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Michał Bohun

Siła i rozpacz
„Rosyjska idea” Konstantego Leontjewa

I
„Idea rosyjska” to termin, który bardzo silnie zakorzenił się w aparacie
pojęciowym wielu badaczy, próbujących uczynić przedmiotem swego namys
łu intelektualną historię Rosji. Jako kategoria opisująca dziejową samoświa
dom ość rosyjskich m as i elit, jest to pojęcie niezwykle użyteczne, które
stosuje się do rosyjskiej filozofii, myśli społecznej i religijnej, refleksji poli
tycznej itd.
W pojęciu „rosyjskiej idei” wyróżnić m ożna dwa powiązane ze sobą
poziomy. Pierwszy to i d e a n a r o d u , czyli odpowiedź na pytanie, jaki dany
naród jest, co odróżnia go od innych narodów, co stanowi o jego kulturowej
i historycznej specyfice. Jest to próba uchwycenia istoty narodu jako swoistej
formy bytu społecznego, poprzez odwołanie się do tego, czego naród w dziejach
już dokonał. Drugi poziom to i d e a n a r o d o w a - pytanie o przeznaczenie
narodu, o jego misję dziejową. W tym rozumieniu idea narodowa skierowana
jest ku przyszłości, określa zadanie, jakie historia nałożyła na dany naród. „Idea
rosyjska” jest syntezą tych dwóch poziomów - mówi ona nie tylko, jaki naród
rosyjski jest i co odróżnia go od pozostałych narodów, ale i jaki być powinien,
jakie zadania przed nim stoją, jaka jest jego misja. To nadaje tej idei wymiar
mesjanistyczny (czy misjonistyczny), tak swoisty dla myśli rosyjskiej.
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II
Próba wyjaśnienia, czym jest Rosja i jakie jest jej dziejowe posłannictwo,
stanowi ważny fragment przemyśleń K onstantego Lcontjewa. W monografii
poświęconej temu myślicielowi Mikołaj Bierdiajew stwierdza: „Pytanie o Rosję,
0 jej los, o jej światowe powołanie było zawsze centralnym zagadnieniem
rozważań K. Leontjewa. On dręczył się Rosją” 1. Idee Leontjewa były zasad
niczo odmienne od poglądów słowianofilów z jednej strony, i okcydentalistów
- z drugiej. Krytykował on zarówno dem okratów i liberałów, jak i panslawistów, z którymi próbow ano go niekiedy wiązać. A utor Bizantynizmu i Słowiańsz
czyzny wypracował swoje własne oryginalne stanowisko w ubiegłowiecznym
sporze o Rosję, gdzie ostro zwalczał nacjonalizm, ale i postępowo-liberalny
kosmopolityzm, naiwną wiarę w lud, ale i w oświeconą inteligencję.
„Idea rosyjska” jest w myśleniu Leontjewa ściśle powiązana z szerszymi
rozważaniami historiozoficznymi - wynika ona z jego filozofii dziejów i wizji
rozwoju historycznego. Leontjew głosił, że rozwój całej rzeczywistości, począw
szy od najprostszych zjawisk organicznych, a na narodach, państwach i kul
turach kończąc, podlega takim samym prawom: „Praw a rozwoju i upadku
państw w swych ogólnych cechach są praw dopodobnie jednorodne nie tylko
z prawami świata organicznego, ale w ogóle z prawami powstawania, istnienia
1 zanikania (Entstehen, Dasein und Yergehen) tego wszystkiego, co jest nam
dane”2. Rozwój każdego organizmu przechodzi przez trzy podstawowe fazy.
Pierwsza to stan pierwotnej jednorodności, pomieszanie elementów składo
wych, brak organizacji, prostota - organizm niczym nie wyróżnia się ze
środowiska. Następnie coraz bardziej się komplikuje, jego części zaczynają się
organizować i spajać w jedną, stabilną całość, wzrasta stopień złożoności, a tym
samym różnorodność. Jest to: „stopniowa indywidualizacja, wyodrębnianie się
od otaczającego świata z jednej strony, a z drugiej - od podobnych i pokrew
nych zjawisk. Stopniowe przejście od bezbarwności, od prostoty do oryginalno
ści i złożoności. Stopniowe komplikowanie się części składowych, zwiększanie
się wewnętrznego bogactwa i równocześnie wzmacnianie jedności”3. Tak
osiągany jest szczyt rozwoju - „kwitnąca złożoność” , organizm staje się swoisty
i niepowtarzalny, oddzielony od pozostałych, a od wewnątrz spajany jest przez
despotyczną formę. Po tym następuje jednak nieuchronny rozkład, upadek
i śmierć. Jest to faza „ponownego zmieszania i uproszczenia” - zmniejsza się
ilość cech wyróżniających dany organizm, słabnie jego siła i jedność. Części
ulegają zmieszaniu, a on sam rozpływa się w otoczeniu. Leontjew tak pod1 M . B ierdiajew , Konstantin Leontjew. Oczerki iz istorii russkoj rieligioznoj myśli, Paris 1926,
s. 175.
2 K . L eontjew , W izantizm i Sławianstwo , w: Izbrannoje, M oskw a 1993, s. 70.
3 Ibidem , s. 69.
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sumowywuje swoją koncepcję: „N a początku wszystko jest proste, a potem
złożone, następnie ponownie się upraszcza, najpierw wyrównując się i uprasz
czając wewnętrznie, a następnie upraszczając się jeszcze bardziej w wyniku
odrywania się części i ogólnego rozkładu, aż do przejścia w nieorganiczną
»Nirwanę«”4.
Wszystkie bardziej szczegółowe rozważania Leontjewa podporządkowane
są odkrytem u przez niego prawu. Jego idee polityczne, historiozoficzne, religijne
- tutaj m ają swój źródłowy fundam ent. Prawo rozwoju determinuje bieg całej
rzeczywistości, a zatem żaden naród i państwo nie znajduje się poza obszarem
jego oddziaływania, gdyż: „Temu właśnie prawu podporządkow ane są zarówno
organizmy państwowe, jak i całe światowe kultury. Właśnie w nich są bardzo
widoczne te trzy okresy: 1) początkowej prostoty, 2) kwitnącej złożoności, 3)
powtórnego mieszającego uproszczenia”5. Właśnie teoria „trzech stadiów roz
woju” stanowi podstawę przemyśleń Leontjewa o Rosji i jej przeznaczeniu.

