja z y k a ” 1993, n r 4, t. 52.
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nych dysput toczących się w przedrewolucyjnej Rosji. Dopiero euroazjaci
uczynili zeń kwestię, występując z tezą o istnieniu historycznej ciągłości
między Rosją przedpiotrowską a imperium Czyngis-Chana (równało się
to stwierdzeniu, iż M oskwa carów nie była spadkobierczynią Rusi Kijowskiej).
W ich przekonaniu imperium mongolskie było pierwszym państwem, w któ
rego granicach znalazła się cała Euroazja, rozciągająca się od Ukrainy
i Białorusi po Syberię. Okupacja tatarska stała się dla Rusi okresem swoistej
edukacji politycznej, a tatarscy chanowie odegrali tak doniosłą rolę w bu
dowaniu państw a moskiewskiego, że należy ich uważać za jego współ
twórców14. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, euroazjaci utrzy
mywali, iż państwo moskiewskie było świadomą kontynuacją idei politycznej
M ongołów 15.
Nie była to, rzecz jasna, teza całkiem nowa - z podobnymi twierdzeniami
występowali już wcześniej historycy zachodni - była to jednak teza nowa
i obrazoburcza na gruncie rosyjskim. I tu dawał o sobie znać antyokcydcntalizm
euroazjatów - rozprawiając o mongolskich korzeniach Rosji, mitologizując jej
tatarską przeszłość, ostentacyjnie chlubili się tym, w czym wielu europejskich
historyków i pisarzy politycznych chciało widzieć wstydliwą skazę Rosji: topos
z upodobaniem eksploatowany przez antyrosyjską propagandę przekształcali
w rosyjski mit narodowy.
Nie byłoby to praw dopodobnie możliwe, gdyby nie oryginalne poglądy na
temat genezy narodu rosyjskiego, którą tłumaczyli jego etniczną i kulturową
specyfikę. Zdaniem euroazjatów Rosjanie nie są ani Słowianami, ani Turańczykami. Jako naród uformowali się w wyniku długiego procesu, w trakcie
którego rozm aite grupy etniczne, od dawien dawna zamieszkujące Euroazję,
mieszały się ze sobą, łączyły i wzajemnie na siebie oddziaływały. Szczególną rolę
odegrał w tym procesie żywioł wielkoruski - narodowość ta [;narodnost]
stanowiła „ośrodek” kulturowej i etnicznej syntezy, przyswajała kulturę innych
grup i przekazywała im własną. Nic dziwnego, że w obrębie powstałego w ten
sposób narodu, będącego czymś obszerniejszym i bogatszym niż wielkoruski
substrat etniczny, istnieją niezliczone różnice regionalne16. Choć trudno ich nie
dostrzegać, nie powinno się ich przeceniać, jak czynią zwolennicy programu
samookreślenia narodowego: groźnego - bo zmierzającego do dezintegracji
narodu rosyjskiego, ale i utopijnego, gdyż nie da się cofnąć rozłożonych na
stulecia procesów historycznych.
Euroazjatyckość narodu rosyjskiego i samej Rosji - zdaniem interesujących
nas autorów - była czymś trwałym i nicredukowalnym. Ignorujące ten fakt
działania - choćby cechowały się wielkim rozmachem - miały w' istocie
14 Por. E. Lo G a tto , Pagine di storia e di letieraiura russay R om a 1928, s. 45.
,s Por. Jewrazijsiwo. Opyt sistematiczeskogo iziożenija , Paris 1926, s. 37-38.
16 E. Lo G a tto , op. cit.y s. 45-46.
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charakter utopijny, i jak bywa z utopiami, musiały prowadzić do katastrofy.
U topią była - niezależnie od intencji jej sprawcy - reforma Piotra I; katastrofą
zesłaną przez dziejową Nemezis - rewolucja bolszewicka.
