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SŁOWIANOFILE I OKCYDENTALIŚCI

2  D ZIEJÓ W  PROBLEM ATYKI NARODU I PROBLEM ATYKI HISTORYZMÙ 
W MYŚLI R O SY JSK IEJ P IER W SZEJ POŁOW Y X IX  W IEKU

M otto

W iek nasz jest w iekiem  
przede w szystk im  historycznym .

Narodowość — oto aIfa i  omega 
nowego okresu i.

W issarion  B ielińsk i

Wielu badaczy sądzi, że problemy, które starali się rozwiązać słowia- 
nofile i okcydentaliści były w istocie problemami tradycyjnymi, dominu
jącymi w dziejach rosyjskiej myśli społecznej począwszy od XVII wieku. 
„Można powiedzieć — pisze uczony francuski, Aleksander Koyré — że cała 
historia życia umysłowego w Rosji nowożytnej rozwija się pod przemoż
nym wpływem jednego faktu: kontaktu i opozycji między Rosją a Zacho
dem, przenikania do Rosji cywilizacji europejskiej”2. W tym ujęciu naj
większym „okcydentalistą” jest niewątpliwie Piotr Wielki, słowianofile 
zaś — mimo swego ortodoksalnego prawosławia i zdecydowanie negatyw
nego stosunku do „raskołu” — są spadkobiercami irracjonalnej, tradycjo- 
nalistycznej awersji do reform Piotra, reprezentowanej przede wszystkim 
przez staroobrzędowców3.

Tendencja do maksymalnego rozszerzania zakresu pojęć „słowianofil- 
stwo” i „okcydentalizm” (zapadniczestwo) była bardzo popularna w rosyj
skiej nauce przedrewolucyjnej. Podstawy teoretyczne dał jej P. Milukow”4.

1 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, t. I, ¡PWN, Warszawa 1956, s. 120, 332.
2 A. Koyré, La philosophie et le problèm e national en Russie an  début du X IX e  

siècle, Paryż 1929, s. 9.
3 Tamże, s. 11.
4 Por. P. Milukow, Oczerki po is torii russkoj ku ltury ,  cz. III — Nacjonalizm i ob- 

szczes tw ienn o je  mnienije, SPb 1901.
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Nawiązując do koncepcji socjologicznych Comte’a i Durkheima dzielił on 
dzieje Rosji na okres organiczny i okres krytyczny. Okresom tym  odpo
wiadają, wedle Milukowa, dwie podstawowe formy świadomości społecz
nej: n a c j o n a l i s t y c z n a ,  wyrażająca się w izolacjonizmie i kurczo
wym trzymaniu się tradycyjnych form bytu narodowego, oraz k r  y t y c z- 
n a, znajdująca wyraz w powstaniu opinii publicznej. Dzieje rosyjskiej 
myśli społecznej to w istocie rzeczy dzieje walki kierunku nacjonalistycz
nego i krytycznego; oba te kierunki osiągnęły pełną samowiedzę w słowia- 
nofilstwie i okcydentalizmie lat czterdziestych XIX wieku.

Podobną koncepcję rozwinął Plechanow5. Rygorystycznie pojęty de- 
terminizm ekonomiczny nie uchronił Plechanowa przed wprowadzaniem 
bardzo abstrakcyjnych, ponadhistorycznych kategorii. W dziejach myśli 
rosyjskiej widział Plechanow (podobnie jak wielokrotnie krytykowany 
przezeń Milukow) walkę pierwiastka wschodniego (azjatyckiego) i zachod
niego, nacjonalizmu i okcydentalizmu. Zgodnie z tym  schematem okcy- 
dentalizm stawał się niemal synonimem postępowości: marksizm na grun
cie rosyjskim uważał Plechanow za kontynuację i ostateczny trium f okcy
dentalizmu.

Nadmiernie rozszerzając zakres pojęcia „okcydentalizm” Plechanow 
zubażał zarazem jego treść. Okcydentalizm stawał się w jego ujęciu wy
znacznikiem raczej formalnym — tak np. rewolucyjnych demokratów lat 
sześćdziesiątych traktował Plechanow jako Okcydentalistów, miał im za 
złe ich przekonanie, że spór okcydentalistów i słowianofilów jest już czymś 
przebrzmiałym6. Niezmiernie charakterystyczny jest również fakt zupeł
nego niedoceniania przez Plechanowa różnic ideowych w e w n ą t r z  sze
roko pojętego słowianofilstwa7.

Odmienne stanowisko zajmuje nauka radziecka. Słusznie podkreśla ona 
wewnętrzne zróżnicowanie ideologii słowianofilów i okcydentalistów, po
suwa się jednak zbyt daleko w dążeniu maksymalnego zawężenia pojęcia 
„okcydentalizm”. Tendencja ta — podobnie jak przeciwstawna tendencja 
Plechanowa — doprowadza do subiektywistycznego zmieniania treści histo
rycznie ukształtowanych terminów: w powojennych pracach radzieckich
o Bielińskim i Hercenie okcydentalizm często utożsamiany bywa z kosmo
polityzmem; za najtypowszego przedstawiciela okcydentalizmu uważany 
jest Walerian Majkow, myśliciel, którego światopogląd rozwijał się nie
zależnie od wielkiego ruchu umysłowego lat trzydziestych, niezależnie od

5 Por. G. W. Plechanow, Istorija russkoj obszczestw iennoj myśli.  Soczinienija,  
t. XX—XXIII, Moskwa—Leningrad 1925— 1926.

6 Por. artykuł pt. D obrolubow i O strowskij,  w  książce: G. W. Plechanow, Isku ss tw o
i litieratura, Moskwa 1948.

7 Por. airtykuł Plechanowa M. P. Pogodin i bor’ba kłassow, Soczinienija, t. XXIII.
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klasycznej filozofii niemieckiej, która odegrała tak wielką rolę w kształto
waniu głównych nurtów okcydentalizmu. W ten sposób Bieliński nie tylko 
wyłączony zostaje spośród okcydentalistów lecz nawet ostro im przeciw
stawiony. Niektórzy badacze nadają znaczenie pejoratywne samemu słowu 
„okeydentalizm”; z lektury ich książek nie można nawet dowiedzieć się, 
że sam Bieliński uważał się za okcydentalistę i powszechnie był za takiego 
uważany8.

Niniejsza praca dotyczy słowianofilstwa i okcydentalizmu jako kon
kretnych, historycznie określonych kierunków rosyjskiej myśli społecznej 
lat trzydziestych—pięćdziesiątych XIX wieku. Zadaniem jej nie jest 
wszechstronna charakterystyka tych kierunków, lecz jedynie uchwycenie 
ich najbardziej istotnej treści społecznej: różnych koncepcji tworzącej na
ród więzi społecznej i — w ścisłym związku z powyższym — różnych kon
cepcji historyzmu.

Wbrew tradycyjnym koncepcjom odwiecznego przeciwieństwa między 
słowianofilstwem i okcydentalizmem warto podkreślić wspólną genezę obu 
tych nurtów myśli rosyjskiej; zarówno słowianofilstwo, jak okeydentalizm 
(w ścisłym sensie tego słowa) wyrastają z historycystycznej reakcji prze
ciw filozofii oświeceniowej. Właśnie wtedy problematyka narodu splotła 
się nierozerwalnie z problematyką historyzmu. Jeden z najwybitniejszych 
znawców epoki P. N. Sakulin stwierdza, że „idee narodowości i historyzmu 
wspaniale rozkwitły na gruncie europejskiej romantyki. Także u nas histo- 
ryzm był częścią składową romantycznego nacjonalizmu” 9.