III
Zatem autentyczny ideał narodowy to różnorodność i swoistość, siła
i bogactwo wewnętrznej treści. N arody powinny dążyć do wyodrębnienia się
spośród innych, zamanifestowania swej wyjątkowości i samodzielności. „Zasa
da narodow a - pisał Leontjew - to taka zasada naszego życia, która usposabia
ludzkość do rozpadania się, do rozdzielania na osobne kulturowo-plemienne
grupy”6. Istotna jest zasada warunkująca to rozdzielanie. Taką zasadą jest
przede wszystkim kultura, która potrafi uformować chaotyczny żywioł czystej
plemienności. Aby naród istniał, konieczna jest swoista dla niego forma
kulturowo-państwow a, która czyni z niego organizm odróżniający się od
innych. Leontjew odrzuca czysto rasowy nacjonalizm i ideał narodowy ograni
czający się do kultu plemienności. Taki nacjonalizm nie różnicuje narodów,
a wręcz przeciwnie: sprzyja ich upodobnianiu. To zjawisko dostrzegł rosyjski
myśliciel we współczesnej mu polityce narodowościowej. „Czysto plemienna
idea narodowości, w tej postaci, w jakiej zjawiła się w XIX wieku, jest w istocie
ideą skrajnie kosmopolityczną, antypaństwową, anty religijną, pełną niszczącej
siły, w której nie m a nic twórczego. Jest to idea, która nie wyodrębnia narodów
kulturowo - a przecież kultura to nic innego, jak swoistość”7. Nowopowstałe
4 Ibidem , s. 72.
5 Ibidem , s. 75.
6 K . L eontjew , Pisma k Wladimiru S. Sołowjowu. O nacyonalizmie politiczeskom i kul tur nom,
w: Izbrannoje , op. cit., s. 362.
7 K . L eontjew , Wizantizm i Sławjanstwo , s. 41. L eontjew pośw ięcił naw et tem u problem ow i
specjalną rozpraw ę. A nalizow ał w niej politykę n a rodow ościow ą i ruchy zjednoczeniow e
w X IX -w iecznej E uropie, od po w stan ia greckiego, aż po zjednoczenie N iem iec i wojnę francus-
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państwa nie różnicują się jako oryginalne typy kulturowo-narodowe, lecz
upodobniają się do siebie. Ustanaw iają takie same instytucje polityczne,
rozpowszechnia się dem okracja i parlam entaryzm , życie społeczne, smaki
i gusty stają się identyczne... Europa, która była niegdyś barwna i różnorodna
(„kw itnąca złożoność”) staje się m onotonna i jednolita. Wszystko się miesza,
upraszcza i wyrównuje do poziomu „przeciętnego Europejczyka” , a to zapo
wiada schyłek zachodniej cywilizacji.
Idea czysto plemienna, głosi Leontjew, nie m a w sobie nic twórczego. Na jej
podstawie nie m ożna zrealizować prawdziwego ideału życia narodowego.
Podw aża ona sam sens istnienia narodów jako różnorodnych, swoistych
organizmów. Plemię to jedynie m ateriał historii, który wymaga uform owania
przez wielkie, uniwersalne zasady. T o dzięki nim żywioł narodowy organizuje się
w spójną, odrębną i potężną całość. Leontjew pisze: „Form a jest despotyzmem
wewnętrznej idei, która nie dopuszcza do rozproszenia się materii. Rozrywając
więzi tego naturalnego despotyzmu zjawisko ginie”8. Bez formy następuje
rozkład i śmierć - wyrównują się potrzeby i gusty, ludzie przestają się różnić
między sobą. Sam polityczny nacjonalizm nie jest zasadą wystarczającą dla
rozwoju organizmu państwowego. Żywioł narodowy to czynnik anarchiczny, to
niezorganizowana m ateria, której nadać należy odpowiednią formę. Leontjew
nie był nacjonalistą w tradycyjnym sensie - zasada narodow a nie m iała dla niego
samodzielnego znaczenia. W życiu narodu istotna jest forma będąca wyrazem
wyższych, uniwersalnych idei. Potwierdza to M. Bierdiajew pisząc o Leontjewie:
„Podobnie jak W. Sołowjow, był on uniwersalistą. U podstaw leżały według
niego zasady uniwersalne, idee, które panują nad żywiołem narodowym
i prowadzą do narodow ego rozkwitu. Rozkład i upadek tych idei prowadzi do
rozpadu i upadku narodu. Dla W. Sołowjowa taką ideą uniwersalną była przede
wszystkim idea rzymska, dla Leontjewa - idea bizantyjska. On wierzył nie
w Rosję i lud rosyjski, lecz w zasady bizantyjskie, kościelne i państwowe”9.