O dgórna rewolucja Piotra I oznaczała wyrzeczenie się przez Rosję „m ongol
skiej idei imperialnej” . Car-reform ator zapoczątkował trwający przez cały wiek
dziewiętnasty proces europeizacji kraju. Wiemy już, jakie towarzyszyły mu
zjawiska i paradoksy - znamy przecież ogólny model takiego procesu skon
struowany przez Trubeckiego (niewątpliwie na podstawie tego, co on sam
uważał za rosyjskie doświadczenia). Zauważmy jedynie, że spośród zjawisk
towarzyszących europeizacji bodaj największą grozę budził w twórcach euroazjatyzm u rozpad tradycyjnego społeczeństwa na wyobcowaną, żyjącą własnymi
ideami, warstwę wyższą oraz zachowujący euroazjatycką tożsamość lud. Nie
którzy z nich sądzili, że od m om entu zaistnienia owego podziału Rosja skazana
była na rewolucję, ponieważ żadna reforma polityczna, żadne - jak wyrażał się
Fłorowski - „przesunięcie granicy między władzą a społeczeństwem” 17, nie
byłoby w stanie położyć m u kresu. Sama postać Piotra 1 budziła jednak pewne
kontrowersje. Gdy jedni nie dostrzegali w jego działalności żadnych dosłownie
pozytywów, inni utrzymywali, że Piotr był władcą pragnącym zachować
kulturową odrębność Rosji: jego intencją miało być jedynie przejęcie z Europy
wszystkiego co, może okazać się przydatne, by potem „odwrócić się do niej
plecami” (zamiar ten nic powiódł się, gdyż car zmarł nic pozostawiając godnych
siebie następców)18. Tragiczny zwrot w historii Rosji był więc albo następstwem
samowoli jednostki, nie liczącej się z organicznym charakterem procesu histo
rycznego, albo ...fatalnym zbiegiem okoliczności.
Interpretacja rewolucji przedstawiona przez euroazjatów wywołała w środo
wiskach emigracyjnych prawdziwy skandal. Szczególnie irytowała teza o naro
dowym i ludowym charakterze rewolucji. Zdaniem euroazjatów bolszewicy nie
byli grupką profesjonalnych rewolucjonistów, którym udało się przejąć władzę,
lecz nieświadomymi wykonawcami woli mas, zachowujących euroazjatycką
tożsamość i odbierających „petersburską” Rosję jako twór obcy. Sami bol
szewicy, nie rozumiejąc sensu wydarzeń, mieli się poniekąd za rzeczników
europeizacji, i tak też postrzegano realizowany przez nich program forsownej
industrializacji kraju. Euroazjaci uważali podobną ocenę sytuacji za nieporozu
mienie. W ich przekonaniu działalność bolszewików - stanowiąca z pozoru
ostatnie ogniwo procesu europeizacji inicjowała w istocie nową epokę - epokę
reazjatyzacji Rosji. Polityczne (dyktatura), ekonomiczne (etatyzm) i ideologicz
ne (komunizm marksistowski) innowacje władzy radzieckiej doprowadziły do
zerwania wszelkich więzi z Europą. Z punktu widzenia euroazjatów izolacja
Rosji była jednak ze wszech m iar pożądana; zwłaszcza, że nowa władza
1' G . Fłorow skij, O patriotizmie prawiednom i griechownom, „ N a p u tia c h ” , op. cit., s. 269.
18 N . T ru b eck o j, op. cit., s. 78.
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wyraźnie zmierzała do ustanowienia porządków zbliżonych do ich ustrojowego
ideału (o którym więcej za chwilę.) Także polityka zagraniczna państwa
radzieckiego zdawała się przynosić symptomatyczne zmiany: na środkowym
i dalekim Wschodzie zaangażowało się ono na skalę niespotykaną w dziejach
Rosji przedrewolucyjnej.
Zdecydowanie mniej kontrowersji budziła inna osobliwość stanowiska
euroazjatów wyraźna skłonność do rozpatryw ania rewolucji jako wydarzenia
pozbawionego uniwersalnego sensu historycznego. Cokolwiek mówiliby oni
0 kryzysie Zachodu, katastroficznym charakterze epoki czy ogólnych tendenc
jach naszego wieku, rewolucję traktowali raczej jako wydarzenie o znaczeniu
„lokalnym ” niż globalnym. „Nie przyniosła ona - pisał Georgij Fłorowski
- żadnych ostatecznych rozstrzygnięć, żadnych wszechogarniających objawień.
Rewolucja rosyjska to rosyjska sprawa - ze względu na swój rodowód, sens
1 obiektywną wymowę; a to, co w niej się odsłania, to rosyjska prawda, praw da
0 Rosji” 19. Nie była więc rewolucja wydarzeniem epokowym, choć otwierała
nową epokę w dziejach Rosji. Nawet pobieżna znajomość sporu o historyczny
sens rewolucji, przez kilka dziesięcioleci toczącego się w środowiskach emig
racyjnych intelektualistów, pozwala stwierdzić, że było to stanowisko odosob
nione. Bierdiajew, Wiaczesław Iwanow, Frank, Mereżkowski i wielu, wielu
innych uważało za pewnik, iż rewolucja jest wydarzeniem o znaczeniu uniwer
salnym, wpływającym na losy całej ludzkości.