Myśl o związku między „ideą narodowości” a „ideą historyzmu” poja
wia się w wielu pracach, najczęściej jednak bez analizy pozwalającej wy
odrębnić różne formy tego związku, różne typy historyzmu i różne — nie
raz diametralnie sprzeczne — koncepcje narodu. Brak takiej analizy po
wodować może daleko idące nieporozumienia; dlatego też podjęcie tego ro
dzaju analizy (w zastosowaniu do słowianofilów i okcydentalistów) jest 
jednym z celów niniejszej pracy.

Dla zrozumienia ideologii słowianofilów i okcydentalistów, a nawet sa
mej problematyki, wokół której toczyły się ich spory, niezbędna jest zna
jomość pewnych cech swoistych rosyjskiego procesu historycznego.

Przełomowym momentem w dziejach przedrewolucyjnej Rosji były, 
jak wiadomo, reformy Piotra I. Kontrast między sennym, statycznym bi-

8 Szczególnie charakterystyczne są pod tym względem książki: W. G. Baskakow, 
Sociołogiczeskije wozzr ien ija  W. G. Bielinskogo, Moskwa 1948; W. E. Illerickij, Is to-  
riczeski je  w zg liad y  W. G. Bielinskogo, Moskwa 1953.

9 P. N. Sakulin, Puszkin  i R adiszczew . N owoje  rieszenije starogo woprosa,  Moskwa 
1920, s. 66.
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zantynizmem starej, „świętej Rusi” a rewolucyjnym dynamizmem prze
mian Piotrowych, między Rusią Moskiewską a zeuropeizowaną Rosją Pe
tersburską, między Rosją carów a Rosją imperatorów, między Rosją bro
datych bojarów i Rosją zeuropeizowanej szlachty, podzielonej wedle rang
o niemieckich nazwach, był tak wielki, że sprawiał wrażenie zupełnego 
braku ciągłości historycznej. Dokonać gigantycznego skoku historycznego 
mogła Rosja dzięki temu jedynie, że posłużyła się w całej pełni gotowym 
dorobkiem nauki i kultury europejskiej. Wiążą się z tym dwa problemy, 
niezwykle ważne dla zrozumienia dziejów myśli rosyjskiej: 1) problem 
ogromnej roli, jaką miała w Rosji do spełnienia „inteligencja”, warstwa 
ludzi wykształconych, szerzących w zacofanym kraju oświatę europejską; 
2) problem władzy absolutnej, która — by osiągnąć swe cele wbrew opo
rowi historycznie ukształtowanej struktury  społecznej -— musiała dyspono
wać pewną niezależnością od niej. Oba te problemy podejmowane były 
przez rosyjską historiografię i myśl społeczną. Dzięki Bakuninowi i Her- 
cenowi, Ławrowowi i Michajłowskiemu szeroko rozpowszechnił się po
gląd, że „inteligencja” jest potężną siłą ponadklasową, wyobcowaną ze 
społeczeństwa pogrążonego w reakcyjnym śnie, w całości niemal wrogą 
caratowi, toczącą z nim „walkę wyzwoleńczą”. Tak zwana „szkoła pań
stwowa” w historiografii rosyjskiej (B. Cziczerin, W. Kluczewski, A. Kor- 
niłow, przede wszystkim zaś P. Milukow)10 uzasadniała koncepcję gło
szącą, że państwo było w Rosji siłą niezależną od stanów, stojącą ponad 
nimi i podporządkowującą je sobie.

Z punktu widzenia metodologii marksistowskiej widoczna jest słabość 
obu tych koncepcji. Nie ma jednak powodu, aby negować w z g l ę d n ą  
niezależność inteligencji rosyjskiej i biurokracji rządzącej. Względna nie
zależność warstwy wykształconej jest — podobnie jak względna niezależ
ność aparatu państwowego — cechą krajów zacofanych, wkraczających 
na drogę rozwoju kapitalistycznego w warunkach niedostatecznie do tego 
przygotowanej struktury  społecznej oraz istnienia krajów bardziej za
awansowanych, których gotowym wzorem i doświadczeniem można się po
służyć. „Samodzielność państwa — pisał Marks — spotyka się dziś jesz
cze tylko w takich krajach, gdzie usunięte w krajach bardziej w rozwoju 
zaawansowanych stany odgrywają jeszcze pewną rolę i gdzie istnieje mie
szanina, gdzie więc żadna część ludności nie jest w stanie zapanować nad 
pozostałymi. Ten mianowicie wypadek zachodzi w Niemczech” 1X.

10 Por. P. Milukow, O czerki po is torii russkoj kultury,  cz. I—III, SPb 1901.
11 K. Marks i F. Engels, W ybrane p ism a fi lozoficzne 1844—1846, KiW, Warszawa 

1949, s. 104— 105.
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Słowa te w  ¿jeszcze większej mierze ziastosować można ido ówczesnej 
Rosji. Zdaje się nie (ulegać wątpliwości, że zarówno inteligenajiai, jak aparat 
państwowy były w Rosji bardziej samodzielne, bardziej wyalienowane 
z historycznie ukształtowanej struktury społecznej niż w jakimkolwiek 
innym kraju europejskim.

Stwierdzenie to ma duże znaczenie dla badań nad słowianofilstwem 
i okcydentalizmem; były to przecież (zwłaszcza okcydentalizm) ideologie 
rodzącej się inteligencji rosyjskiej, a więc ideologie jedynie pośrednio wy
rażające interesy określonych klas społecznych. Swoistość rosyjskiego pro
cesu historycznego pozostawiła na nich bardzo wyraźne piętno. Ideologii 
słowianofilów i okcydentalistów nie wyczerpuje taka czy inna odpowiedź 
na pytanie: „po jakiej drodze rozwoju pójdzie Rosja: po zachodnioeuro
pejskiej, czy po swej własnej, rosyjskiej, samoistnej” 12. Odpowiedź na to 
pytanie była jedynie rezultatem odpowiedzi na pytania inne (ściśle ze sobą 
powiązane), bardziej podstawowe i wcale nie „tradycyjne”. Główne spośród 
tych pytań brzmiały: czym jest naród? jaką rolę odgrywa w procesie dzie
jowym ciągłcść tradycji, w jaki sposób realizuje się postęp historyczny? 
Jaką rolę pełni w procesie historycznym żywiołowość („bezpośredniość”) 
i świadomość, pierwiastek irracjonalny i racjonalny? Jaka jest rola państwa 
i jaka jest rola jednostek w kształtowaniu przyszłości?

Pytania te — zwłaszcza pytanie ostatnie — dotyczyły spraw przeżywa
nych najbardziej osobiście przez najwybitniejszych przedstawicieli poko
lenia „ludzi lat czterdziestych”. Dotyczyły one stosunku inteligencji do 
siebie samej i do państwa, do szeroko pojętego „ludu” i do własnej klasy 13. 
Inteligencja bardzo intensywnie przeżywała własne wyobcowanie spo
łeczne i ustosunkowała się do niego bardzo rozmaicie: od bolesnego poczu
cia, że jest sztucznym narostem na ciele społecznym, że winna dokonać 
reintegracji w życie organizmu historycznego, „narodu”, równającej się 
nieomal własnemu unicestwieniu, do poczucia ważności własnej roli jako 
głównego czynnika wnoszącego świadomość do procesów dziejowych. Róż
ne rozwiązania tych problemów prowadziły do różnych koncepcji histo- 
ryzmu, do różnych historiozoficznych ujęć problematyki narodu, do róż
nych teorii więzi społecznej.