IV
Właśnie dziedzictwo bizantyjskie jest tym, co odróżnia Rosję od innych
państw. Ten czynnik decyduje o jej swoistości, dzięki niemu tworzy ona
specyficzny typ kulturowo-historyczny, odmienny nie tylko od Europy, ale i od
innych narodów słowiańskich. Rosja, twierdzi wbrew słowianofilom Leontjew,
jest wielka i silna poprzez swoje zasady bizantyjskie, a nie narodowo-słowiańskie.
k o-niem iecką. Z ob.: Plemiennaja politika kak orudije wsiemirnoj riewolucyi, w: Izbrannoje ,
op. cit., s. 307-339.
* K.. L eontjew , W izantizm i Sławianstwo , op. cit., s. 75.
g M . B ierdiajew , Konstantin Leontjew , op. cit., s. 176.

Siła i rozpacz

189

A utor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny głosi, że idea słowiańska, tak jak
i idea czysto rosyjska (w oderwaniu od bizantynizmu) nie istnieje - nie określa
i nic organizuje żadnej wspólnoty narodowej spajanej przez identyczne zasady
kulturowo-państwowe. Dlatego odróżnia on slawizm (ideę słowiańską) od
Słowiańszczyzny - „Idea slawizmu nie stanowi żadnej abstrakcji historycznej,
pod którą m ożna by rozumieć kwintesencję wszystkich wyróżniających cech
religijnych, prawnych, życiowych, artystycznych, tworzących w swej sumie
pełny i żywy obraz historyczny danej kultury” 10. Istnieje jedynie Słowiańszczyz
na, czyli plemienny ogół Słowian, prosty zbiór narodów. Ale jest to wyłącznie
abstrakcja etnograficzna, którą wyznacza wspólnota krwi i podobieństwo
języków. Brak tutaj formy, nie m a wspólnej kultury, będącej ideą scalającą
naród w jeden organizm. Bo cóż łączy zniemczone Czechy, szlachecką i katolic
ką Polskę oraz prawosławną Bułgarię? Dlatego dla Leontjewa slawizm to
„sfinks, zagadka”, „amorficzność”, „dezorganizacja” . N arody słowiańskie to
chaotyczna m asa, która łatwo łączy się z burżuazyjną Europą i nie potrafi
zbudować własnej silnej państwowości.
Jedyne, co oprócz języka i krwi jest wspólne dla Słowian, to właśnie ciążenie ku
Europie, naśladowanie jej w całokształcie życia. Dlatego polityczne wyzwolenie
Słowian i próby utworzenia wszechsłowiańskiej federacji uważał Leontjcw za fakty
szkodliwe i dla Rosji niebezpieczne. Rosja zbyt różni się od reszty Słowiańszczyz
ny: „Budowa psychiczna i ideały rcligijno-polityczne Słowian, nie tylko austriac
kich, ale i wschodnich, są dużo bliższe budowie burżuazyjno-europejskiej i ideałom
libcralno-utylitarnym niż te, które przeważają w naszym ludzie” 11. Leontjew
zarzucał Słowianom to, co według niego zawsze obce było duchowi Rosji: dążenia
egalitarne, dem okratyzm , konstytucjonalizm , umiłowanie życia politycznego,
wolności i równouprawnienia. T o właśnie powoduje, że narody słowiańskie
pragną złączyć się z republikańską, wstrząsaną rewolucjami Europą.