W perspektywie dziejów Rosji zwycięstwo bolszewików oznaczało jednak
nie tylko „zwrot na W schód". Nie mógłby on mieć miejsca, gdyby sama Rosja
nie przetrwała jako państwo. Zdaniem euroazjatów to właśnie bolszewicy ocalili
jej jedność oraz na krótką m etę - gwarantowali jej byt. Upadek „petersbur
skiej Rosji” wyzwolił bowiem wśród zamieszkujących ją narodów i grup
etnicznych silne tendencje niepodległościowe, które udało się przezwyciężyć
głównie dzięki nowej ideologii, mitologizującej internacjonalistyczny proletariat
1 klasową solidarność. Było to jednak - właśnie ze względu na fałsz marksizmu
i sztuczność bolszewickich mitów - rozwiązanie jedynie prowizoryczne; Rosja,
by przetrwać, potrzebowała ideologii nowej, odpowiadającej jej narodowemu
charakterowi, zakorzenionej w jej tradycjach, mentalności i kulturze. Czytelnik
domyśla się zapewne, iż jej dostarczycielami mieli być sami euroazjaci.
Przyjęte przez nas w tych rozważaniach rozróżnienie na historiozofię
i ideologię - pierwszą już omówiliśmy, drugą mamy się właśnie zająć - może
budzić istotne wątpliwości. Nietrudno zauważyć, że historiozofia euroazjatów
zawiera wiele m omentów ideologicznych, choćby dlatego, że - wbrew wypowia
danym przez niektórych z nich apelom o naukową neutralność20 - nie stroni,
oględnie mówiąc, od wartościowania. Nie jest ona jednak, w przedstawionym
lv G . F łorow skij, op. cit., s. 278.
20 Por. N. T ru b eck o j, op. cit., s. 42.
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przez nas dotychczas kształcie, projektem politycznej przebudowy. Projekt taki
pojawia się dopiero w pewnym momencie, w wyniku postępującej polityzacji
całego ruchu (nie cieszącej bynajmniej wszystkich jego adherentów). Euroazjaci,
mówiąc o ideologii, m ają zazwyczaj na myśli stworzoną przez siebie historiozofię wraz z nadbudow aną nad nią wizją nowej Rosji. Także naszym zdaniem
dopiero ostateczne sformułowanie i dopracowanie tej wizji oznacza ideologiza
cję ich stanowiska. Chcąc przedstawić ideologię euroazjatów, musimy zatem
omówić projekt ustroju politycznego, zalecanego przez nich dla Rosji.
Bodaj najważniejszym jego elementem była koncepcja ideokracji, czyli
państw a ideologicznego. W przekonaniu euroazjatów był to ustrój przyszłości
- przepowiadali oni nadejście wieku ideokracji (niewątpliwie kolejny motyw
antyokcydcntalistyczny - wszak ideokracja była antytezą parlamentarnej de
m okracji, tę zaś kojarzono z Zachodem). Pierwszą współczesną ideokracją była
Rosja radziecka; państwo - z powodów, o których mówiliśmy przed chwilą
- pozbawione przyszłości i skazane na byt efemeryczny, mimo to dające
wyobrażenie o możliwościach nowego ustroju - euroazjaci nie kryli, rosnącego
z upływem pięciolatek, podziwu dla jego osiągnięć. Co do Rosji „postbolszewickiej”, to przedstawiała się ona w ich planach jako kraj zachowujący sowieckie
instytucje polityczne i gospodarcze, aczkolwiek hołdujący nowej ideologii.
Zam ierzano pozostać przy etatystycznej gospodarce i utrzymać instytucję
m onopartii, tyle tylko, że byłaby to już m onopartia euroazjatycka. Ideolodzy
euroazjatyzmu sądzili, że uda im się w ten sposób stworzyć ...państwo
ponadklasowe. Twierdzili całkiem serio, iż drogą do tego celu jest skupienie
władzy w rękach „ponadklasowej elity rządzącej” , do której dobór odbywałby
się wyłącznie w oparciu o „kryteria ideologiczne” .
