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Andrzej Walicki

Katolickie imperium Rosji.
O genezie i sensie teokratycznej utopii Sołowjowa

Banałem jest stwierdzenie, że rosyjska myśl filozoficzno-religijna wieku 
XIX była w istocie wielką debatą na temat rosyjskiej tożsamości narodowej, 
sensu historii rosyjskiej i finalnego przeznaczenia Rosji. Często jednakże 
nie docenia się -  lub wręcz nie widzi -  faktu, że głównym układem odniesienia 
był w tych debatach rzymski katolicyzm, uważany za podstawę całej cywilizacji 
zachodniej.

Dla głównego nurtu rosyjskich ideologii narodowych, reprezentowanego 
przez słowianofilów, Dostojewskiego i ideologów panslawizmu, był to oczywiś
cie negatywny układ odniesienia. Papieski Rzym -  dowodzono -  rozerwał 
jedność Kościoła Powszechnego, co stało się praprzyczyną dysharmonijnego, 
konfliktowego rozwoju cywilizacji zachodniej. Rozwój ten prowadził nie
uchronnie do Reformacji i Rewolucji, do triumfu bezdusznego burżuazyjnego 
indywidualizmu, torującego drogę bezbożnemu socjalizmowi, czyli świeckiej 
karykaturze katolickiego ideału teokracji1. Istotą „idei rosyjskiej” stawało się 
w tym ujęciu prawosławie -  jako nieskażone uniwersalne chrześcijaństwo (na co 
kładł nacisk słowianofilski teolog, Aleksiej Chomiakow), a jednocześnie jako 
najcenniejsze dziedzictwo kulturowe Rosji i Słowiańszczyzny. „Jezuicka Pol

1 Myśl o wewnętrznym pokrewieństwie katolicyzmu i socjalizmu głoszona była już przez 
słowianofilów, ale z największą siłą wyraził ją Dostojewski. (Patrz A. Walicki, W  kręgu konser

watywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego slowianofilstwa, Warszawa 1964, s. 435-440). 
W sprawie obsesyjnego wręcz antykatolicyzmu Dostojewskiego patrz D. Dirscherl, Dostoevsky and 

the Catholic Church, Chicago 1986.



234 Andrzej Walicki

ska” uważana była za zdrajczynię Słowiańszczyzny i szczególnie niebezpiecz
nego (groźniejszego od Tatarów) historycznego wroga Rosji.

Nie ulega wątpliwości, że ów prawosławny antykatolicyzm wzmacniany 
przez powstania polskie oraz przez umiejętne wykorzystywanie konfliktów 
społecznych między katolickim ziemiaństwem a prawosławnym chłopstwem 
w tzw. „zachodnich guberniach cesarstwa” -  wywarł duży wpływ na kształ
towanie nowoczesnego nacjonalizmu w Rosji. Ale dlatego też, między innymi, 
warto odnotować fakt bardzo dla nacjonalistów rosyjskich niewygodny, a więc 
z reguły pomijany lub marginalizowany w literaturze przedmiotu: to mianowi
cie, że w wielkiej dziewiętnastowiecznej debacie nad „ideą rosyjską” wyraźnie 
przejawiała się również tendencja zdecydowanie, ostentacyjnie wręcz prokatoli- 
cka, i że reprezentowali ją myśliciele najwyższej rangi, o szczególnym znaczeniu 
dla intelektualnych dziejów Rosji: Piotr Czaadajew (1794-1856) i Włodzimierz 
Sołowjow (1853-1900). Pierwszy z nich -  autor słynnego Listu filozoficznego 
zapoczątkowującego spory filozoficzne między okcydentalistami a słowiano- 
fllami -  był uczniem de Maistre’a i najwybitniejszym przedstawicielem „tenden
cji katolickiej” w ówczesnej Rosji (jak to określił wydawca jego pism, pierwszy 
rosyjski jezuita, książę Iwan Gagarin)2. Drugi -  największy rosyjski filozof 
religijny XIX wieku i główny inspektor tzw. „renesansu filozoficzno-religij- 
nego” w kulturze rosyjskiej początków wieku XX -  był jednocześnie orędow
nikiem uznania przez kościół rosyjski prymatu papieża oraz twórcą teokratycz- 
nej utopii, propagującej zjednoczenie kościołów oraz powstanie monarchii 
uniwersalnej, w której władzę duchową sprawowałby biskup Rzymu, a władzę 
świecką -  cesarz Rosji.

Wszechstronną analizę utopii Sołowjowa zawiera klasyczne dzieło jego 
ucznia, księcia Eugeniusza Trubieckoja3. Jest to praca niezastąpiona jako 
filozoficzna krytyka „błędu utopizmu”, antycypująca w dużej mierze Voegeli- 
nowską koncepcję „immanentyzacji eschatonu”, nie próbuje ona jednak powią
zać katolicyzującycn wątków myśli Sołowjowa z określonymi tendencjami 
dziedzictwa kulturowego Rosji. To samo powiedzieć można o imponującym 
skądinąd dziele Striemouchowa4: skupiła się ona na poszukiwaniu katolickich 
filiacji i kontekstów Sołowjewskiej utopii, sięgając nawet (najzupełniej zresztą 
słusznie) do mesjanizmu Mickiewicza5. Nie było to błędem, ale przyczyniło się

2 Patrz I. Gagarin, Tendances Catholiques dans la Société Russe, Paris 1860 (odbitka 
z „Correnpondant” 1860, vol. 50, s. 286-318).

3 E.N. Trubeckoj, Mirosoziercanije VI. S. Solowjewa, 2 vois., Moskwa 1913 (nowe wyd. 
Moskwa 1995).

4 D.N. Stremoukhoff, Vladimir Soloviev e t son oeuvre messianique, Strasbourg 1935. Książkę 
tę będę cytować w przekładzie angielskim: Vladimir Soloviev and His Messianic Work, Belmont 
1979.

5 Stremoukhoff posunął się nawet do przesadnego twierdzenia, że w swych koncepcjach 
teokratycznych Sołowjow dokonał „syntezy Mickiewicza z Dostojewskim” (ibidem, s. 195).
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do umocnienia opinii, że katolicka orientacja myśli Sołowjowa była czymś 
z gruntu obcym kulturze rosyjskiej, związanym być może z polsko-ukraińskim 
pochodzeniem matki filozofa6.

Istnieją jednak poważne argumenty na rzecz tezy, że Sołowjewowska idea 
„katolickiego imperium rosyjskiego” była pomysłem par excellence rosyjskim, 
że stanowiła ona śmiałą, ale nie pozbawioną antecedencji, reinterpretację 
pewnych ważnych tradycji rosyjskiej mitologii narodowej i rosyjskich aspiracji 
imperialnych. Spróbujmy je przedstawić, choćby w największym skrócie.