12 iG. W. Plechanow, Iskuss tw o i l i tieratura,  Moskwa 1948, s. 498 (artykuł pt. 
Dobrolubow i Ostrowski]).

13 W pierwszej połowie XIX wieku inteligencja rosyjska była przeważnie inteli
gencją szlachecką (mimo że najwybitniejszy jej przedstawiciel, Bieliński, był razno- 
czyńcem). Mówiąc o inteligencji rosyjskiej należy, jak sądzą, unikać dwóch błędów: 
zarówno traktowania jej jako siły ponadklasowej, jak niedoceniania jej w z g l ę  d- 
n e j niezależności.
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POPRZEDNICY

Podkreślając cechy swoiste dziewiętnastowiecznego okcydentalizmu 
i słowianofilstwa nie zamierzam, oczywiście, negować faktu, że oba te kie
runki miały swych poprzedników. Problem stosunku Rosji do Zachodu oraz 
oceny reform Piotra I stał się szczególnie aktualny za panowania Kata
rzyny II, w okresie „oświeconego absolutyzmu”, powstania Pugaczowa 
i Rewolucji francuskiej. Już na początku lat siedemdziesiątych — po nie
powodzeniach z Komisją dla Reformy Kodeksu — uczucia „Semiramidy 
Północy” wobec encyklopedystów francuskich wyraźnie się oziębiły. Po 
powstaniu Pugaczowa Katarzyna zdecydowanie odrzuca oświeceniową te
orię „prawa natury”; autorytetem w dziedzinie prawa jest dla niej już nie 
Montesąieu i Beccaria, lecz angielski konserwatysta W. Blackstone14. 
Bliski Katarzynie historyk J. N. Bołtin głosi teorię, iż nie obyczaje dosto
sowywać należy do praw, lecz prawa do obyczajów; teoria ta, podważa
jąca abstrakcyjny racjonalizm oświeceniowy, stawała się w konkretnych 
warunkach uzasadnieniem rezygnacji cesarzowej z cywilizacyjnych aspi
racji „oświeconego absolutyzmu”.

Niezwykle znamienny był zwrot Katarzyny w kierunku prymitywne
go nacjonalizmu, cechującego nastroje średniej i drobnej prowincjonalnej 
szlachty. Rozbiór Polski oraz swą politykę bałkańską podbudowywała Ka
tarzyna doktryną panslawistyczną. Poczęła cenić stare tradycje, pogrą
żyła się w studiach nad historią Rosji. Nosiła się z zamiarem udowodnie
nia, że nazwy gór i rzek we Francji i Szkocji są pochodzenia słowiańskie
go, że ze Słowian wywodziła się dynastia Merowingów, że słowiańskie jest 
nawet imię Ludwig15.

„Uczennica Woltera” zachowała na tyle krytycyzmu by nie publikować 
tych fantastycznych koncepcji. Publikowała jednakże i rozgłaszała wszem
i wobec twierdzenie, że Rosja nie jest i nigdy nie była krajem zacofanym 
w  stosunku do Europy zachodniej. W książeczce o charakterystycznym ty
tule A ntidotum  (1770) dała Katarzyna swoistą kwintesencję ówczesnego 
nacjonalizmu. Rosja jest krajem kwitnącym, nigdzie praworządność nie 
jest w tak wielkim poszanowaniu, rosyjski chłop pańszczyźniany żyje o wie
le lepiej niż chłop francuski, lud rosyjski jest ludem najbardziej pracowi
tym, iżby w Rosji co prawda śmierdzą, ale w Westfalii śmierdzą jeszcze 
bardziej i temu podobne16.

Katarzyna nie zaniedbywała żadnej okazji, by głosić kult przeszłości
i nastroje nacjonalistyczne. Usiłowała wykorzystać w tym  celu nawet 
dawnego swego antagonistę, wybitnego satyryka Mikołaja Nowikowa;

14 Por. P. Milukow, jw., t. III, s. 318—320.
15 Tamże, s. 417—418.
16 Tamże.
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udzieliła poparcia finansowego wydawanej przezeń „Starodawnej biblio
tece rosyjskiej” (wydawnictwo periodyczne, publikujące różne dokumen
ty z dziejów Rosji), okazywała zainteresowanie dla jego prac historycz
nych. Korzystając z poparcia cesarzowej Nowikow podjął raz jeszcze (po 
raz ostatni) próbę wydawania czasopisma satyrycznego. Nowe czasopismo 
poczęło ukazywać się w okresie, gdy w  Rosji toczyła się jeszcze wojna 
chłopska pod wodzą Pugaczowa. Tytuł jego brzmiał: „Koszelok”. Był to 
ty tu ł symboliczny: koszelok  — jedwabny woreczek, w którym układali 
swe włosy eleganci osiemnastowieczni — symbolizować miał nowe oby
czaje wprowadzone do Rosji przez Francuzów.

Galofobia Nowikowa znalazła wyraz w satyrze na niejakiego kawalera 
de Mensonge, który (był we Francji „mistrzem sztuki fryzjerskiej”, 
w Rosji zaś zrobił karierę jako nauczyciel synków szlacheckich, zaszcze
piając w nich odrazę do ojczyzny. Z kawalerem de Mensonge dyskutuje 
w czasopiśmie Nowikowa nader sympatyczny Niemiec17, który broni Ro
sjan, przeciwstawia prawdziwe klejnoty — „wielkie, starodawne cnoty 
rosyjskie” — sztucznym perłom francuskiej galanterii. Jemu, oczywiście, 
przypada ostatnie słowo w tej dyskusji:

„O, gdybyż siły ludzkie mogły wrócić Rosjanom ich dawne obyczaje ... 
wówczas staliby się oni wzorem dla ludzkości. Wydaje mi się, że dawni 
mądrzy carowie rosyjscy jak gdyby przeczuwali, że wskutek wprowadze
nia do Rosji nauk i sztuk najcenniejszy skarb Rosjan, obyczaje, zg:ną bez
powrotnie: dlatego też woleli, by ich poddani nie znali wielu rzeczy, ale 
pozostali w zamian za to ludźmi cnotliwymi, o dobrych obyczajach, wier
nymi bogu, carowi i ojczyźnie”18.

Wydawałoby się, że dyskusja jest definitywnie zakończona. Nowikow 
wszakże miał widocznie wątpliwości, w najbliższym numerze czasopisma 
umieścił bowiem fikcyjny list „nieznanego” obrońcy Francuzów. Autor 
listu (był nim, rzecz jasna, sam Nowikow) zwracał się w następujących sło
wach do miłośnika pradawnych cnót rosyjskich:

„Niechaj przestanie pan na próżno psuć papier. Dzisiejsi młodzi ludzie 
są żywi, dowcipni, znają ironię i drwinę, wyśmieją pańską starożytną ku 
ojczyźnie miłość. Powinien pan urodzić się dawno temu, kiedy prastare 
cnoty rosyjskie były powszechnie w  użyciu; wtedy mianowicie, kiedy ca
rowie rosyjscy w dniu ślubu kleili włosy miodem...; kiedy żeniono się nie 
widząc na oczy swej narzeczonej1; kiedy wszelkie nauki zawarte były 
w kalendarzu kościelnym; kiedy gęsta broda była symbolem wszelkich

17 Również D. Fonwizin w  swych listach z podróży po Europie odnosił się do 
Niemców ze znacznie większą sympatią, niż do Francuzów.