V
Co zatem odróżnia Rosję od Zachodu i innych narodów słowiańskich? Co
stwarza z jej żywiołu narodowego odrębny typ kulturowo-państwowy? W ed
ług Leontjewa jest to specyficzna forma istnienia narodu, która scala go
w spójny, rozwijający się organizm państwowy. Jest to idea, określająca formy
życia właściwe dla narodu. Dla Rosji taką ideą jest bizantynizm. W przeciwieńs
twie do idei słowiańskiej, bizantynizm jest ideą jasną i w pełni określoną. Skła
da się z szeregu idei religijnych, państwowych, m oralnych, artystycznych...12
10 K . L eontjew , W izantizm i Slawianstwo , op. cit., s. 42.
11 K . L eontjew , Pisma k W .S. Sołowjowu, op. cit., s. 343,
12 K . L eontjew , Wizantizm i Sławianstwo, op. cit., s. 19.
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Ale dwa elementy są tu podstawowe, to one czynią z Rosji swoisty byt
państwowo-kulturowy - są to: Religia i Państwo, Kościół i Caryzm.
Bizantynizm jako religia oznacza prawosławie. Ale nie jest to, podkreśla
Leontjew, „prawosławie Chom iakow a” - łagodne, ale mętne - ani „różowe
chrześcijaństwo” Tołstoja i Dostojewskiego. Bizantynizm to „prawosławie
filareckie” - surowe, ale przejrzyste, oparte na „strachu Bożym” . Nie dąży
ono do powszechnej szczęśliwości na Ziemi i odrzuca m arzenia o raju
w świecie doczesnym jako grzeszne m rzonki. Religia bizantynizmu polega na
rozczarowaniu wszystkim, co ziemskie, nie wierzy w możliwość szczęścia
i doskonałości: „bizantynizm (jak i chrześcijaństwo) odrzuca wszelką na
dzieję na powszechną pomyślność narodów; jest on potężną antytezą idei
wszechczłowieczcństwa w sensie ziemskiej powszechnej równości, ziemskiej
powszechnej wolności, ziemskiej doskonałości i dostatku” 13. Chrześcijaństwo
to nie „miłość”, „harm onia” czy „dobro” - dla Leontjewa sensem praw o
sławia jest strach: strach przed Bogiem, lęk przed śmiercią, obawa o własne
zbawienie i lęk przed karą za grzechy. Chrześcijaństwo to autorytet władzy
kościelnej, dogm at i organizacja, a nie sławiony przez wielu „lud-bogonośca”. Religia jako „strach Boży” i despotyczne państwo to siły, które panują
nad żywiołem narodowym w Rosji, ograniczając jego wady. „Te wady są
bardzo duże - pisał Leontjew w liście do Rozanowa - i wymagają silniejszej
niż u innych narodów władzy kościelnej i politycznej. To znaczy jak najwięk
szej ilości legalnej zewnętrznej przemocy i wewnętrznego działania strachu
przed grzechem” 14.
Drugi element bizantynizmu to państwo, a dokładniej jego szczególna
forma: carski despotyzm i silny ustrój stanowy. Wbrew słowianofilom Leontjew
sądził, że w Rosji zawsze słabe były uczucia społeczne - cała ich moc została
przelana na państwo, stojące nawet ponad życiem rodzinnym. Rosyjskie za
sady państwowe okazały się silniejsze i bardziej swoiste niż zasady społeczne.
To dzięki nim Rosja jest wielkim światem kulturowym, który może przeciw
stawić się upadającem u Zachodowi. Bierdiajew pisze: „Leontjew nie jest
narodnikiem , nie wierzy w lud, ludowy żywioł i zasady. Tym istotnie różni się
od słowianofilów i Dostojewskiego. On wierzy w Kościół, w państwo, wierzy
w idee” 15.
Przez silne i despotyczne państwo w Rosji brak praw i swobód politycznych.
Ale to, mówi Leontjew, tylko umacnia w niej autentyczne chrześcijaństwo.
Samodzierżawie doprowadziło do tego, że nie m a tutaj „polityki wewnętrznej”
w formie swobodnej walki o władzę, a przez to bardzo słaby jest „duch
demagogiczny” . Dlatego umacnia się bizantyjskie chrześcijaństwo z jego pesy13 Ibidem, s. 19. Z o b . też K. L eontjew , Pisma k W .S. Solowjowu, op. cit., s. 376-378.
14 K . L eontjew , Pisma k Wasiliju Rozanowu. L o n d o n 1981, s. 45.
15 M. Bierdiajew, Konstantin leontjew , op. cit., s. 182-183.
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mizmcm i niewiarą w ziemską pomyślność. Dzięki temu, twierdzi Leontjew,
Rosja jest krajem, gdzie panuje podstawowa, „polityczna” zasada chrześcijań
stwa: „M oje królestwo nie z tego jest świata” 16.
O
dominacji bizantynizmu w życiu Rosji świadczą nawet bunty. Wszystkie
dokonywały się bowiem w imię zasad bizantyjskich - Kościoła i państwa.
Herezje i schizmy, czyli bunty religijne, zawsze występowały jako powrót do
prawdziwej wiary. Podobnie bunty polityczne: one także wybuchały w imię
powrotu do prawowitej władzy, pokazując siłę i żywotność caryzmu. „Wszyst
kie nasze wielkie bunty - pisał Leontjew - nigdy nie miały charakteru
protestanckiego, ani liberalno-demokratycznego, lecz nosiły swoiste znamię
łżelegitymizmUy tj. tej samej rodowej i religijnej zasady monarchicznej, która
stworzyła naszą państwową wielkość” 17.