I

Rosyjskie mitologie nacjonalistyczne wieku XIX dowodziły, że prawosław
na Rosja przeciwstawna była katolickiemu Zachodowi już od samego początku 
państwowości ruskiej. W rzeczywistości było to jednak poważne uproszczenie. 
Ruś Kijowska przyjęła chrześcijaństwo w okresie, w którym Kościół Powszech
ny był jeszcze jednością. Przyjęcie chrześcijaństwa z rąk Greków i w obrządku 
słowiańskim nie było równoznaczne z odrzuceniem prymatu biskupa Rzymu. 
Liczne związki małżeńskie Rurykowiczów z królewskimi i książęcymi rodzina
mi krajów obrządku łacińskiego -  Skandynawii, Polski, Niemiec, Węgier, 
a nawet Francji i Anglii -  dowodziły, że Ruś uważana była za pełnoprawnego 
członka europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej. Schizma 1054 roku nie zmieni
ła tego w sposób automatyczny. Kościół ruski nie miał ochoty uzależniać się od 
Greków, a więc czynił przyjazne gesty pod adresem Rzymu. O sile prorzymskiej 
tendencji na Rusi świadczy fakt, że w roku 1075 książę kijowski Izasław przyjął 
koronę od papieża Grzegorza VII, prosząc go o wzięcie Rusi pod patronat 
św. Piotra. Mimo nasilenia się antyrzymskiej agitacji hierarchów greckich, 
bezpośrednie i przyjazne kontakty Rusi z Watykanem miały miejsce również 
w wieku XII. Zasadniczą zmianę przyniosły dopiero wydarzenia 1204 roku: 
zajęcie i złupienie Konstantynopola przez Krzyżowców, połączone z przymuso
wym nawracaniem jego ludności na rzymski katolicyzm.

Dalszy rozwój Kościoła ruskiego, zwłaszcza po przeniesieniu jego centrum 
do Moskwy, przyniósł, jak wiadomo, zwycięstwo tendencji izolacjonistycznej. 
Dobrym pretekstem do jej utwierdzenia była Unia Florencka, zinterpretowana 
w Moskwie jako dowód kapitulacji Konstantynopola przed Rzymem. Od
rzucenie Unii umożliwiło Kościołowi moskiewskiemu ogłoszenie autokefalii. 
Upadek Konstantynopola w roku 1453 potraktowany został przez Moskwę

Bardziej szczegółową analizę relacji myśli Sołowjowa do Mickiewiczowskiego mesjanizmu zawiera 
moja książka Russia, Poland and Universal Regeneration, Notre Dame-London 1991, s. 152-157.

6 Znaczenie polsko-ukraińskich koligacji rodzinnych Sołowjowa podkreślone zostało już 
w pierwszej biografii myśliciela: W.L. Wieliczko, Wiadimir Soiowjow. Ż izn ’ i tworienija, SPb 1902.
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jako kara za odstępstwo od prawo wierności. Od tej chwili państwo moskiewskie 
poczęło postrzegać siebie jako jedyną i niewzruszoną ostoję wiary prawo
sławnej.

Inaczej jednak postrzegał to Rzym. Z perspektywy Zachodu wydawało się 
możliwe wciągnięcie Moskwy do anty tureckiej krucjaty. Odżywała więc myśl
o ponownym zbliżeniu, być może nawet zjednoczeniu w duchu Unii Florenc
kiej, kościołów chrześcijańskich w obliczu zagrożenia muzułmańskiego. W tej 
atmosferze zrodziła się idea pozyskania Moskwy przez małżeństwo dynastycz
ne, które uczyniłoby Wielkiego Księcia Iwana III prawowitym następcą 
bizantyjskich cesarzy. Na dworze watykańskim znalazła schronienie Zoe 
Paleolog, siostrzenica ostatniego cesarza Bizancjum, Tomasza Paleologa. Była 
ona unitką, jej opiekun kardynał Bessarion wychowywał ją w duchu katolickim, 
jako „ukochaną córkę Kościoła Rzymskiego”7. Rolę swatów odegrali osobnicy, 
w których interesie było doprowadzenie do małżeństwa nawet za cenę oszuka
nia obu stron -  mówili papieżowi, że Wielki Książę Moskiewski gotów jest 
przejść na katolicyzm, a jednocześnie zapewniali Iwana III, że księżniczka Zoe 
jest wierną wyznawczynią prawosławia8. W danym kontekście ważne jest jednak 
co innego: to, że Watykan naprawdę marzył o zjednoczeniu kościołów na 
podstawie prymatu Piotra oraz że Wielki Książę Moskiewski nie gardził rolą 
spadkobiercy Bizantyjskich cesarzy, nawet przy otrzymaniu jej za pośrednict
wem Rzymu.

1 czerwca 1472 roku, w Watykanie, odbył się per procura uroczysty ślub Zoe 
Paleolog z Iwanem III. Wkrótce potem bizantyjska księżniczka, pobłogos
ławiona i obdarowana przez papieża Sykstusa IV, wyruszyła wraz z olbrzymią 
świtą w podróż do Moskwy. Od razu po przybyciu do miejsca przeznaczenia 
okazało się, że towarzyszący jej legat papieski nie może wkroczyć do Moskwy 
z łacińskim krzyżem w ręku. Mimo to Iwan III stał się w oczach Europy 
spadkobiercą bizantyjskiego cesarstwa. Przypomniał mu o tym Senat Wenecji. 
Dwugłowy orzeł bizantyjski stał się częścią herbu moskiewskiego.

Iwan III nie pragnął jednak ani udziału w krucjacie antymuzułmańskiej, ani 
zbliżenia z papiestwem, a tym bardziej unii. Pragnął natomiast „zjednoczyć 
ziemie ruskie”, co oznaczało nieuchronny konflikt z katolickimi sąsiadami 
z Zachodu. Nie chciał wszakże korony z rąk papieża, aczkolwiek Sykstus IV 
obiecywał mu tytuł władcy in tota ruthenica natione9. W roku 1493 sam nadał 
sobie tytuł „hospodara Wszech-Rusi”, a na protest króla polskiego odpowie
dział powołaniem się na dziedziczne prawa Rurykowiczów.

7 P. Pierling, La Russie et le Saint- Siège, wyd. 2, t. I, Paris 1906, s. 118-200. Patrz również 
P. Pierling, La Russie et I'Orient. Marriage d'un Tsar au Vatican et Sophie Paléologue, Paris 1891.

8 Patrz P. Miliukow, Oczerki po is torii russkoj kultury. Jubilejnoje izdanije, t. III: Nacyonalizm
i jewropieizm, Paris 1930, s. 45-47.