18 Cyt. wg wydawnictwa Satiriczeskije  żurnały  N. J. N ow ikow a  (wstęp i komenta
rze P. N. Bierkowa), Moskwa—Leningrad 1951, s. 488.
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cnót; kiedy za odmienne przeżegnanie się palono na stosie lub z osobliwej 
pobożności zakopywano żywcem do ziemi” 19.

Nowikow obiecał czytelnikom odpowiedź na list obrońcy Francuzów. 
Publikując drugą część jego listu usiłował go ośmieszyć wkładając mu 
w usta niemądre wypowiedzi, że Rosjanie nie byliby ludźmi, gdyby nie 
umieli kłaniać się po francusku itp. Mimo to czytelnicy nie doczekali się 
zapowiedzianej odpowiedzi: Nowikow nie potrafił znaleźć nowych argu
mentów na rzecz „starodawnych cnót rosyjskich” i być może właśnie z te
go powodu zrezygnował wkrótce z wydawania czasopisma20. Wedle wła
snych słów znajdował się wówczas „w połowie drogi między religią a wol- 
terianizmem”21. Wyjście z tej sytuacji odnalazł w masonerii.

Elementy tradycjonalizmu w światopoglądzie Nowikowa wyrosły na 
innym gruncie, niż tradycjonalizm Katarzyny: były przede wszystkim wy
razem niechęci drobnej szlachty i „stanu trzeciego” do wyższych warstw 
szlachty, z natury rzeczy najbardziej podatnych na galomanię. Tradycjo
nalizm Nowikowa zawierał idealizację patriarchalnej, „ludowej” monar
chii, był więc w pewnej mierze negacją biurokratycznego absolutyzmu22.

Z innych źródeł wypływał tradycjonalizm księcia Szczerbatowa23. 
Michał Szczerbatow — znakomity mówca, historyk i publicysta — był jed
ną z najciekawszych postaci rosyjskich osiemnastego wieku. Jako główny 
ideolog prawego skrzydła tzw. „opozycji szlacheckiej” gwałtownie zwal
czał „despotyzm” będąc zarazem nieprzejednanym przeciwnikiem jakich
kolwiek ustępstw na rzecz chłopstwa; liberalny, oświeceniowy konstytu
cjonalizm łączył z idealizacją polskiej „szlacheckiej demokracji”, a zwłasz
cza monarchii szwedzkiej, ograniczonej przez instytucje arystokratyczne; 
atakując „despotyzm” odwoływał się do „prawa natury”, w obronie intere
sów szlachty nie wahał się przeciwstawiać „prawu natury” prawo h i s t o 
r y c z n e ;  główną ostoję wolności upatrywał w arystokracji i szlachcie ro
dowej — jedynej warstwie zdolnej zachować wobec rządu postawę nieza
leżną, wolną od służalczości i pochlebstwa24.

19 Satir iczeskije  żurnały N. J. N owikowa,  jw., s. 489—490.
30 Por. G. W. Plechanow, Soczinienija, jw., t. XXII, s. 307.
21 Por. P. Milukow, jw., s. 344.
22 Por. G. Makogonienko, Nikołaj N ow iko w  i russkoje proswieszczenije  X V III  

wieka,  Moskwa—Leningrad 1951, s. 200—205.
23 Artykuły publicystyczne Szczerbatowa ze względów cenzuralnych nie mogły 

być opublikowane za jego życia, Szczerbatow pisał je niejako „do szuflady”, dla sa
mego siebie i grona przyjaciół.

24 Poseł francuski w Petersburgu w  następujący sposób charakteryzował 
(w 1791 ir.) poglądy rosyjskiej „opozycji szlacheckiej”: „Nasza rewolucja nie może być 
dla nich przykładem, uważają jej zasady za sprzeczne z systemem niewolnictwa, na 
którym opiera się ich dobrobyt i dlatego wolą naśladować Polskę...” (por. Istorija  rus-  
skoj lit ieratury,  wyd. Ak. Nauk ZSRiR, t. IV, 1947, s. 19).
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Światopogląd Szczerbatowa jest zjawiskiem niezmiernie charaktery
stycznym. „Samodzierżawie” carskie stało na straży socjalnych interesów 
szlachty odmawiając jej jednak wszelkich praw politycznych, a samo szla
chectwo traktując jako przywilej nadawany automatycznie po uzyskaniu 
określonej rangi w hierarchii biurokratycznej. W tych warunkach głów
nym szermierzem walki o prawa polityczne była warstwa najbardziej za
interesowana w wyzysku społecznym25.

Z punktu widzenia interesującej nas problematyki bardzo ważny jest 
artykuł Szczerbatowa O zepsuciu obyczajów  w  Rosji, dotyczący reform 
Piotra I i europeizacji Rosji. Reformy Piotra uważał Szczerbatow za ko
nieczne — obliczył nawet, że przyśpieszyły one rozwój Rosji o lat dwie
ście — krytykował jednakże sposób ich przeprowadzenia, skłonny był 
idealizować Ruś przedpiotrowską.

Literatura oświeceniowa bardzo często, jak wiadomo, idealizowała ży
cie plemion pierwotnych, stworzyła charakterystyczny mit „dobrego dzi
kusa”. U Szczerbatowa znajdujemy wyraźne ślady takiej idealizacji, jego 
interpretacja życia plemion pierwotnych odbiega jednak od oświecenio
wej; nie jest to, wedle Szczerbatowa, życie w „stanie natury” lecz w wa
runkach mocnej więzi społecznej, niezwykłego poszanowania istnieją
cych — dobrych czy złych — praw i obyczajów. Rzecz ciekawa, że Szczer
batow — gorliwy obrońca poddaństwa i pańszczyzny — idealizował rów
nież pierwotny komunizm tych społeczeństw uważając jednak, że rozwój 
cywilizacji nie pozwala na jego utrzymanie, zakłada bowiem zróżnicowanie 
społeczne.