VI
Bizantynizm jako ideał religijno-państwowy m a charakter ponadnarodo
wy. Jest to zasada, która stojąc ponad narodem formuje go w unikalny
organizm. Ale naród sam w sobie jest jedynie materiałem, domagającym się
uformowania. Oto powód, dla którego Leontjew był często obwiniany o zwal
czanie rosyjskiego ideału narodowego. W istocie rosyjski myśliciel występował
wyłącznie przeciwko nowoczesnym formom nacjonalizmu, który postrzegał
jako rozprzestrzenianie się idei liberalnych, egalitarnych itd., upodabniających
do siebie poszczególne kraje. W istocie jest to negacja prawdziwej zasady
narodowej, gwarantującej swoistość i różnorodność narodów. Leontjew pisał:
„Zwalczam politykę narodowowyzwoleńczą i zjednoczeniową w XIX wieku,
dlatego że nie daje ona żadnych narodowych rezultatów. Zwalczam ją za to, że
jest ona samooszustwem, za to, że nie przynosi ona żadnych narodowo-wyodrębniających owoców” 18. Dla rosyjskiego myśliciela taka polityka jest
antykulturow a, podczas gdy kultura jest podstawą różnicowania się narodów.
Celem polityki narodowej powinno być osiągnięcie maksymalnej różnorodno
ści. I to zarówno zewnętrznej - jako odmienności od innych narodów,
unikalności typu narodowego, co możliwe jest jedynie, gdy istnieje silne
państwo, jak i różnorodności wewnętrznej. Leontjew m a tu na myśli bogactwo
treści życia narodowego - różnorodność stanów społecznych, odmienność życia
duchowego i m aterialnego ich przedstawicieli, różnorodność prowincji kraju,
krajobrazów, wielość religii... Jest to stan „kwitnącej złożoności”, który
16 K . L eontjew , Wizantizm i Slawianstwo, op. cit., s. 39-40.
17 Ibidem , s. 36.
,lł K . L eontjew , Pisma k W .S. SoJowjowu, op. cit., s. 363 364. Z ob. też, Plcmiennajapolitika...,
op. cit., s. 314.
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zachowuje zarazem mistyczną jedność, będąc spajany przez silną władzę19.
Celem polityki narodowej jest zatem dążenie do stanu, będącego zenitem
rozwoju danego organizmu (bądź utrwalanie takiego stanu). Tymczasem
współczesny świat pragnie upodobnić narody do siebie, zabija ich odmienność.
E uropa dążąc do stworzenia federacji (Stanów Zjednoczonych Europy - jak
pisał Leontjew) zaciera wszystkie różnice pomiędzy krajami, niszcząc to, co
było jej bogactwem przez tyle wieków. Jest to „ponowne uproszczenie i zmiesza
nie” - schyłek zachodniej cywilizacji. W jego obliczu Rosja wypełnić musi swe
dziejowe posłannictwo.