5 P. îviiliukow, op. cit., s. 46.
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Badacze przedmiotu bardzo różnią się w ocenie powyższych faktów. 
Niekonwencjonalną opinię wypowiedział na ten temat jeden z największych 
teologow prawosławnych naszego wieku, O. Georgij Fłorenski: jego zdaniem 
„ślub w Watykanie” był nie przyznaniem się Moskwy do bizantyjskiego 
dziedzictwa, ale raczej symbolizacją więzi z Rzymem i „początkiem rosyjskiego 
okcydentalizmu”10. Większość historyków rosyjskich skłonna jest jednak mini
malizować symboliczne znaczenie ślubu Iwana, przypisywać mu jedynie moty
wację pragmatyczną, wolną od złudzeń uniwersalistycznego cezaryzmu11.

Pogląd ten wydaje się jednostronny, lekceważy bowiem znaczenie historii 
idei. Podpowiedziana przez Watykan idea translatio imperii, czyli przekazania 
Moskwie imperialnej godności i uprawnień starożytnego R_zymu i Bizancjum, 
stała się przecież ideologią legitymizacyjną moskiewskiej autokracji. Kolejne 
stadia jej formułowania ukazują trzy ważne dokumenty początku XVI wieku: 
Legenda o Wielkich Książętach Włodzimierskich, Opowieść o białym kłobuku 
oraz słynne Posłanie pskowskiego ikumena Philotheusa (Fiłofiej), zapewniające 
moskiewskiego wielkorządcę Pskowa, że Moskwa stała się „Trzecim Rzymem” 
i że czwartego Rzymu już nie będzie.

Legenda, włączona do oficjalnej kroniki moskiewskiej, wyprowadza dynas
tię Rurykowiczów od Prusa, rzekomego brata rzymskiego cesarza Augusta; jej 
uprawnienia cesarskie wywodzi z nadania bizantyjskiego cesarza Konstantego 
Monomacha, który przysłać miał Wielkiemu Księciu Włodzimierskiemu insyg
nia swej władzy, łącznie z pamiątkami po cesarzu Auguście. Opowieść mówi 
z kolei o przekazaniu Rosji „białego kłobuku”, symbolizującego czystość wiary 
i uprawnienia strzegącego tej czystości kościoła. Symbol ten, pierwotnie 
wręczony papiestwu przez Konstantyna Wielkiego, przekazany zostaje Rosji na 
życzenie papieża Sylwestra I, działającego na rozkaz anioła, który pojawił mu 
się we śnie. Zasługuje na uwagę, że w Opowieści pojawia się wzmianka o tzw. 
Donacji Konstantyna, apokryficznym dokumencie mającym uzasadniać rosz
czenia papiestwa do władzy świeckiej12. Analogiczną wzmiankę znajdujemy 
również w Posłaniu Philotheusa, pragnącego bronić w ten sposób własności 
kościelnej przed zakusami autokracji. To samo czyniło wielu innych przed

10 G. Florovsky, Ways o f  Russian Theology (Collected Works, t. V), cz. 1, Belmont 1979, s. 13. 
W języku rosyjskim dzieło to, pt. Puti russkogo bogoslowija, ukazało się w Paryżu w r. 1937.

11 Dla polskiego punktu widzenia w tej sprawie charakterystyczna jest opinia Jana Kucha- 
rzewskiego: „Oto były początki wiecznej może odtąd utopii Rzymu, co do nawrócenia Rosji na łono 
katolicyzmu. Moskwa wyciągnęła z tych urojeń niemałe korzyści” (J. Kucharzewski, O d białego 

caratu do czerwonego, t. I, Warszawa 1926, s. 8).
12 Dokument ten, powstały w połowie VIII wieku, dowodził, że Konstantyn Wielki przekazał 

władzę świecką nad Rzymem papieżowi Sylwestrowi I. Przez kilka wieków wierzono w autentycz
ność Donacji. Jej charakter apokryficzny udowodniony został dopiero w wieku XV, przez Mikołaja 
z Kuzy i (niezależnie) Lorenzo Valla. Patrz W. Ullmann, Donation o f Constantine, w: New Catholic 

Encyclopedia, vol. IV, San Francisco 1967, s. 1000-1001.
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stawicieli prawosławnego kleru: ich ostentacyjny antylatynizm nie przeszkadzał 
im powoływać się na apokryf powstały w kręgu kultury łacińskiej13.

W i a I u  n r \ r lV r p ć 1 o  7 A  \ r \  p q  i o V n  T  ir/APtAnrA  P  7 \/ m  11 f l ip
TT XW1 U  U W Z jW J U  j f  V I I  p v / u i v i  d-i W J L U V U  1 TX W U 1V  TT J  J  U X V W  1  i l iV / W lW g W  X V L i j  U J , Ł* 11XV

doczekała się oficjalnej akceptacji i że nie należy wyolbrzymiać jej wpływu na 
praktyczną politykę państwa carów. Wydaje się jednak, że trudno negować jej 
wciąż odnawiającą się obecność w instrumentarium wyobraźni politycznej 
rosyjskich elit. Funkcjonować mogła w sposób różny, akcent bowiem padać 
mógł albo na słowo „Moskwa”, co uzasadniało kulturową samowystarczalność 
prawosławnej Rusi, albo na słowo „Rzym”, symbolizujące historyczną ciągłość 
uniwersalnej chrześcijańskiej idei imperialnej. Z tej drugiej interpretacji idei 
Trzeciego Rzymu wyrosła, jak zobaczymy, utopia Sołowjowa.

Omawianie niezwykle złożonych złożonych dziejów rosyjskiej świadomości 
religijno-mesjanistycznej oraz idei imperialnej nie mieści się oczywiście w ra 
mach krótkiego artykułu. Dla zrozumienia prokatolickiej orientacji Sołowjowa 
ważne jest jednak uświadomienie sobie, że wizja chrześcijańskiego imperium 
podsuwać mogła Rosji nie tylko obsesyjną ideę zdobycia Konstantynopola, lecz 
również myśl o zjednoczeniu kościołów, a więc o pojednaniu ze stolicą 
św. Piotra. Jest rzeczą zrozumiałą, że myśl ta nie mogła pojawić się w warunkach 
modernizującej autokracji wieku X V III, przenikniętej sekularyzmem i złudze
niami oświeceniowymi. Znamienne jest jednak, że pojawiła się -  przynajmniej 
na chwilę -  jako odpowiedź na uniwersalistyczne wyzwanie Rewolucji Francus
kiej. W roku 1800 car Paweł powiedział o sobie, że „jest w sercu katolikiem”, 
oraz zaproponował papieżowi Piusowi VII azyl w Petersburgu i unię kościelną14. 
W kilkanaście lat później idea zjednoczenia kościołów, jako chrześcijańskiej 
misji Rosji i niezbędnego warunku duchowego odrodzenia Europy, znalazła 
orędownika w Aleksandrze I, przybierając postać coraz bardziej prokatolicką. 
W końcu 1825 roku generał Michaud, Sabaudczyk w służbie Rosji, spotkał się 
w Rzymie z papieżem Leonem X II i na kolanach wyznał, ze car pragnie przyjąć 
wiarę katolicką i doprowadzić ludy pod swoim berłem do unii religijnej; aby 
urzeczywistnić ten zamiar prosi papieża o dyskretne przysłanie mu księdza (nie 
biskupa ani nuncjusza), przed którym mógłby złożyć uroczyste wyznanie wiary. 
Papież wyznaczył do tej roli kamedułę Mauro Cappellari (przyszłego Grzegorza 
XVI), ten jednak odmówił. Następny kandydat, P. Orioli (późniejszy kardynał) 
przyjął zadanie i zaczął szykować się do drogi. W międzyczasie nadeszła jednak 
wiadomość o niespodziewanej śmierci cara w Taganrogu15.