Niełatwo odpowiedzieć na pytanie, czy postbolszewicka ideokracja byłaby
zarazem teokracją. Z jednej strony, euroazjaci starają się unikać tego określenia,
a przyparci do m uru przez polemistów deklarują niechęć do przymusu religijne
go21; nie m a też mowy o oddaniu władzy państwowej w ręce prawosławnych
hierarchów. Z drugiej - nieustannie piszą o konieczności religijnego odrodzenia,
potrzebie stworzenia kultury prawosławnej i podporządkow ania religii wszyst
kich dziedzin życia. Trubecki - by ograniczyć się do jednego przykładu - używa
wiele dającego do myślenia term inu fideocentryzm, dom agając się od swoich
rodaków , by w przyszłości, podobnie jak od wieków m a to miejsce w Indiach,
całokształt życia społecznego podporządkowali wymogom religii22.
Rozważania o miejscu prawosławia w przyszłej ideokracji rosyjskiej stano
wiły na pewno jeden ze słabszych punktów eurozjatyckiej doktryny. Chwilami
odnosi się wręcz wrażenie, że jej twórcy poruszali tę problematykę tylko po to,
by m nożyć pytania, z którym i nie będą się w stanie uporać, lub proponować
21 Por. P. Saw ickij, W bor'bie za jewrazijstwo , Paris 1931.
22 P or. N. T ru b ec k o j, Religii Indii i christ ianstwo w: Ischod k Wostoku , op. cit., s. 191.
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nader wątpliwe odpowiedzi i diagnozy. Przykładem może być chociażby
broniona przez wielu z nich teza o euroazjatyckim charakterze religii praw o
sławnej i naturalnym ciążeniu ku prawosławiu innych religii Euroazji; jak się
wydaje, głoszona po to, by nic rezygnując z marzeń o ideologiczno-rcligijnej
jedności Rosji, uspokoić przeciwników przymusu wyznaniowego. Mniej i bar
dziej życzliwi krytycy euroazjatów doskonale widzieli niedostatki ich koncepcji
religijnej. Zwracali uwagę nie tylko na jej ogólnikowość, ale i na obecną w niej
tendencję do instrumentalizowania religii, powierzchownego jej traktow ania
oraz koncentrow ania się na najbardziej zewnętrznych, obrzędowo-zwyczajowych [ibytowoj], nie zaś duchowych, aspektach prawosławia23.
Ideologizacja i upolitycznienie euroazjatyzm u doprowadziły w końcu do
jego dekompozycji. Środowisko rozpadło się na dwa zaciekle zwalczające się
obozy: anty bolszewicki (Sawicki, W .N. Ilin, N. Trubeckoj) i filobolszewicki,
skupiony wokół gazety „Jew razija” (Karsawin, Efron, Światopołk-Mirskij). Ci
ostatni usiłowali - rozumie się bezskutecznie - nawiązać dialog z władzami
ZSRR. Z czasem euroazjaci stawali się coraz mniej produktywni intelektualnie,
coraz częściej natom iast zużywali swą energię w typowo emigracyjnych,
potępieńczych swarach.
Przedstawiwszy w ten sposób stanowisko euroazjatów, czas najwyższy
udzielić odpowiedzi na pytania, od których rozpoczęliśmy te rozważania.
Zadanie to okaże się łatwiejsze, jeśli wcześniej pozwolimy sobie na kilka
interpretacyjnych uogólnień.
Zacznijmy od umiejscowienia euroazjatyzmu na tle dwóch nurtów w filozo
fii historii, których wyodrębnienie się w pierwszej połowie dwudziestego wieku
stanowi jeden z ważniejszych symptomów kryzysu historiozofli jako dyscypliny
filozoficznej, w obu przypadkach bowiem mamy do czynienia z wyraźnymi
próbami przejścia do nowego, niefilozoficznego, typu dyskursu. Pierwszy
z nowych nurtów m a charakter religijno-eschatologiczny, a jego klasykami są
wielcy rosyjscy historiozofowie-katastrofiści: Bierdiajew, Frank, Rozanow.