Rosja przedpiotrowską zachowała, wedle Szczerbatowa, wiele cech do
datnich, charakteryzujących życie społeczeństw pierwotnych. Młodzież 
wychowywana była w „strachu bożym”, w szacunku dla starszych i bez
względnym poszanowaniu starych tradycji. Wskutek reform Piotra owa 
pierwotna, surowa obyczajowość uległa rozluźnieniu, rozpoczęły się ka
pryśne rządy mody, rozpowszechniło się dworactwo i wyuzdanie seksual
ne. Obyczaje stały się bardziej wykwintne, „wypolerowane”, ale towarzy
szył temu wzrost demoralizacji. Przyczyną tego była gwałtowność i ad
ministracyjny charakter reform: podważyły one autorytet prawosławia 
w warunkach powszechnego niedostatku oświaty, zniszczyły zabobony, ale

25 Fakt ten zaważył na dziejach rosyjskiej myśli postępowej w wieku XIX: rew o
lucyjna inteligencja rosyjska, zwłaszcza narodnicka, wykazywała niebezpieczną ten
dencję do lekceważenia walki o prawa polityczne, a nawet ustosunkowywała się do 
niej podejrzliwie, upatrując w  niej coś „arystokratycznego”, prowadzącego do rozsze
rzenia przywilejów klasy panującej. .Rzecz charakterystyczna, że nawet samo słowo 
„demokratyczny” ma w  języku rosyjskim znaczenie raczej „socjalne” niż ,polityczne”: 
zwrot — diem okraticzeskaja  srieda  nie oznacza środowiska o poglądach demokratycz
nych, lecz po prostu środowisko ludowe, plebejslkie.
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nadszarpnęły także wiarę religijną. Piotr postąpił jak niedoświadczony 
ogrodnik, w nieodpowiednim czasie obcinający gałęzie drzewa.

Drugą przyczynę „zepsucia obyczajów” upatrywał Szczerbatow we 
wprowadzonej przez Piotra hierarchii biurokratycznej. Piotrowska „Ta
bela rang”, ostatecznie podporządkowując szlachtę biurokracji, zniszczyła 
resztki rycerskich cnót szlachty, rozpowszechniła karierowiczostwo i ser- 
wilizm. „Czy cnota i siła charakteru mogła zachować się u ludzi, którzy od 
wczesnej młodości drżą przed pałką swoich zwierzchników?”26.

W krytyce reform Piotra I Szczerbatow był do pewnego stopnia po
przednikiem słowianofilstwa27. Charakterystyczny jest fakt, że — podob
nie jak słowianofile — Szczerbatow bardzo negatywnie ustosunkowywał 
się do przeniesienia stolicy Rosji ze starej, bojarskiej Moskwy do świeżo 
wybudowanego Petersburga, ucieleśniającego wszechwładzę rządzącej 
biurokracji.

Analogia między Szczerbatowem i dziewiętnastowiecznym słowianofil- 
stwem jest jednak raczej formalna i często zawodna. Szczerbatow daleki 
był nie tylko od romantyzmu, lecz także od nacjonalizmu, a już jak naj
dalszy od słowianofilskiej ludomanii; nie przeciwstawiał Rosji i Europy; 
jego poglądy na prawo, na formy ustrojowe, nawet sam jego arystokra- 
tyzm miał posmak wyraźnie zachodnioeuropejski.

W czasach Aleksandra I najwybitniejszym przedstawicielem szlachec
kiego konserwatyzmu był niewątpliwie Mikołaj Karamzin. Również je
go — i to w większej mierze niż Szczerbatowa — zaliczyć należy do po
przedników słowianofilstwa.

Może to wydać się paradoksem. Karamzin, wytworny pisarz sentymen- 
talista, znany jest przecież ze swej walki o modernizację rosyjskiego języ
ka literackiego, walki prowadzonej wbrew gwałtownemu oporowi „archa- 
istów” spod znaku admirała Szyszkowa, słusznie nazwanych przez Bieliń
skiego „ówczesnymi słowianofilami”28. W młodości, w Listach podróżnika  
rosyjskiego, napisał Karamzin słowa następujące: „To, co narodowe, jest 
niczym wobec tego, co ludzkie. Rzeczą główną jest być l u d ź m i ,  a nie 
S ł o w i a n a m i .  To, co jest dobre dla ludzi, nie może być złe dla 
Rosjan”29.

Myśli Karamzina zmieniały się jednak wraz z przebiegiem Rewolucji 
Francuskiej. „Rewolucja — pisał — wyjaśniła idee: zobaczyliśmy, że po

26 Cyt. wg G. W. Plechanowa, Soczinienija, jw., t. XXII, s. 191.
27 Tamże.
28 W. G. Bieliński, Sobranije soczinienij w  trioch tomach,  <t. III, Moskwa 1948, 

s. 156.
29 Por. G. W. Plechanow, Soczinienija, jw., t. XXII, s. 194.
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rządek cywilny jest święty nawet w swych najbardziej przypadkowych, 
lokalnych niedostatkach’...30.

W roku 1807, zaniepokojony liberalizmem rządowym i przygotowywa
nymi przez Sperańskiego projektami reform, Karamzin przedstawił Ale
ksandrowi I obszerny traktat O starej i nowej Rosji. Stał się on rodzajem 
manifestu ówczesnego konserwatyzmu.

Porównanie poglądów Szczerbatowa i Karamzina jest bardzo poucza
jące. W traktacie Karamzina nie ma już ani śladu konstytucjonalizmu; ele
ment opozycjności ograniczony został do prawa mówienia cesarzowi praw
dy bez pochlebstw i serwilizmu. Pojawia się przeciwstawienie Rosji
i Europy; w przeciwieństwie do rewolucyjnej, pogrążonej w chaosie Euro
py Rosja silna jest swą wewnętrzną jednością, której ostoją jest samo
dzierżawie. W przywołaniu Waregów, w intronizacji Romanowów, w wie
lokrotnie przejawionej wierności Bogu i carowi wyraziła się głęboka mą
drość ludu rosyjskiego.

Po wypowiedzeniu szeregu konwencjonalnych pochwał pod adresem 
Piotra I szeroko omawia Karamzin „ciemną stronę jego panowania”. Re
formy Piotra spowodowały rozłam między wyższymi i niższymi warstwa
mi społeczeństwa; Piotr „zniweczył godność bojarstwa”, poniżył ducho
wieństwo, wprowadził rządy biurokracji; niepotrzebnie przeniósł stolicę dd 
Petersburga, niepotrzebnie prześladował stare obyczaje; „rosyjska odzież, 
kuchnia i broda nie przeszkadzały wprowadzeniu szkół”, reglamentacja 
obyczajów jest „przemocą bezprawną nawet ze strony monarchy absolut
nego”. Przesadna europeizacja osłabiła uczucia narodowe; dawny Rosjanin 
cudzoziemców nazywał „niewiernymi”, przekonany był, że Rosja jest 
pierwszym państwem na świecie; przekonanie to, chociaż błędne, sprzy
jało potędze Rosji, jedności i sile obronnej. Obecnie zaś, stwierdza Karam- 
zin, „staliśmy się obywatelami świata ale pod wieloma względami prze
staliśmy być obywatelami Rosji — zawinił Piotr!”31.

Karamzin wyraźnie zdawał sobie sprawę, że niemożliwy jest powrót 
do przeszłości, pragnął jednak przestrzec cesarza przed popełnianiem błę
dów. Myśl przewodnia dokonanej przezeń drobiazgowej krytyki posunięć 
rządowych zawarta jest w słowach: „każda nowość w państwie jest złem, 
do którego należy uciekać się tylko w razie konieczności”32. Jedynie daw- 
ność i przyzwyczajenie dają należytą moc ustawom. Stary naród nie po
trzebuje nowych praw. Rosja istnieje od tysiąca lat nie jako dzika horda,

30 Por. G. W. Plechanow, Soczinienija, jw., s. 107.
31 N. Karamzin, O d riew n ie j  i now oj Rossii w  je  ja politic ze  skom  i grażdanskom  

otnoszenijach, Russkij Archiw, 1870, s. 2254.
32 Tamże, s. 2282.