13 Patrz W.K. Medlin, Moscow and East Rome: A Political Study o f  the Relations o f  Church and 

State in Muscovite Russia, Genewa 1952, s. 94. Znaczenie wpływów łacińskich w kształtowaniu 
ideologii Moskwy jako „Trzeciego Rzymu” podkreśla też D.W. Treadgold w książce The West in 

Russia and China. Religions and Secular Thought in Modern Times, Cambridge 1973, t. I, 
rozdz. 1 (patrz zwłaszcza s. 7-23).

14 À. Boudou, Le Saint- Siège et la Russie, Paris 1922, t. 1, s. 19-20.
13 Sprawę tę przedstawia bardzo szczegółowo, wraz z omówieniem źródeł, P. Pierling w pracy



Katolickie imperium Rosji 239

Trudno zaprzeczyć, że prokatolickie sympatie Aleksandra były dość wątp
liwe z punktu widzenia doktrynalno-teologicznego. Podobnie jak idea Świętego 
Przymierza, wyrażały one raczej dążenie do chrześcijaństwa bezwyznaniowego, 
zabarwionego okultyzmem i mistyką masońską16; elementem specyficznie kato 
lickim był w nich głównie wpływ de Maistre’a, głoszącego konieczność 
katolicyzacji Rosji i uważającego, że zależy to prawie wyłącznie od decyzji cara. 
W niniejszych rozważaniach interesuje nas jednak nie katolicyzm jako taki, ale 
historia idei zjednoczenia kościołów jako szczególnej misji rosyjskiego cesarst
wa. Niespełnione intencje Aleksandra są ważnym ogniwem tej historii; najważ
niejszą być może antecedencją teokratycznej utopii Sołowjowa.

II

Koncepcje Czaadajewa, od których, jak wspomniałem, zaczyna się dziewięt
nastowieczny spór na temat Rosji, były w jakimś sensie produktem i skrajnym 
wyrazem religijnego okcydentalizmu ostatnich lat panowania Aleksandra I.

W swym słynnym Liście filozoficznym  (opublikowanym w roku 1836) Czaada- 
jew utożsamił prawdę uniwersalną z prawdą katolicką, a historię powszechną 
z historią Zachodu. Tym samym wyłączył Rosję z historii, odmówił jej jakiego
kolwiek wkładu do zasobu idei ogólnoludzkich, zdefiniował jej swoistość w kate
goriach negatywnych: jako brak historii, brak uczestnictwa w postępie cywilizacji, 
brak osobowości moralnej i określonej roli w prowidencjalnym planie dziejów. 
Spowodowało to -  jako reakcję -  wzmożenie wysiłków nad szukaniem pozytyw
nego sensu dziejów Rosji i odnajdywaniem go w tym właśnie, co przeciwstawiało 
Rosję Zachodowi. W ten sposób idee Czaadajewa przyczyniły się, wbrew jego 
intencjom, do wykrystalizowania ideologii słowianofilskiej, która już w samym 
punkcie wyjścia przeciwstawiała Rosję dziedzictwu Rzymu -  zarówno Rzymu 
cezarów, jak Rzymu papieży. Rosja była w tej koncepcji nie nowym Rzymem, lecz 
„świętą Rusią”, zupełnie obcą rzekomo „łacińskim” ambicjom imperialnym.

Wpływ Czaadajewa na Sołowjowa był niewątpliwy17, ale nie mógł dotyczyć 
kwestii imperialnej misji Rosji. Historiozofia Czaadajewa nie pozostawiała 
żadnego miejsca na taką misję. O translatio imperii nie mógł mówić myśliciel 
traktujący Bizancjum z pogardą i nie widzący w przeszłości Rosji żadnej idei 
uniwersalnej.

L'Empereur Alexandre I est- il mort Catholique?, Paris 1901. Patrz także I. Gagarin, Les archives 
russes et la conversion d'Alexandre l- er, Empereur de Russie, Lyon 1877. Relację zbieżną co do 
faktów, ale nie przedstawiającą sprawy w kategoriach „nawrócenia” zawiera dzieło Boudou, Le 
Saint- Siège et la Russie, 1.1, s. 135-138.

16 Patrz Boudou, op. cit., s. 135-136.
17 Pisałem o tym w artykule Catholicism and the Eastern Church in Russian Religions and 

Philosophical Thought, „Soviet Union” 1988, t. 15, nr 1.
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Zupełnie inaczej patrzył na to inny rosyjski uczeń de Maistre’a -  wielki 
poeta Fiodor Tiutczew. Jego agresywny panslawizm był, pod względem 
politycznym, przeciwieństwem liberalno-okeydentalistyeznych sympatii Sołow- 
jowa. Mimo to jednak on właśnie odegrał rolę najważniejszego ogniwa 
kierującego myśl Sołowjowa ku idei uniwersalnego imperium chrześcijańskiego 
i imperialnej misji Rosji18.

Dowodzą tego bardzo konkretne fakty, układające się w spójną całość. 
W pierwszym okresie swej intelektualnej ewolucji Sołowjow związany był ze 
środowiskiem słowianofilskim, a w szczególności z Iwanem Aksakowem, 
redaktorem pisma „Ruś”, osobistym przyjacielem Tiutczewa i mężem jego 
córki. W roku 1874 ukazała się obszerna monografia Aksakowa o Tiutczewie; 
przedrukowywała ona prawie w całości nie tylko opublikowane za granicą 
artykuły polityczne Tiutczewa, lecz również jego nie dokończony traktat pt. 
Rosja i Zachód z roku 184919. Drukowany na łamach „Rusi” cykl artykułów 
Sołowjowa pt. Wielki spór i polityka chrześcijańska (1881-1883) ujawnił 
zasadnicze różnice między autorem i redaktorem pisma oraz doprowadził do 
ich zerwania. Przyczyną konfliktu był nie tylko stosunek Sołowjowa do 
rzymskiego katolicyzmu, lecz również jego interpretacja symbolizowanej przez 
Rzym idei imperium. Właśnie w kwestii imperium Aksakow okazał się bezkom
promisowy, stanowczo odmawiając publikacji odpowiedniej części Wielkiego 
sporu. Sołowjow zaś bronił swych idei, powołując się na Dantego i Tiutczewa 
jako dwóch orędowników „monarchii uniwersalnej”20. Zestawienie nazwisk 
obu poetów zawierało in nuce wizję historiozoficzną i program dla Rosji: jeżeli 
Rosja, jak dowodził Tiutczew, reprezentuje ideę „monarchii uniwersalnej”, to 
nawiązać musi do „idei rzymskiej” w rozumieniu Dantego, a więc do Rzymu 
cesarzy i papieży21.