Drugi nazwać by m ożna naturalistycznym, względnie historycystycznym, a re
prezentują go twórcy wielkich syntez - Spengler i Toynbee. W pobliżu tego
właśnie nurtu sytuuje się euroazjatyzm, bo choć nie jest historycyzmem, trudno
bagatelizować jego naturalistyczne, i scjentystyczne, preferencje. Euroazjaci
w swoich rozważaniach chętnie odwołują się do ustaleń lingwistyki, klim atolo
gii, geografii, etnologii; lubują się w dociekaniach geopolitycznych; przejawiają
też wyraźną skłonność do traktow ania kultury jako wytworu warunków
klimatycznych i przestrzennych. Naturalizm , choć innego typu, charakterys
tyczny był już dla ich prekursora - K onstantego Leontjewa. U Leontjewa
jednak był on równoważony przez oryginalny i głęboko przeżyty eschatologizm, którego próżno by szukać u jego dwudziestowiecznych uczniów.
23 Por. P. Sawickij, op. cit.; W . Z ien’kow skij, op. cit., s. 161.
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Zdawkowość i ubóstwo eschatologizmu w historiozofii euroazjatów po
zostaje w ścisłym związku z ignorowaniem przez nich, tak nurtującego na
ogół rosyjskich myślicieli, pytania o sens dziejów. Jak wiadomo, wprowa
dzenie perspektywy eschatologicznej umożliwiało zachowanie wiary w sen
sowność historii przy jednoczesnym odrzuceniu millenaryzmu. Również eu
roazjaci odrzucają millenaryzm, pozostają jednak zupełnie niewrażliwi na
problematykę eschatologiczną. Najbardziej charakterystyczne przy tym są
nie te ich wypowiedzi, w których wątek ów zostaje zupełnie pominięty,
ale te, w których - rzecz niespotykana w myśli rosyjskiej tamtych czasów
odgrywa on rolę drugo- czy trzeciorzędną, padając ofiarą intelektualnej,
teologicznej i językowej rutyny24. T a eschatologiczna oziębłość jest uderza
jąca i łatwo zauważalna, pomimo obfitej stosunkowo retoryki katastrofi
cznej.
Nie jest ona czymś niewytłumaczalnym. Eschatologiczny niepokój opuszcza
euroazjatów, bo nic gnębi ich pytanie o sens dziejów; pytanie to nie gnębi ich
zaś, bo w istocie znają na nie odpowiedź (choć nigdzie chyba nie stwierdzają
tego expressis verbis). K oncentrują się oni na losach Rosji, która odradza się
dzięki rewolucji, prowadzona przez bolszewików ku przeznaczeniom, których ci
nawet nie podejrzewają. W tym zakresie a dla euroazjatów jest to przecież
zakres najistotniejszy
historia niewątpliwie zachowuje sens: w przyszłość
można patrzeć z nadzieją, przyjmują oni - na ogół wprawdzie implicite, lecz nie
zmienia to istoty rzeczy - że istnieje w dziejach bezosobowy mechanizm
regulujący. T o on sprawił, że nie m ożna było bez końca zadawać gwałtu
euroazjatyckiej naturze Rosjan, popychając ich w objęcia Zachodu. Działanie
tego mechanizmu wiąże się ściśle z wspomnianą już trwałością predyspozycji
właściwych konkretnym etniczno-kulturowym podm iotom. Chytrość dziejowe
go rozum u, której ofiarą padają bolszewicy, okazuje się koniec końców
chytrością euroazjatyckiej natury samych Rosjan.
Takie jest standardow e stanowisko teoretyków euroazjatyzmu, nic wszyst
kim jednak wydaje się ono zadowalajace. Problemowi konieczności historycznej
sporo uwagi poświęca Georgij Fłorowski. Swoje stanowisko formułuje on
w polemice z przywódcą smienowiechowców' Ustriałowem oraz sympatyzujący
mi z rewolucją poetami-symbolistami - Błokiem i Biełym, nie znaczy to jednak,
że jego krytyka nie stosuje się do poglądów' wielu wybitnych przedstawicieli
nurtu euroazjatyckiego. Zwolennikom tezy o istnieniu historycznej konieczno
ści Fłorowski wytyka kult siły oraz naiwne przekonanie, że wydarzenia
najkrótszą drogą zmierzają ku szczęśliwemu finałowi. Mówi o potrzebie
wypracowania trzeciego stanowiska historiozoficznego, wolnego od przeryso
wań historiozoficznego woluntaryzmu i fatalizmu, nic szkicuje go jednak nawet
24
1993.