11 A rch iw um  h is to r ii filozofii i m y śli społ.
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lecz jako potężne państwo, niektórzy Rosjanie zaś mówią o cywilizacji 
w ten sposób, jakby dopiero co wyszli z lasów Ameryki.

„Teraźniejszość — pisał Karamzin — jest zawsze skutkiem przeszłości. 
Aby sądzić teraźniejszość, trzeba przypomnieć przeszłość”33. W traktacie 
Karamzina widoczne są pewne elementy historyzmu34: polegają one na 
doszukiwaniu się w dziejach ciągłości, rozwoju niezależnego od woli pra
wodawcy. Historyzm ten nie wykraczał jednak poza koncepcje oświece
niowe — Karamzin wyraźnie nawiązywał do Monteskiusza, na którego zre
sztą często się powoływał. (W dziedzinie politycznej najwyższym autory
tetem był dla Karamzina Macchiavelli).

To samo można powiedzieć o Karamzinowskiej wielotomowej Historii 
państwa rosyjskiego  (1818—1829). Nacjonalistyczny konserwatyzm łączy 
się w niej z racjonalizmem, prowidencjalizm z psychologicznym pragma
tyzmem na wzór Hume’a 35. Przeszłość jest dla Karamzina czymś „świę
tym ”, historia jego ma sprawić, by jej czytelnik „pogodził się z niedoskona
łością widzialnego porządku rzeczy”36. Jednocześnie jednak — zgodnie 
z koncepcją oświeceniową — jest to jedynie historia p a ń s t w a  i dzia
łalności politycznej wybitnych jednostek.

*

W poglądach Bołtina i Nowikowa, Szczerbatowa i Karamzina zawarte 
są elementy, które uzyskały pełny rozwój i połączone zostały w organiczną 
całość w ideologii słowianofilów. Prekursorstwo ich w stosunku do słowia- 
nofilstwa jest jednak jedynie pośrednie, tylko w bardzo niewielkiej mie
rze dotyczy f i l o z o f i c z n y c h  podstaw ich światopoglądu.

Zadaniem jeszcze bardziej trudnym jest doszukanie się w epoce Oświe
cenia poprzedników okcydentalizmu. Wszyscy myśliciele ówcześni — 
łącznie ze Szczerbatowem i Karamzinem — byli przecież w tej czy innej 
mierze okcydentalistami. Dla celów niniejszej pracy konieczna jest jednak 
charakterystyka ideologów, którzy — w dziedzinie poglądów na historię
i naród — reprezentowali ówczesny okcydentalizm w postaci najczystszej, 
nawiązywali bezpośrednio do głównego nurtu zachodnio-europejskiej filo
zofii oświeceniowej.

a3 ¡N. Karamzin, O d rew n ie j  i now oj Rossii..., jw., s. 2229.
34 Nie ma jednakże racji A. Koyre (jw., s. 24), gdy przypisuje Karamzinowi pod

kreślanie „organiczności procesu historycznego”.
35 Por. N. L. iRubinsztejn, Russkaja istoriografia,  Moskwa 1941, s. 173— 174.
30 N. Karamzin, Istorija gosudarstwa rossijskogo,  t. I, SPb, 1892, s. IX.
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Światopogląd działaczy Oświecenia Engels nazwał trafnie „światopo
glądem prawniczym”37. Oświeceniowy idealizm historyczny prowadził do 
wyolbrzymienia roli aktów prawnych w kształtowaniu życia społecznego, 
do odwrócenia wzajemnej zależności między prawem a życiem społecznym. 
Prawo urastało do roli głównego czynnika racjonalistycznie pojętej więzi 
społecznej.

Z pojęciem prawa ściśle powiązane było pojęcie „natury”. W ideologii 
oświeceniowej „historię” zastępowało często „prawo natury” — naród poj
mowany bywał jako formacja natury będąca podstawową instancją pra
wodawczą, rządzoną przez władzę powstałą w wyniku umowy społecznej
i zobowiązaną do jej przestrzegania. Stanowisko to znalazło wyraz w uwa
gach Diderota na marginesie napisanej przez Katarzynę II Instrukcji dla 
Komisji prawodawczej. Instrukcja  ta winna, wedle Diderota, zaczynać się 
od słów: „My, naród, i my, monarcha narodu, przysięgamy społem docho
wać wierności prawu, któremu w równej mierze podlegamy: jeżeli nam, 
monarsze, zdarzy się naruszyć pr.awo i stać się w ten sposób wrogiem na
rodu, naród — zgodnie z nakazami sprawiedliwości — zwolniony zostaje 
od przysięgi, ma prawo stać się naszym wrogiem, prześladować nas, obalić 
naszą władzę, a w razie konieczności nawet skazać na śmierć”38. Racjona
listyczne, „prawnicze” ujęcie więzi społecznej cechowało poglądy liberal
nego skrzydła „opozycji szlacheckiej” z czasów Katarzyny. Szczególnie 
charakterystyczny jest pod tym  względem D yskurs o zaniku w  Rosji w sze l
kiej form y rządów  — testament polityczny hr. Nikity Panina (przeznaczo
ny dla jego wychowanka, cesarzewicza Pawła), napisany przez jego osobi
stego sekretarza, Denisa Fonwizina.

„Despotyzm”, wedle Panina i Fonwizina, jest „kolosem przez łańcuchy 
jeno podtrzymywanym”..., zrodzony zazwyczaj przez anarchię nader rzad
ko nie przeistacza się w nią z powrotem”. Państwo despotyczne nie może 
być praworządne, doprowadza więc do zaniku wszelkiej więzi społecznej: 
„Gdzie samowola jednego jest najwyższym prawem, tam żadna trwała 
więź jednocząca istnieć nie może; jest Państwo ale nie ma Ojczyzny, są pod
dani ale nie ma Obywateli; nie ma owego ciała politycznego, którego człon
kowie złączeni są węzłem wzajemnych praw i obowiązków”39.

37 K. Mariks, F. Engels, Dzieła, wyd. ros., t. XVI, s. 296. Zagadnienie to omawia 
Maria Borucka—Arztowa w książce Praw o natury  jako  ideologia antyfeudatna,  War
szawa 1957.

38 Cyt. wg ¡G. W. Plechanowa, Soczinienija, jw., t. XXII, s. 29. Katarzyna nie mogła 
być zadowolona z tego rodzaju uwag o swej Instrukcji.  Oburzona pisała w  liście do 
Grimma: „Czy był on w  pełni zmysłów, gdy pisał te słowa?... Moja Instrukcja  tylko 
wtedy spodobałaby się Diderotowi, gdyby wywracała wszystko do góry nogami”.

89 p or. u , j  Fonwizin, Izbrannoje,  Moskwa 1947, s. 177—180.
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Wypływa stąd określona koncepcja narodu. Naród (Nacja) to „ciało po
lityczne” (nie twór historyczny!), prawdziwymi przedstawicielami Naro
du są ludzie posiadający pełnię praw obywatelskich, a więc „korpus szla
checki”. W warunkach rosyjskiego despotyzmu, gdzie „szlachta z nazwy 
jeno istnieje”, samo aktualne istnienie Narodu musi ulec zakwestionowa
niu: „jest Państwo, ale nie ma Ojczyzny”.