W odróżnieniu od słowianofilów, Tiutczew nie przeciwstawiał Rosji dziedzi
ctwu starożytnego Rzymu, nie rozpoczynał jej historii od „przywołania Ware- 
gów”, nie poszukiwał głębokich związków między komunitarnym duchem

18 Z dotychczasowych badaczy wpływ Tiutczewa na Sołowjowa odnotował jedynie 
G. Florowski (w artykule napisanym w roku 1933). Patrz G. Florovsky, Tiutchev and Vladimir 

Soloviev, w: G. Florensky, Theology and Literature (Collected Works, t. 11), Belmont, 1989, 
s. 33-45.

19 Patrz I.S. Aksakov, Fiodor Iwanowicz Tiutchew ( Biograficzeskij oczerk), Russkij Archiw, 

nr 10, Moskwa 1874. Traktat Tiutczewa Rosja i Zachód (w oryginale francuskim i w przekładzie 
rosyjskim) opublikowany został w całości dopiero w roku 1988 (Litieraturnoje nasledstwo, t. 97, 
cz. 1: F.l. Tiutczew, Moskwa 1988, s. 201-230). Skondensowanym wyrazem myśli politycznej 
Tiutczewa jest jego M emorie pour Nicolas I  sur la politique russe, opublikował A. Ospowat, 
„Nowoje litieraturnoje obozrienije”, 1, 1992. Przedruk w „Plamia” 90, Oct. 1994.

20 List Sołowjowa do I.S. Aksakowa z listopada 1883. (V.S. Soloviev, P ism a, t. 4, Petrograd 
1923, s. 26-27).

2‘ Patrz artykuł Tiutczewa, Littré a le docteur Gustave Kolb, w: F.l. Tiutczew, Polnoje sobranije 
Soczinienij, Petrograd, b.d., s. 528.
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prawosławia a rosyjską wspólnotą gminną i nie potępiał reform Piotra Wiel
kiego. Uważał cesarstwo rosyjskie za prawomocną kontynuację cesarstwa 
Konstantyna Wielkiego, a więc za nosiciela idei chrześcijańskiego imperium, 
będącego jednocześnie prawomocną i bezpośrednią transmisją władzy rzym
skich cezarów. Jako taka, Rosja reprezentowała jego zdaniem „drugą Europę”, 
„Europę wschodnią”. Przez wiele wieków świat zachodni nie dopuszczał myśli
o istnieniu „innej Europy”, ale wojny napoleońskie położyły kres tej iluzji. 
Kurtyna odsłoniła się i Europa Karolińska stanęła oko w oko z Europą Piotra 
Wielkiego.

W swych pracach drukowanych, przeznaczonych dla czytelników zachod
nich22, Tiutczew ograniczał się do twierdzenia, że imperium rosyjskie jest 
prawosławną „siostrą Zachodu”. W nie dokończonym traktacie Rosja i Zachód 
oraz w konfidencjonalnym memoriale dla Mikołaja I (z roku 1845) szedł o wiele 
dalej: dowodził mianowicie, że prawomocne imperium może być tylko jedno i że 
prawomocność historyczna przysługuje jedynie „Imperium Wschodu”, re
prezentowanemu dziś przez Rosję, świat zachodni wyodrębnił się przez po 
dwójną uzurpację: uzurpację biskupa Rzymu, który sięgnął arbitralnie po 
władzę w kościele powszechnym, oraz uzurpację władców świeckich, którzy 
przywłaszczyli sobie tytuł rzymskich cesarzy. Walka uzurpatorskiej władzy 
duchowej z uzurpatorską władzą świecką podważała na Zachodzie samą zasadę 
prawomocnego autorytetu, torując drogę rewolucyjnej apoteozie „ja”. Zwycięs
twu Rewolucji zapobiec może jedynie Rosja -  prawomocna nosicielka idei 
imperialnej, powołana do ustanowienia w Europie prawdziwej monarchii 
uniwersalnej. Misją Rosji jest więc reintegracja Europy, przywrócenie jedności, 
restauracja historycznej prawomocności. Wymaga to odbudowy „wschodniego 
imperium” ze stolicą w Konstantynopolu, zjednoczenia kościołów przez powrót 
biskupa Rzymu do Kościoła Powszechnego, oraz przyłączenie do imperium 
tradycyjnych ziem cesarstwa zachodniego: Niemiec i Włoch. Kwintesencję tej 
imperialistycznej utopii zawiera notatka Tiutczewa z 12 listopada 1849: „Pra
wosławny Imperator w Konstantynopolu, zwycięzca i opiekun Włoch i Rzymu; 
prawosławny papież w Rzymie, poddany Imperatora”23.

W swych opublikowanych artykułach Tiutczew nie formułował tej konkluzji 
wprost. W artykule Papiestwo i kwestia rzymska zasugerował ją jedynie 
w sposób dość przejrzysty. Zasadniczy trzon jego wywodu był następujący.

Korzeniem świata zachodniego jest Rzym; dlatego też kryzys Zachodu 
sprowadza się dziś do kwestii rzymskiej. Kościół rzymski oddzielił się od 
Kościoła Powszechnego, zerwał z nim, stworzył dla siebie los odrębny. Nie

22 Jest ich trzy: artykuł cytowany powyżej („Allgemeine Zeitung” 1844 oraz La Russie et la 
Revolution, Paryż 1849 i La papaute et la question romaine, „Revue des Deux Mondes” 1850).

^ Cyt. wg K. Pigariew, F.I. Tiutczsw i problemy wtiissztiisj polityki carskoj Rossii, Liiieratur-  
noje nasledstwo, t. 19-21, Moskwa 1935, s. 196.
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postawił wprawdzie ludzkiego „ja” na miejscu Boga, ale wchłonął cały Kościół 
w partykularnym „rzymskim ja”: skonfiskował więc tradycję na własną 
korzyść, dokonał uzurpacji. To rozbicie Kościoła Powszechnego, połączone 
z zaangażowaniem papiestwa w walkę o władzę materialną, wywołało dezinte
grującą indywidualizację wiary (Reformacja), a następnie potężny proces 
sekularyzacji życia społecznego i politycznego. Rewolucja Francuska pro 
klamowała zasadę suwerenności ludu, czyli suwerenności jednostek składają
cych się na lud i rządzących na podstawie materialnej siły. Społeczeństwo 
znalazło się pod władzą nieuświęconą, ogłaszającą, że nie ma duszy. Od tej 
chwili cywilizacja Zachodu wkroczyła na drogę samobójstwa, stając się terenem 
nieustającej i coraz bardziej totalnej Rewolucji.