VII
Leontjew wierzył, że Rosja posiada swe światowe przeznaczenie, którego nie
zdołała jeszcze urzeczywistnić. Misją Rosji jest jej unikalność i potęga, która tkw'i
w dziedzictwie Bizancjum: silnym państwie i religii. Rosyjski myśliciel zdawał
sobie sprawę, że jego wizja dziejowego przeznaczenia Rosji nie może podobać się
tym wszystkim, którzy widzą jej misję jako przygotowanie królestwa powszechnej
miłości, braterstw a i wolności. Rosja nie zbuduje raju na Ziemi, ani nie rozwiąże
palących problem ów społecznych. Misja Rosji to misja wielkiego państwa, które
może przeciwstawić się „gnijącej Europie” . Koncepcja Leontjewa jest zatem, jak
trafnie to ujął M arian Zdziechowski, mesjanizmem państwowym20.
Rosja służyć m a swą państwową siłą przede wszystkim narodom słowiań
skim, powstrzymując je przed zmieszaniem się z liberalno-burżuazyjnym Z a
chodem, co stanowiłoby kres kulturowej samodzielności Słowian. „Co by się
stało - pytał Leontjew - z tymi wszystkimi uczonymi i liberalnymi Słowianami
(...), jeśli gdzieś daleko w tle nie byłoby widać śniegów wielkiej Rosji, kozackich
pik i topora w ręku prawosławnego, brodatego chłopa, nad którym panuje
dostojnie i bez lęku nasz na wpół bizantyjski car-gospodarz!? Mieliby się
z pyszna bez tych pik i toporów, ci liberałowie i mędrcy mieszczańskiego
postępu! Dla istnienia Słowian konieczna jest siła Rosji. Dla siły Rosji
konieczny jest bizantynizm”21. Gdy zabraknie opartej na bizantynizmie poli
tycznej siły Rosji, dokonujący się na Zachodzie „proces egalitarno-liberalny”
pochłonie słabych i niezorganizowanych Słowian. Ale ta siła posłużyć może
także samej Europie - Rosja ocali z niej to, co godne jest ocalenia. Czyli to, co
zbudowało niegdyś potęgę Zachodu: Kościół, papiestwo, m onarchię, sztukę,
a nawet naukę. Upadek Zachodu jest nieuchronny, powiada Leontjew, ale
15 K.. L eontjew , Pisma k W.S. Solowjowu , op. cit., s. 382.
2(1 Z ob. M . Z dziechow ski, Dwa bieguny mesjanizmu państwowego w Rosji ( Konstanty Leontjew
i Wasyl Rozanow), w: Wybór pism, K ra k ó w 1993, s. 340-351.
21 K. L eontjew , W izantizm i Sławianstwo, op. cit., s. 53.
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nawet jeśli Europa zdoła się uratować, to i tak siła Rosji będzie konieczna, aby
sama mogła uchronić to, co w niej jest odrębne, ocalić swą polityczną i duchową
niezależność.
Dziejowym posłannictwem Rosji jest więc jej siła - państwo, dyscyplina,
zasada despotyczna. „Siła państwowa przypadła w udziale Wielkorusom.
Wielkorusi powinni ochraniać tę siłę jako świętą rękojmię historii, nie tylko dla
siebie, ale i dla powszechnej niezawisłości Słowian. Później być może aby pomóc
samej Europie, występując przeciw pożerającej ją z wolna anarchii. A tym
sposobem i dla całej ludzkości”22. Myślenie Leontjewa to w istocie kult
państwowości jako formy, która utrwala i zabezpiecza rozwój ludzkości23.

VIII
Poglądy Leontjewa na Rosję ulegały jednak nieustannej ewolucji. Z począt
ku były bardzo optymistyczne, pełne nadziei i nie pozbawione iluzji, zwłaszcza
co do dziejowej roli Rosji. Tutaj rosyjski myśliciel nie różnił się zbytnio od
panslawistów, a zwłaszcza M ikołaja Danilewskiego, którego idee historio
zoficzne wywarły największy wpływ na jego poglądy. Ale z czasem Leontjew
stawał się coraz bardziej sceptyczny i rozczarowany Rosją. W końcu jego
myślenie o Rosji stało się, jak trafnie ujął to Bierdiajew, „filozofią rozpaczy”24.
Głosząc bizantynizm, Leontjew sam przestał wierzyć w zwycięstwo swych idei,
zwątpił w antidotum , które przeciwstawiał pogrążonej w upadku Europie.
A utor Bizantynizmu i Słowiańszczyzny nie wierzył w samoistną, kulturową
siłę Rosjan. Jego zdaniem, bez bizantynizmu nie byliby oni w stanie nic
osiągnąć. Bowiem jedyne, co oprócz bizantynizmu odróżnia Rosję od innych
narodów, to właśnie totalna atrofia twórczej osobowości. Swoistością Rosji,
tym co wyróżnia ją w świecie, jest to, że nic nowego nie zdołała sama z siebie
stworzyć: „Nasza budowa psychiczna jest oryginalna między innymi dlatego, że
nic było do tej pory w historii narodu mniej twórczego niż m y”25. Rosja
wszystko zawdzięcza innym: religia pochodzi z Grecji, forma państwowa (od
czasów Piotra Wielkiego) jest niemiecka, wartości społeczne klas oświeconych
przejęte są z Francji, nauka uprawiana w duchu europejskim... Tylko bizan
tynizm nadaje Rosji znamię oryginalności, siłę i wyjątkowość.
Taka niewiara w naturalno-narodow e, twórcze siły Rosji zbliża Leontjewa
do idei historiozoficznych Piotra Czaadajewa. Nawet ton Leontjewa przypomi
22
23
24
zwTaca