Por. L. K arsaw in, Cerkow', licz nos t ’ i gosudarstwo , w: L. K arsaw in, Soczinienija, M oskw a
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w najogólniejszych zarysach, gdy zaś przechodzi do analizy konkretnych
wydarzeń historycznych, wypowiada się w tonie bardzo zbliżonym do innych
euroazjatów i kto wie, czy mimo woli nie przejmuje ich założeń25.
Wspomnieliśmy, iż euroazjatyzm wiele miał wspólnego z nurtem naturalistycznym we współczesnej filozofii dziejów; mówiliśmy też, iż jego twórcy
nierzadko ulegali pokusom mniej lub bardziej naiwnego sejentyzmu (co
mogłoby dowodzić, iż byli typowymi rosyjskimi inteligentami). Wszystko to
prawda nie oznacza to jednak, iż ich historiozofia pozbawiona jest całkowicie
zaplecza metafizycznego. Nawet jeśli taki stan rzeczy był faktem na początku lat
dwudziestych, sytuacja uległa zmianie z chwilą, gdy jako zwolennik euroaz
jatyzm u zdeklarował się Lew Karsawin, wybitny przedstawiciel rosyjskiej
filozofii wszcchjcdności, podobnie jak Siemion Frank, czerpiący głównie
z neoplatonizm u Kuzańczyka. Karsawinowska filozofia bytu łączy metafizykę
wszechjedności z hierarchicznym personalizmem: wszelkie byty stworzone, od
najniższych do najwyższych, m ają potencjalnie charakter osobowy; potencja ta
aktualizuje się (w planie doczesnym zawsze tylko częściowo) poprzez udział
w logosie; prócz indywiduów [indiwidualnaja licznost’] istnieją stojące od nich
wyżej w hierarchii ontologicznej (lecz nie aksjologicznej!) osoby symfoniczne
[simfoniczeskaja, ew. sobornaja licznost'], obejmujące je, a przy tym nie znoszące
ich autonom ii, np. Cerkiew, naród, państwo. Przydatność tej filozofii jako
ontologicznego zaplecza dla euroazjatyckiej historiozofii była jednak ograni
czona. Z pozoru stanowiła ona doskonałą sankcję zarówno dla policentryzmu,
traktującego narody i kultury jako odrębne, niepowtarzalne i równie cenne
podmioty; jak i dla euroazjatyckiej koncepcji narodu rosyjskiego, w myśl której
był on kulturową i etniczną jednością w wielości. W rzeczywistości dobrze
uzasadniała tylko tę ostatnią, bowiem w przeciwieństwie do narodu rosyjskiego,
w historiozofii euroazjatów będącego istotnie harm onijną jednością w wielości,
ludzkość, zc względu na dramatyczny konflikt między Europą i resztą świata,
nie mogła być opisywana jako symfonia kultur.
Na pytanie o nowatorstwo, względnie wtórność, euroazjatyzmu wobec
rosyjskiej tradycji historiozoficznej, nie sposób odpowiedzieć jednym zdaniem;
odpowiedź musi być rozbudow ana i w pewnym sensie jest nią cały ten tekst.
Gdybym jednak musiał udzielić odpowiedzi maksymalnie zwięzłej, powiedział
bym, iż euroazjatyzm jest raczej nową jakością niż tylko nową konfiguracją
dobrze znanych idei. M ożna go bowiem ująć jako całość, na którą składają się
elementy trojakiego rodzaju: idee i koncepty nowe; idee występujące w rosyjs
kiej tradycji intelektualnej, lecz przez euroazjatów zradykalizowane, oraz
znaczące pominięcia.
C harakter nowatorski w stosunku do rodzimej tradycji historiozoficznej m a
bez wątpienia teza o euroazjatyzmie Rosjan i tatarskich korzeniach ich
25 Por. G . F łorow skij, op. cii.

182

Sław om ir M azurek

państwowości; oryginalnym pomysłem, nie pojawiającym się wcześniej w rosyj
skiej myśli politycznej, jest ideokracja. T rudno nie odnotować również sam o
dzielności i oryginalności wypracowanej przez euroazjatów historiozofii rew
olucji. Tym, co odróżnia ich diagnozę od innych, powstałych w tym samym
czasie, jest nie tylko teza o poparciu bolszewików przez lud czy „lokalnym ” , nie
zaś „uniwersalnym ”, znaczeniu rewolucji, ale i przekonanie o jej zasadniczo
reakcyjnym charakterze (powrót do euroazjatyckiej tożsamości). Również
koncepcja narodu rosyjskiego jako symfonicznej jedności kolektywnych osób
(narodów i grup etnicznych) jest pomysłem świeżym, aczkolwiek nie mogłaby
się pojawić, gdyby nie ontologia sobornosti rozwijana i dopracowywana od
czasów Chomiakowa.