Jedyną siłą opierającą się rewolucji jest chrześcijaństwo; wszystko zaś co 
pozostało na Zachodzie z chrześcijaństwa związane jest z Kościołem rzymskim. 
Dlatego też rewolucja ciągle uderza w Watykan. Niedawna rewolucja włoska 
ustanowiła w Rzymie republikę, wskrzeszając idee starożytnego pogaństwa. 
Państwo kościelne ocalone zostało wprawdzie przez interwencję francuską, ale 
nie ma szans przetrwania w istniejącym układzie sił politycznych.

Należy jednak spodziewać się, że Bóg na to nie pozwoli. Chrześcijaństwo 
zachodnie może odzyskać pełnię sił, jeśli zaleczona zostanie rana krwawiąca od 
800 lat (od schizmy 1054 roku). Kościół prawosławny czeka na to i liczy na to. 
Nigdy nie wątpił, że Kościół rzymski przechowoije depozyt wiary i że okaże się 
to ważniejsze niż jego błędy. Wierzy więc, że w chwili decydującej próby Kościół 
rzymskokatolicki okaże się silniejszy niż jego wrogowie. Żywi nadzieję na dzień 
wielkiego zjednoczenia, w którym Rzym zwróci Kościołowi Powszechnemu 
nienaruszony depozyt wiary.

W traktacie Rosja i Zachód Tiutczew wyprowadził stąd myśl, że jedynym 
władcą świeckim mogącym przekształcić papiestwo bez jego zniszczenia jest car 
Rosji -  tylko on bowiem opiera się na Kościele Powszechnym i reprezentuje go 
w historii. W zakończeniu artykułu o „kwestii rzymskiej” zadowolił się jedynie 
aluzyjnym opisem wizyty Mikołaja I w Watykanie w roku 1846. Zacytujmy: 
„zapewne żyje tam jeszcze pamięć ogólnego wzruszenia, jakie towarzyszyło 
pojawieniu się imperatora rosyjskiego w bazylice św. Piotra. Pojawienie się 
cesarza prawosławnego, który wrócił do Rzymu po tylu wiekach nieobecności! 
Wielu pamięta zapewne ów prąd elektryczny, który przeszedł przez tłum, gdy 
ujrzano go idącego modlić się przy grobie apostołów. To wzruszenie było 
słuszne i usprawiedliwione. Klęczący cesarz nie był sam. Cała Rosja klęczała 
wraz z nim. Miejmy nadzieję, że nie na próżno modlił się przed tymi świętymi 
relikwiami”24.

Dla redaktora „Revue de deux Mondes”, P. Laurentie, była to aluzja 
przejrzysta -  tym ciekawsza, że uważał Tiutczewa za wyraziciela poglądów

24 F.I. Tiutczew, Połnoje sobranije soczinienij, op. cit., s. 582.
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rosyjskiego rządu25. Dopowiedział więc to, co nie dopowiedziane w takim oto 
komentarzu redakcyjnym: „Na Wschodzie wciąż istniał dawny prawowity 
i legalny cesarz, od którego papież się oddzielił. Ta separacja nie osłabiła ani 
tytułu, ani praw wschodniego cesarza. Dziś ten cesarz wschodni, cesarz 
prawosławny, wraca do Rzymu z tym, że wszystko ma papieżowi do dania, nic 
do uzyskania od niego; przynosi ze sobą siłę, którą papiestwo straciło w chwili, 
gdy się oddało duchowi zachodniemu (...); przynosi papieżowi świątobliwość 
tradycji wschodniej, której nic nie zniekształciło i nic nie naruszyło; przynosi 
wreszcie -  i to jest wyrazem dumy i ambicji kościoła greckiego, a raczej cesarza, 
z którego kościół ten zrobił jednocześnie Cesarza i św. Piotra -  przychodzi on, 
ahv skończyć 7P. srhiTma Hait\c. naniestw ii sw nie nr7ehar7enie i n n iek e”26---- j  ----------------j  -  —  — ------------ Z j ---- j ~ c ~  i— i---------■ • — j -  r ------------------------- --- ~ r ------ r

Poglądy „radcy cesarza Rosji” na tyle zainteresowały katolickiego publicys
tę, że poświęcił im całą obszerną broszurę. Swój zasadniczy wniosek sfor
mułował parafrazując zakończenie artykułu Tiutczewa. Zaakceptował jego 
sugestię polityczną, ale odwrócił jej sens religijny, uzależnił bowiem zbawczą 
misję imperatora Rosji od jego konwersji na katolicyzm: gdyby cesarz Mikołaj, 
uklęknąwszy przed grobem Świętego Piotra podniósł się z klęczek jako katolik, 
Europa byłaby ocalona, i cały świat chrześcijański ocalony został wraz z nią27. 
Ocaleniem przed zagładą jest bowiem powrót do religijnej i politycznej jedności, 
który powinien zacząć się od Rosji. Spełnienie przez Rosję tej wielkiej misji 
zapewni światu zjednoczenie duchowe, koniec wojen, realizację ideałów chrześ
cijańskich w życiu politycznym i społecznym28.

W intencji Laurentie wizja ta, korygująca Tiutczewa w duchu de Maistre’a, 
miała być urzeczywistnieniem ideału, do którego dążył Aleksander I, ale 
którego nie mogło zrealizować rozdzierane partykularnymi interesami Święte 
Przymierze29. Tak czy inaczej, znowu znaleźliśmy się bardzo blisko teokratycz- 
nej utopii Sołowjowa.

III

Po zerwaniu ze słowianofilstwem Sołowjow stał się energicznym rzecznikiem 
podwójnego jakby okcydentalizmu: religijnego, przyjmującego postać prokato- 
lickiego teokratyzmu, i politycznego, wyrażającego się w intensywnej współ

25 Był to pogląd błędny: Mikołaj I, wierny zasadom dynastycznego legitymizmu, nie popierał 
idei naruszających interesy monarchii habsburskiej.

26 „Revue des deux Mondes”, Paris 1850, t. V, s. 117-118. Cyt. wg W. Lednicki, Glossy 
Krasińskiego do epologetyki rosyjskiej, Paryż 1959, s. 22-23.

27 P. Laurentie, La Papauté, réponse à M . de Tutcheff, conseiller de Sa M ajesté l ’Empereur de 
Russie, Paris 1852, s. 64.

23 Ibidem, s. 126 i 195-196.
29 Ibidem, s. 171-172.
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pracy z liberalnym „Gońcem Europy” („Wiestnik Jewropy”). Wbrew pozorom, 
łączenie teokracji z liberalizmem miało w jego wypadku pewną logikę wewnętrzną: 
wspólnym mianownikiem obu opcji była bowiem idea liberalnego imperium jako 
sposobu rozwiązania kwestii narodowej w wielonarodowej monarchii rosyjskiej.