Ibidem, s. 57.

Por. W . Z ienkow skij, Istorija russkoj filosofii , L eningrad 1991, t. 1, cz. 2, s. 260-261.
M . B ierdiajew , Konstantin Leontjew , s. 177 i 200. Na zw ątpienie L eontjew a we w łasną ideę
rów nież uw agę M . Z dzicchow ski - zob. Trzy światy. Europa, Rosja, Azja, w: Wybór pism,
op. cit., s. 373.
25 K . L eontjew , Pisma k W.S. Sołowjowu , op. cit, s. 386.
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na gorycz słynnego Listu filozoficznego: „Jest w nas - pisał Leontjew - zbyt
mało jeszcze własnych, śmiałych myśli, własnych oryginalnych gustów, własnej
twórczości, w ogóle własnej kultury. Do tej pory jesteśmy słabymi konserwatys
tam i1’26. Nie tylko pesymizm wobec Rosji łączy Leontjewa z Czaadajewem.
Obaj poszukiwali obiektywnej idei, która może zapanować nad narodem i obaj
odnaleźli taką ideę jako zasadę uniwersalną i religijną: Czaadajew - zachodnie
chrześcijaństwo, a Leontjew - bizantyjski Wschód. Obu myślicieli zbliża także
konserwatyzm i umiłowanie wartości arystokratycznych oraz tęsknota za
średniowieczną, feudalną Europą.
To odniesienie do przeszłości wydaje się istotne, gdyż Leontjew nie cenił
wcale współczesnej m u Rosji. Brzydziła i przerażała go gwałtownie postępująca
m odernizacja i okcydentalizacja. Nienawidził wszelkiej nowoczesności: kolei,
fabryk, nowych budowli, nawret współczesnych ubrań. Widział w tym wszyst
kim upodabnianie się Rosji do Europy. W istocie jego ideał narodowy
nakierowany był na przeszłość, tam szukał wielkości i wyjątkowości Rosji,
którą niszczyły idące coraz dalej reformy. „Dzisiejsza Rosja - pisał - strasznie
mi się nie podoba. J a kocham Rosję carów, mnichów i popów; Rosję
czerwonych rubaszek i błękitnych sarafanów. Rosję Kremla i polnych dróg,
dobrodusznego despotyzm u”27. Rosyjski myśliciel przeczuwał, że po reformach
lat 60-tych taka Rosja została bezpowrotnie zniszczona. T o było źródłem jego
rozpaczy i kasandrycznej wizji przyszłości.
Reformy, twierdził Leontjew, rozpoczęły proces, który doprowadzi Rosję
do rewolucji, do buntu i gwałtu, a Rosja wyda na świat antychrysta. Stanie się
tak, gdyż lud rosyjski, kiedy zabraknie ucisku i despotyzmu, przemieni się
w anarchiczny żywioł, dążący do totalnego zniszczenia. Gdy w Rosji nastanie
wolność i równość, gdy zabraknie despotyzmu powstrzymującego ludowy
żywioł, to lud zaprowadzi skrajną anarchię, a potem despotyczny komunizm.
Sławiony przez słowianofilów „lud-bogonośca” łatwo stanie się „ludem-bogoburcą”, gdyż nie chce i nie potrafi być wolny. W jednym z listów Leontjew pisał:
„Ludzie rosyjscy nie są stworzeni dla wolności. Bez strachu i przemocy
wszystko pójdzie u nich na m arne”28. Leontjew nie widział w ludzie jakiejś
szczególnej dobroci czy moralności. Wręcz przeciwnie, był on dla niego
anarchiczną masą, która we wszystkim dochodzi do skrajności. Aby Rosja
mogła istnieć, lud musi być uciskany - organizm państwowy musi być spajany
przez despotyczną siłę, która powstrzyma egalitarną samowolę. Gdy zabraknie
carskiego despotyzmu opartego na ustroju stanowym, Rosja pogrąży się
w rewolucyjnym chaosie, który rozpoczęty stopniowymi liberalnymi refor
mami, doprowadzi do upadku religii i państwa: „społeczeństwo rosyjskie, i bez
26 Ibidem , s. 392.
27 C yt. za M . B ierdiajew , Konstantin Leontjew , op. cit., s. 199.
M Ibidem , s. 204.
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tego dosyć w swych nawykach egalitarne, popędzi szybciej niż inne narody ową
drogą śmiertelnego wszechzmieszania. I kto wie - podobnie jak Żydzi, nie
spodziewający się, że z ich łona wyjdzie Nauczyciel Nowej Wiary - i my, w ciągu
jakiś 100 lat, nieoczekiwanie zrodzimy z naszego łona, najpierw bezstanowego,
a potem bezkościelnego, antychrysta”29. Leontjew odwraca tu ideę rosyjskiego
mesjanizmu. Rosja nie przyniesie światu zbawienia, to nie ona jest Mesjaszem,
ale bardzo łatwo m oże narodzić się w niej antychryst światowej rewolucji.
Rosyjski myśliciel przeczuwał, że proces ten już się rozpoczął.