W śród idei należących do rosyjskiej tradycji intelektualnej, a przez euroaz
jatów zradykalizowanych, na pierwszym miejscu wymienić należy antyokcydentalizm. Niezależnie od tego, czy widzi się w nim spiritus movens całej euroaz
jatyckiej historiozofii (a jak wspominaliśmy, obrona takiego stanowiska nie
byłaby przedsięwzięciem beznadziejnym), czy tylko jeden z jej wątków, trudno
nie zgodzić się z opiniami uznającymi euroazjatów za najsurowszych krytyków
Zachodu w dziejach rosyjskiego piśmiennictwa26. Słowianofile i ich następcy
- do których zaliczam tu Dostojewskiego, Danilewskiego i Leontjewa - kryty
kując Europę, niezmiennie dawali wyraz zafascynowaniu jej kulturą. To
prawda, iż jej świetność uważali zazwyczaj za bezpowrotnie minioną; zdarzało
się jednak, że zajmowali odmienne stanowisko, dostrzegając zależność między
odrodzeniem Rosji a uzdrowieniem Europy. Rzecz charakterystyczna, wysoko
ceniony przez euroazjatów K onstanty Leontjcw, nieprzejednany krytyk za
chodniego liberalizmu i twórca katastroficznej historiozofii, mawiał nieraz, że
przyszła bizantyjska Rosja winna spłacić Europie dług, ratując ją przed
pogrążeniem się w odm ętach społecznego egalitaryzmu. Trudno wyobrazić
sobie któregoś z euroazjatów wypowiadającego podobne słowa. W ich przeko
naniu między E uropą i Rosją istnieje przepaść nie do zasypania - podobnie jak
między E uropą i resztą ludzkości. W konsekwencji nie m a mowy o wspólnocie
historycznego losu (teza ściśle korespondująca z interpretacją rewolucji rosyjs
kiej). Jeśli nie jest się skazanym na konflikt, to tylko dlatego, że m ożna
zignorować Europę, „odwrócić się do niej plecami” .
Antyokcydentalizmu będącego produktem radykalizacji antyokcydentalizm u słowianofilskiego i postsłowianofilskiego, euroazjatom nigdy nie udało się
uzgodnić z kulturowym policentryzmem, który także należałoby uznać za
radykalniejszy od policentryzmu Danilewskiego czy Leontjewa (różnica nie jest
tu jednak tak uderzająca jak w przypadku krytyki Zachodu). Radykalna
krytyka kultury europejskiej, którą zawsze ukazuje się jako podstępnego
agresora - przy czym agresja wynika z jej istoty i jest jej sposobem bycia
26 Por. T .N . O czirow a, op. cit., s. 35; W . Z ien’kow skij, op. cit., s. 167.
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- wydaje się nie do pogodzenia z tezą o równoprawności kultur. Teza ta jednak
- je ś li abstrahow ać na chwilę od krytyki Europy - form ułowana była niekiedy
radykalniej niż w pismach myślicieli dziewiętnastowiecznych: wiemy już, iż
próbow ano zanegować rozróżnienie na kultury prymitywne i historyczne,
zwracając uwagę na bogactwo tych pierwszych oraz samo pojęcie kultury
prymitywnej eliminując jako nieuprawnione. Śmiały policentryzm euroazjatów
ulegał jednak deformacji pod naciskiem ich radykalnego antyokcydentalizmu27.
O oryginalności koncepcji euroazjatów przesądza jednak nie tylko obecność
wątków i ujęć nie spotykanych w innych rosyjskich historiozofiach, ale
i nieobecność wątków typowych. Z tych względów doniosłego znaczenia
nabiera to, co nazwałem wyżej eschatologiczną oziębłością; postaw a zaiste
wyjątkowa na tle myśli rosyjskiej w ogóle i chyba niespotykana wśród
emigracyjnych historiozofów rewolucji. Oryginalnym rysem jest również nie
obecność pytania o sens historii zawsze idącego w parze z chwilowym, lecz
dotkliwym, zwątpieniem w jej sens - obsesyjnie nękającego w tym czasie innych
rosyjskich myślicieli. Być może są to wszystko słabości stanowiska euroazjatów;
byłyby to jednak słabości właściwe tylko ich stanowisku, a więc dość frapujące
z punktu widzenia historyka idei.