Teokratyczna utopia Sołowjowa była odwróceniem koncepcji Tiutczewow- 
skiej. Wedle Sołowjowa, to nie papiestwo miało potępić swe błędy, powrócić do 
kościoła prawdziwie powszechnego, czyli prawosławnego, i szukać ocalenia pod 
opieką cesarza Rosji; to Rosja właśnie, w osobie swego cesarza, miała odżegnać 
się od schizmy (przy zachowaniu, w duchu unii florenckiej, cech kulturowych 
tradycji wschodniej), uznać prymat papieża oraz poświęcić się, pod przewodem 
papiestwa, odbudowie chrześcijańskiej jedności. A więc nie ..prawosławne 
papiestwo” pod skrzydłami spadkobiercy Imperium Konstantyna, ale katolic
kie cesarstwo Rosji, realizujące ideał monarchii uniwersalnej pod przewodnict
wem duchowym następcy świętego Piotra.

Uzasadnieniem tej koncepcji była u Sołowjowa bardzo bogata koncepcja 
historiozoficzna, wykorzystująca rozległą i szczegołową wiedzę z zakresu 
teologii i historii Kościoła. Kośćcem tej koncepcji był pogląd, który nazwać 
można tezą o prymacie Rzymu jako urbs aeterna, w historii powszechnej -  głosił 
on bowiem, że Jezus usankcjonował imperium rzymskie nadając mu sens 
teokratyczny30. W tej właśnie kwestii Iwan Aksakow, wierny słowianofllskiej 
krytyce rzymskiego dziedzictwa Europy, okazał się nieprzejednany. Ale i Soło- 
wjow zachował się bezkompromisowo, stanowczo odrzucając proponowanemu 
poprawki redakcyjne. W marcu 1883 roku oznajmił to redaktorowi „Rusi” 
w słowach: „Niechaj będę wyklęty jak ojcobójca, jeśli kiedykolwiek wypowiem 
słowo potępiające świątynię Rzymu”31.

Nie należy jednak sądzić, że spór Sołowjowa z Aksakowem dotyczył głównie 
abstrakcyjnych nieco zagadnień historiozoficznych. Był to spór o sprawach 
mających bardzo praktyczne, polityczne znaczenie. Sołowjow wypisywał na swym 
sztandarze słowo „Rzym”, ponieważ było ono dla niego symbolem aspiracji 
uniwersalistycznej, przeciwstawnej „narodowemu egoizmowi”. Aksakow nato 
miast opowiadał się za przekształceniem Rosji w państwo narodowe, mobilizujące 
nacjonalizm rosyjskich mas i prowadzące aktywną politykę antymniejszościową.

Przekształcenie słowianofilstwa w ideologię bliską integralnemu nacjonaliz
mowi dokonało się pod wpływem powstania styczniowego w Polsce. Epigoni 
słowianofilstwa skupieni wokół Samarina i Aksakowa doszli wówczas do 
wniosku, że kwestia polska jest centralnym i najważniejszym problemem 
Rosji32; że polskość, nierozerwalnie sprzężona z katolicyzmem, jest śmiertel

30 Sołowjow rozwinął tę myśl w La Russie et l'Eglise universelle (1889), rozdz. VII-VIII.
31 W.S. Sołowjew, Pis'ma, Pietrograd 1923, s. 21.
32 Patrz I.S. Aksakow, Polskij wopros i zapadno- russkoje dielo. Jewrejskij wopros. W: Polnoje 

sobranije soczinienij, t. 3, Moskwa 1886, s. 227.
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nym, nieustannie odradzającym się wrogiem Rosji i że wroga tego nie można 
zwalczyć ani nawet skutecznie kontrolować za pomocą normalnych środków 
administracyjnych. Dyktatura wojskowa w „prowincjach zachodnich” nie 
może trwać wiecznie, a gdy się skończy, wtedy szlachta polska, obłudnie udając 
lojalnych obywateli, znowu odzyska tam pozycję dominującą. Jest tak dlatego, 
że żywioł polski na ziemiach litewsko-ruskich reprezentuje wyższość cywiliza
cyjną i potęgę moralną, której nie zdołają się oprzeć niedokształceni i przekupie
ni urzędnicy. Nie wystarczą więc metody biurokratyczne: „polonizm” jest siłą 
społeczną, a więc do walki z nim konieczne jest zaangażowanie oddolne, 
narodowa mobilizacja mas33. Nie wystarczy także zwalczanie „polonizmu” 
w imię tradycyjnego lojalizmu państwowego: aby dać odpór śmiertelnemu 
wrogowi, Rosjanie muszą rozniecić w sobie intensywną świadomość narodową 
i w ten sposób stać się „w pełni Rosjanami”. Innymi słowy, moralnej potędze 
polonizmu Rosja przeciwstawić musi „ni e i mp e r i u m,  ale potęgę rosyjskiego 
ducha narodowego”34.

Oprócz Polaków7 najważniejszym zagrożeniem Rosji byli w tej optyce Żydzi. 
Zdaniem Aksakowa, katolicyzm i judaizm były pod pewnym względem podob
ne: w obu wypadkach wyznanie religijne pokrywało się z pewnym credo 
politycznym, wykluczającym szczerą lojalność wobec religijnie obcego państ
wa35. Dlatego też katolicy i Żydzi nie mogą uzyskać obywatelskiego równo
uprawnienia w Rosji. Ale nie wystarczy również polityka biernej tolerancji 
w ramach ograniczonych praw: do walki z tak niebezpiecznymi żywiołami 
niezbędna jest ofensywna polityka narodowa, mobilizująca przeciwko katoli
kom i Żydom ludność prawosławną, izolująca ich i wypierająca krok po kroku 
z życia społecznego i gospodarczego.

Porównanie tego programu z teokratyczną utopią Sołowjowa ukazuje 
symetryczną przeciwstawność poglądów. Rosja, dowodził filozof, ma misję 
imperialną, a więc stać się powinna państwem prawdziwie wielonarodowym, 
reprezentującym ideę uniwersalną. Misja imperialna zobowiązuje ją do przeciw
stawiania się tendencjom nacjonalistycznym wśród Rosjan oraz do zapewnienia 
wszystkim swym mniejszościom pełni praw obywatelskich. Uniwersalistycz- 
no-teokratyczny charakter tej misji, poświadczony akceptacją prymatu biskupa 
Rzymu, zobowiązuje nawet do przyznania Żydom i Polakom specjalnego, 
uprzywilejowanego statusu w państwie: Żydzi kierować powinni życiem gos
podarczym kraju, Polacy zaś spełniać rolę niezależnej, natchnionej duchem 
obywatelskim arystokracji społecznej36. Uzasadnieniem wyróżnionego statusu

33 Ibidem, s. 227.
34 Ibidem, s. 97-98 (podkreślenie A.W.).
35 Ibidem, s. 426-429. Uporczywą żywotność wyobrażenia o Polakach i Żydach jako 

najważniejszych wewnętrznych wrogach Rosji ukazuje T.R. Weeks w książce Nation and State in 
Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863- 1914, Dekalb 1996.