IX
Zdaniem Leontjewa, przed Rosją stoją dwie drogi rozwoju: albo dzięki swej
państwowej sile umocni bardziej swój despotyzm i przetrwa, mogąc do końca
wypełnić swój cykl rozwojowy (który dla organizmów państwowych trwa co
najwyżej 1200 lat), albo stanie się ojczyzną antychrysta - rewolucji, zmieszania,
upadku. Pod koniec życia skłaniał się on ku tej drugiej możliwości. W jego
oczach Rosja, jak i cała Europa, jest śmiertelnie chora, weszła w fazę
„ponownego zmieszania i uproszczenia”, której symptomami są upadek społe
czeństwa stanowego, egalitaryzacja, rozprzestrzenianie się idei liberalnych,
kultura masowa... Leontjew wyznawał, że kocha Rosję, ale tak, jak kocha się
śmiertelnie chorą m atkę. Będąc z wykształcenia lekarzem, i traktując swoje idee
historiozoficzne jako „patologię cywilizacji” , wydał dla Rosji diagnozę okrutną:
nie ma ona szans na autonom iczny rozwój, a organizm, który się nie rozwija,
skazany jest na regres i nieuchronną śmierć. Rosyjski myśliciel stwierdził, że
wielbiony przez niego bizantynizm obcy jest duchowi ludu rosyjskiego, a Rosja
niszczy swą państwową formę, nie zdoławszy wypracować nowej. To ułatwi
dzieło nadciągającej rewolucji, która zmiażdży bizantynizm nic tylko jako
despotyczną zasadę państwową, ale również jako zasadę kulturow ą - ostatecz
ny fundam ent życia narodowego. Znosząc bizantynizm polityczny, rewolucja
zniszczy równocześnie kulturę jako zasadę autonomicznego życia duchowego,
bez którego żaden naród nie może istnieć.

29 K . L eontjew , N ad mogiłoj Pazuchina , w: Izbrannoje , op. cii ., s. 291.
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Pow er and Despair. A Konstanty Leontev’s „R ussian Idea”
Sum m ary
K o n sta n ty L eontev (1831-1891) w as one o f the m ost interesting thinkers in
p re-revolutionary R ussia. H is ideas how ever rem ained rath er unknow n and underestim ated due to his radical conseąuence in political afTairs. (H e passed for a boundless and
uncom prom ising reactionary). But yet L eontev’s political attitu d e was depended on his
generał p hilosophy o f history and his vision o f h u m an naturę.
T he p aper deals w ith L eontev’s views o f Russia. T h e au th o r o f this p ap er tries to
reconstruct L eontev’s „R ussian id e a” . T his term m eans: 1) the essence o f R ussia as
uniquc historical organism , and 2) the concept o f R ussian m ission and destiny in the
w orldly history. L eontev m aintain ed th a t the historical base o f R ussian culture and state
w as „b y zan tin im ” . T h e idea o f „b y zan tin ism ” consists o f tw o fundam ental principles:
a pow er o f state (the tz a r absolutism ) and a pow er o f religion (o rth o d o x christianity).
Only this tw o principles can form and rule over b o th the social being and the each m an.
W ith o u t them R ussia will have to undergo dcgeneration and d estru ctio n . L eontev
claim ed th a t such process o f degeneratin h ad ju s t startcd in ninetecnth cen tu ary E uropę
and R ussia h ad n o t been able to avoid it. It w as a source o f his pessim ism and despair.