Nonsensem byłoby oczywiście twierdzić, że euroazjatyzm jest tworem
zupełnie niezależnym od rosyjskiej tradycji intelektualnej, nie mającym ponadto
nic wspólnego z propozycjami rosyjskich autorów współczesnych jego tw ór
com. W trakcie tych wywodów wielokrotnie sygnalizowaliśmy, iż jest inaczej
(mówiliśmy choćby o znaczeniu Leontjewa jako prekursora tego nurtu czy
0 antymillenaryzmie zbliżającym euroazjatów do parających się historiozofią
myślicieli rosyjskiego renesansu). Co więcej: także przedstawione przed chwilą
omówienie „oryginalnych” cech euroazjatyzmu pozwala uświadomić sobie jego
zależność od tradycji: musi być od niej zależny, skoro niektóre jego elementy
okazują się produktem radykalizacji idei pojawiających się wcześniej. Nasuwa
się jednak pytanie o zakres tej zależności. Jak się wydaje, możemy o niej mówić
tylko tak długo, jak długo pozostajemy na poziomie opisu najbardziej ogól
nego: wówczas, istotnie, euroazjatyzm jawi się nam jako kolejna rosyjska
historiozofia łącząca antyokcydentalizm z kulturowym policentryzmem - na
27
S pór o znaczenie w ątku antyokcydentalistycznego w koncepcji eu roazjatów i jeg o stosunek
d o kulturow ego policentryzm u m a rówTiież znaczenie czysto praktyczne ze względu n a m ożliwość
p rzekształcenia się eu roazjatyzm u w ideologię Rosji postsow ieckiej (już we wczesnych latach
dw udziestych scenariusz taki brali pod uw agę nie tylko tw órcy euroazjatyzm u). Z daniem nie
k tórych znaw ców p roblem u byłoby to rozw iązanie p o żądane; Rosja, orien tu jąca się n a W schód
1 odw rócona od E u ro p y , d la tej ostatniej wreszcie przestałaby być zagrożeniem . Jeżeli jed n ak
e u roazjatyzm jest najradykalniejszym w dziejach Rosji antyokcydentalizm em , p o d o b n e rachuby
m uszą w ydaw ać się naiw ne. (Z upełnie nie zdaw ał sobie z tego spraw y M arian Zdziechow ski, wiele
obiecujący sobie p o zwycięstwie tendencji euroazjatyckich w odrestaurow anej, postbolszew ickiej
Rosji. Por. M . Z dziechow ski, Eurazjatyzm rosyjski, w: M . Zdziechow ski: Europa, Rosja, Azja ,
W ilno 1923.)
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p e w n y m p o z io m ie g e n e ra liz a c ji u ja w n ia ją się w y łą c z n ie p o d o b ie ń s tw a . W y s ta r 
czy j e d n a k ze jść p o n iż e j o w e g o p o z io m u o g ó ln o ś c i, a ra c z e j o g ó ln ik o w o ś c i, b y
n a ty c h m ia s t d o s tr z e c c a łą s w o is to ś ć s ta n o w is k a e u r o a z ja tó w .

Sławomir M azurek
T he Ilistoriosophy and Ideology of Russian Eurasianism
Summary

This paper gives the short but relatively concise account of so callcd Eurasianism - the
historiosophical conception elaborated by Russian emmigre intcllectuals of early
twcntics.lt also sums up the political ideology which resultcd from their philosophy of
history and now has its revival in post-soviet Russia.
According to some historians the Eurasianism introduced many original and new
idcas whilc the others maintain that it was only the collcction of standard views recurring
in the course of Russian intellectual history. The author of this paper accepts the former
standpoint. The Eurasianism - he says - was the radical rewriting of Russian history
because it recognized the Mongolian influences as the indispensable and valuable part of
Russian political tradition.
The odginali ty of Eurasian thinkers was also connected with the extreme bittemess
of their anti - occidentalism,thc novelty of their considerations conceming Russian
rcvolution and, unusual among Russian thinkers of that time, lack of eschatological
fccling.