36 Patrz artykuł Sołowjowa Jewrejstwo i christianskij wopros, 1884.
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obu narodów jest ich powołanie teokratyczne: Żydzi bowiem są starotestamen- 
towym narodem wybranym, Polacy zaś godnie reprezentują teokratyczną ideę 
Rzymu, co czyni ich naturalnymi pośrednikami między cesarzem a papieżem. 
Dziś Polacy nie spełniają tej roli, ale jest tak dlatego, że Rosja sprzeniewierza się 
swemu wzniosłemu imperialnemu powołaniu. Z chwilą uznania przez Rosję 
prymatu papieża i ustanowienia w ten sposób unii kościołów, znikną przyczyny 
duchowej wrogości Polaków do Rosjan, a ich teokratyczna misja narodowa 
będzie mogła urzeczywistniać się nie w walce z Rosją, lecz w ramach Rosji. 
W ten sposób zniknie w Rosji „kwestia polska”, a wraz z nią niebezpieczeństwo 
rewolucji.

W artykułach pisanych dla liberalnego „Gońca Europy”, Sołowjow nie 
rozwijał oczywiście teokratycznego aspektu swych poglądów. Ograniczał się do 
wskazywania zasadniczej sprzeczności między chrześcijańskim uniwersalizmem 
a narodowym egoizmem; rozwijał koncepcję narodów jako organów ludzkości, 
realizujących swe powołania w służbie celów ogólnoludzkich; wyprowadzał 
stąd postulat przekształcenia monarchii rosyjskiej w liberalne, respektujące 
prawa mniejszości, wielonarodowe państwo prawa37. Było to całkowicie zgodne 
z poglądami redaktorów i współpracowników pisma, w tym również polskiego 
przyjaciela Sołowjowa, Włodzimierza Spasowicza.

Jak jednak wytłumaczyć w tym kontekście ideę pojednania Rosji z Rzymem 
i zjednoczenia kościołów?

Artykuły publikowane przez Sołowjowa na łamach „Gońca Europy” 
dotyczyły kwestii narodowej w Rosji38. Otóż można zaryzykować twierdzenie, 
że przemyślenie tej właśnie kwestii przesądziło o prokatolickiej opcji filozofa. 
Bardzo pouczające jest pod względem porównanie Sołowjowa z Tiutczewem. 
W interpretacji Tiutczewa idea Rosji jako spadkobierczyni Imperium Konstan
tyna uzasadniała wielkomocarstwową politykę zagraniczną, proklamującą 
prawo Rosji do Konstantynopola i do ziem znienawidzonej przez poetę 
monarchii Habsburskiej; w sprawach polityki wewnętrznej Tiutczew popierał 
rusyflkatorski nacjonalizm prawosławny, skrajniejszy nawet od nacjonalizmu 
Aksakowa. Sołowjow natomiast -  bardzo przyjazny, nawiasem mówiąc, mona
rchii Habsburgów39 -  pragnął posłużyć się ideą imperialną jako sposobem 
rozwiązania kwestii narodowej w Rosji; rozwiązania jej w duchu chrześcijań
skim i zabezpieczającym trwałość wielonarodowego państwa. Dlatego między 
innymi uznał za konieczne, aby imperium rosyjskie opierało swą prawomocność

37 Patrz A. Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, Warszawa 1995, rozdz. III.
38 Ukazały się one w postaci książkowej pod tytułem Nacjonalnyj wopros w Rossii (SPb 1891).
39 Sołowjow cenił Austro-Węgry jako liberalne imperium wielonarodowe, nie chciał ich 

zniszczenia. Jean Rupp twierdzi nawet, że w myśli eklezjologicznej Sołowjowa imperium Habsbur
gów było szczególnie ważne, najważniejsze po Rosji, i że pozycja Sołowjowa w sporze pol- 
sko-rosyjskim wzorowana była na dualizmie austro-węgierskim (J. Rupp, Message ecclesial de 
Soloviev, Paris 1975, s. 70-71).
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nie na antykatolickim nurcie prawosławia, który łatwo przekształcał się 
w narzędzie rosyjskich nacjonalistów, lecz na uniwersalizmie „idei rzymskiej”, 
reprezentowanej przez Stolicę Apostolską.

Sołowjowska utopia „katolickiego imperium Rosji” nie znalazła kontynua
torów. Mimo to jednak Sołowjow wywarł istotny wpływ na dalsze losy ideologii 
narodowej Rosji. Z jednej strony wsparł w niej tendencję mesjanistycz- 
no-imperialną, ale z drugiej, w przeciwieństwie do Tiutczewa, przyczynił się do 
zrozumienia, że imperium nie może wspierać się na etniczno-religijnym nac
jonalizmie jednego narodu. Uczniowie Sołowjowa zgadzali się więc, że dla 
ocalenia rosyjskiego imperium potrzebna jest wewnętrzna liberalizacja, zwłasz
cza zaś zadowalające rozwiązanie kwestii żydowskiej i polskiej.

Podobnie jak romantyczny mesjanizm polski, imperialny mesjanizm Sołow
jowa był przede wszystkim programem chrystianizacji polityki. „Idea rosyjska”, 
jako idea imperialna, polegać miała na współdziałaniu różnych narodów 
imperium we wspólnej budowie Królestwa Bożego na ziemi. Była to myśl 
szlachetna w swej intencji, przeciwstawna nacjonalizmowi etnicznemu, ale mało 
realistyczna, łatwo ulegająca złudzeniom i podatna na pokusy narodowej 
megalomanii. Znamienny jest fakt, że na początku pierwszej wojny światowej 
wielu uczniów i kontynuatorów Sołowjowa uległo euforii nacjonalistycznej, 
wspierając ideę zdobycia Konstantynopola i wierząc głęboko, że zatknięcie 
Krzyża na Soborze św. Sofii będzie początkiem realizacji uniwersalnej misji 
Rosji40.

Można jednak twierdzić, że inspiratorem tych złudzeń był raczej Tiutczew, 
i że Sołowjow nie ponosi za nie odpowiedzialności.

40 Patrz zwłaszcza broszura ucznia i biografa Sołowjowa, księcia E.N. Trubeckoja pt. 
Nacyonalnyj wopros. Konstantinopol i Swiataja Sofija, Moskwa 1915. W podobnym duchu 
wypowiedzieli się Mikołaj Bierdiajew, Sergiusz Bułgakow i Wiaczesław Iwanow. Wszyscy oni 
głosili, że zdobycie przez Rosję Konstantynopola połączone będzie z jej pojednaniem z Polską. 
Patrz B. Hellman, Kogda wriemia stawianofdstwowało, w: Studia Russica Helsingiensia et Tartusien-  
sia, Helsinki 1989, s. 223-225.