Stanowisko bardzo podobne z teoretycznego punktu widzenia znalazło 
wyraz w Raaiszczewowskiej Rozmowie o tym , czym  jest  syn ojczyzny.  
Chłopi, zdaniem Radiszczewa, nie godni są tego miana, znajdują się bo
wiem „pod jarzmem niewoli”, nie są „członkami państwa”, nie są nawet 
ludźmi, lecz „kierowanymi przez dręczyciela maszynami, martwymi tru 
pami, bydłem roboczym”40. „Syna ojczyzny” cechuje honor, musi on więc 
być pełnoprawnym obywatelem; „syn ojczyzny” święcie szanuje prawo, 
jest więc „obyczajny”, musi posiadać określone kwalifikacje moralne; 
jest człowiekiem s z l a c h e t n y m ,  gotowym do poświęceń dla dobra 
ojczyzny.

Warunkiem należenia do wspólnoty narodowej jest więc, wedle Ra
diszczewa, ś w i a d o m e  u c z e s t n i c t w o  j e d n o s t e k  w realizacji 
pewnych, ponadindywidualnych ideałów etycznych („ponadindywidual- 
nych” w sensie: „dotyczących spraw ponadindywidualnych, nie w sensie 
wyprowadzania ich z kolektywnej świadomości zbiorowej”). Była to kon
cepcja typowo oświeceniowa, przeciwstawna konserwatywnemu roman
tyzmowi usiłującemu przezwyciężyć abstrakcyjność owych ideałów przez 
zakotwiczenie ich w konkretnej świadomości kolektywnej, czyniącemu 
z jednostek n i e ś w i a d o m e  o r g a n y  owej tajemniczej „wyższej” 
świadomości.

„Naród” jest dla Radiszczewa pojęciem wyłącznie prawno-politycznym; 
słowa: „naród”, „społeczeństwo” i „państwo” są dlań synonimami41. „Na
ród jest społecznością ludzi, którzy połączyli się by wspólnymi siłami za
bezpieczyć swe korzyści i bezpieczeństwo, społecznością podporządkowaną 
swej władzy; ale ponieważ wszyscy ludzie są z natury wolni i nikt nie ma 
prawa odebrać im wolności, przeto założenie społeczeństwa zawsze zakłada 
rzeczywistą lub milczącą ugodę”42. Stan pierwotny wyobrażał sobie Ra- 
diszczew (w ślad za Rousseau) jako życie izolowanych jednostek (jed in - 
s twiennikow), wolnych od jakiegokolwiek podporządkowania. Był to po
gląd diametralnie sprzeczny z teorią np. Szczerbatowa, upatrującego

40 A. N. Radiszczew, Izbrannyje  soczinienija, Moskwa—Leningrad 1949, s. 242. 
Wedle Radiszczewa taki stan rzeczy nie jest, oczywiście, naturalny.

41 Por. O czerki is torii is toriczeskoj nauki w  SSSR, t. I, Moskwa 1955, s. 230.
42 A. N. Radiszczew, Połnoje sobranij soczinienij, t. I, Moskwa—Leningrad 

1938—1952, s. 188.
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w stanie pierwotnym szczególnie mocną (choć irracjonalną) więź spo
łeczną.

Do Radiszezewa, do konstytucyjnych projektów „opozycji szlachec
kiej” bezpośrednio nawiązywali dekabryści. Ideologia ich odzwierciedliła 
proces bardzo szybkiego (przyśpieszonego wskutek wojen napoleońskich) 
rozwoju nowoczesnej świadomości narodowej wśród przodujących warstw 
społeczeństwa rosyjskiego. Dlatego też problematyce narodu poświęcali de
kabryści o wiele więcej uwagi niż ich poprzednicy. Rewolucyjne skrzydło 
dekabrystów łączyło walkę o „samoistność” literatury z walką o „samoist- 
ność” rządu narodowego, z podważeniem praw zniemczonej dynastii Ro
manowów do rządzenia narodem rosyjskim43.

Nie należy jednak wyprowadzać stąd przedwczesnych wniosków. „Du
my” Rylejewa sięgały do przeszłości narodowej aby wydobyć z niej wzorce 
skierowanego przeciwko „tyranom” heroizmu obywatelskiego, ale nie było 
w nich ani krzty historyzmu; wedle trafnej uwagi Puszkina „narodowe” 
były w nich tylko imiona44. Nikita Murawjow krytykował karamzinowską 
historię p a ń s t w a  rosyjskiego z punktu widzenia historii rosyjskiego 
n a r o d u 45, jego koncepcja narodu była jednakże na wskroś oświece
niowa.

Czynnym wystąpieniem przeciwko władzy samodzierżawnej zapocząt
kowali dekabryści ruch rewolucyjny w Rosji. Można jednakże zaryzyko
wać twierdzenie, że ideologia ich (przynajmniej ideologia prawego skrzy
dła ruchu) była nie tyle zapowiedzią czegoś nowego, ile ukoronowaniem 
dążeń, które dojrzewały wśród rosyjskiej „oświeconej szlachty” w wieku 
XVIII. Nikita Murawjow szukał tradycji ruchu dekabrystowskiego 
v/ feudalnym „republikanizmie” pskowian i nowogrodzian, w dume bojar
skiej, w próbie ograniczenia władzy absolutnej przez arystokrację moskiew
ską (zatiejka wierchoumikow  z r. 1730), w projektach konstytucyjnych Pa
nina i Fonwizina, w spisku P. Pahlena przeciwko Pawłowi I46. Rylejew 
idealizował postać kniazia Kurbskiego, napisał poemat o Wojnarowskim. 
Nie przypadkowo wyrosło na tym gruncie silne zainteresowanie dekabry
stów krajem „demokracji szlacheckiej” oraz instytucjami politycznymi 
konstytucyjnego Królestwa Polskiego. Puszkin traktował powstanie deka

43 Znalazło -to wyraz w  słynnej dekabrystowsikiej pieśni agitacyjnej: Car’, nasz  
niemiec prusskij. ..

44 Por. list Puszkina do Rylejewa z drugiej połowy maja 1825. Jest rzeczą charak
terystyczną, że .Rylejew wzorował się w swych Dumach  na Śpiewach h is torycznych  
Niemcewicza.

45 Por. Izbrannyje  socialno-polit iczeskije i  fiłosofskije proizw iedienija  d iekabr i-  
stow ,  t. I, Moskwa 1951, s. 333—337.

48 Por. Oczerki is torii is toriczeskoj nauki w  SSSR, t. I, s. 297.



166 Andrzej Walicki

brystów jako ostatnią próbę podjętą przez szlachtę w celu przeciwstawie
nia się despotyzmowi47.

Filozoficzne i polityczne poglądy dekabrystów kształtowały się pod do
minującym wpływem francuskim, głównie encyklopedystów, częściowo 
także B. Constanta48. Filozofia niemiecka, a nawet literatura niemiecka 
usilnie propagowana wówczas w Rosji przez Żukowskiego, była im (wyłą
czywszy Ktichelbeckera), najzupełniej obca. Ich poglądy na społeczeństwo 
były skrajnym przejawem abstrakcyjnie racjonalistycznej, nominali- 
stycznej koncepcji oświeceniowej. Pestel w „Prawdzie Ruskiej” definiował 
naród jako „zbiór wszystkich ludzi, którzy, należąc do jednego państwa 
tworzą społeczeństwo obywatelskie”; w innym miejscu określał naród 
poprzez pojęcie państwa stwierdzając, że państwo składa się z dwóch 
części: władzy, czyli rządzących i narodu, czyli rządzonych49.

„N atura” oraz kategorie prawno-polityczne nie mogły wyjaśnić po
wstania tak ważkich czynników narodowości jak wspólnota kultury. Nie 
przypadkowo Niemcy — kraj, w którym rozdrobnienie feudalne nadawało 
powyższym czynnikom znaczenie jedynej więzi jednoczącej naród — stały 
się kolebką koncepcji historiozoficznych zogniskowanych wokół problemu 
narodu, „ducha narodowego”, narodowej specyfiki kultury. Filozofia nie
miecka wypracowywała nowe, d i a l e k t y c z n e  i h i s t o r y c z n e  
metody badań, w zmistyfikowanej formie badała prawidłowości tworze
nia się zjawisk społecznych. Łączyło się to, zwłaszcza w epoce porewolu- 
cyjnej, z opozycją wobec racjonalizmu i materializmu oświeceniowego.

Powstanie dekabrystów spełniło w Rosji rolę analogiczną do roli Re
wolucji Francuskiej na zachodzie Europy — zadecydowało o ostatecznym 
krachu ideologii oświeceniowej. Inteligencja szlachecka odwróciła się od 
polityki w kierunku idealistycznej filozofii, od racjonalizmu ku mistyce; 
wpływy francuskie ustąpiły niemieckm; myśl społeczna zajęła się proble
matyką narodu z punktu widzenia romantycznego historyzmu.

IDEALIŚCI LAT TRZYDZIESTYCH

W ŁODZIM IERZ O DOJEW SKI

Oddziaływanie na myśl rosyjską filozofii niemieckiej — zwłaszcza filo
zofii Schellinga — silnie zaznaczyło się już w latach dwudziestych. Szcze
gólną rolę odegrało założone w roku 1823 kółko młodych entuzjastów

47 Por. W. Lednicki, Puszkin’s Bronze Horseman,  University of California Press, 
1955, s. 66.

48 Por. W. J. Siemiewski, P oliticzeskije  i  obszczestw iennyje  idei d iekabris tow ,  
SPb, 1909, ir. II.

40 Izbrannyje  socialno-polit iczeskije i fiłosofskije proizw iedienija  d iekabris tow ,  
t. II, s. 77, 80.
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lubomudria50: grupowało ono takich ludzi, jak brat dekabrysty, w przy
szłości wybitny pisarz, książę Włodzimierz Odojewski, poeta D, Wieniewi- 
tinow, historyk M. Pogodin, S. Szewyriow, A. Koszelow i Iwan Kirejewski 
(czterej ostatni stali się w końcu lat trzydziestych ideologami różnych ugru
powań słowianofilstwa). Bliski kółku był także dekabrysta N. Kiichel- 
becker. Pod redakcją Odojewskiego i Kiichelbeckera począł ukazywać się 
w roku 1824 almanach „Mnemozyna”, poświęcony walce z wpływami te
oretyków francuskich” w imię idealizmu niemieckiego i „samoistności” na
rodowej51. Rozwiązanie problemu samookreślenia narodowego widzieli lu- 
bomudrzy — przeciwstawiając się, nie zawsze świadomie, dekabryzmowi — 
„w rozwijaniu zasady organicznej, zawartej w historii narodowej” 52.

„Prezesem” kółka był Włodzimierz Odojewski. Jest on w dziejach my
śli rosyjskiej jednym z naturalnych ogniw łączących idealistyczną historio- 
zofię lat trzydziestych z wczesnym romantyzmem epoki Aleksandra I.

W latach dwudziestych zainteresowania Odojewskiego ogniskowały się 
wokół schellingiańskiej „filozofii natury”. „W okresie mej młodości — 
wspominał później — metafizyka przenikała ogólną atmosferę tak dalece, 
jak obecnie nauki polityczne. Wierzyliśmy w możliwość absolutnej teorii, 
która pozwoliłaby rządzić wszystkimi zjawiskami Natury, tak jak obecnie 
wierzymy w możliwość takiego porządku społecznego, który zaspokoiłby 
wszystkie potrzeby ludzkie...” 53.

Na początku lat trzydziestych w światopoglądzie Odojewskiego domi
nować poczyna motyw antropocentryczny i historiozoficzny. Schelling in
teresuje obecnie Odojewskiego przede wszystkim jako filozof religijny, 
twórca „filozofii mitologii”, teozof i historiozof. W lekturze Odojewskiego 
coraz więcej miejsca zajmują dzieła mistyków, Boehmego i Pordage’a, 
Saint-Martina i Baadera54.

Z punktu widzenia genezy romantycznego historyzmu i organicystycz- 
nej koncepcji narodu szczególnie ważna jest stworzona wówczas przez Odo
jewskiego oryginalna teoria „instynktu”.

Używana przez Odojewskiego przyrodnicza terminologia nie powinna 
nikogo zmylić. „Instynkt” nie jest w ujęciu Odojewskiego pojęciem biolo

50 Mistyczny termin lubomudrie nie przypadkowo zastąpił słowo „filozofia”: „fi
lozofia” kojarzona była w  latach dwudziestych z wolterianizmem, teorią „prawa natu
ry”, oświeceniowym wolnomyślicielstwem <Por. Koyre, jw., s. 50—51).

51 P. N. Sakulin, Iz istorii russkogo idealizma. Kniaź W. F. Odojewski. Mysli-  
.tiel-pisatiel, t. I, Moskwa 1913, s. 110. ¿Fundamentalna monografia Sakulina jest pracą 
źródłową, wykorzystuje całe rękopiśmienne archiwum Odojewskiego.

52 M. Azadowski, Folkłorizm Lermontowa, „Litieraturnoje nasledstwo”, t. 43, 
s. 232.

53 W. F. Odojewski, Russkije noczi, 1913, s. 8.
®4 P. U. Sakulin, jw., s. 3®2—395.
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gicznym: jest to potężna siła irracjonalna, umożliwiająca bezpośredni 
kontakt z Bogiem, rodzaj owej „iskry bożej”, która, wedle mistyków, po
została w człowieku po jego upadku i umożliwia mu przyszłe odrodzenie. 
liUdy pierwotne dysponowały ogromną siłą instynktu, osłabła ona jednak 
wskutek rozwoju cywilizacji, zwłaszcza wskutek racjonalistycznej jedno
stronności cywilizacji rzymskiej. Chrześcijaństwo zapoczątkowało ową epo
kę instynktu, wyższą niż pierwotna; obecnie jednak źródła sił instynktual- 
nych w  człowieku znów wysychają. Przyczyną tego jest racjonalizm: roz
sądek encyklopedystów i filozofów angielskich (nie na darmo tak bardzo 
cenili oni starożytnych pogan!), nadmierny rozwój analizy i wreszcie — 
jako skutek powyższego — materialistyczny i industrialistyczny charakter 
XIX wieku.

Odojewski nie był bezwzględnym wrogiem rozumu, uważał jednak, że 
należy „rozum podnieść do instynktu”55. Właśnie z takiej syntezy rozumu
i instynktu powstają wielkie spekulacje filozoficzne, zdolne — w przeci
wieństwie do empiryzmu — do całościowego ujmowania rzeczywistości. In
stynkt jest źródłem natchnienia poetyckiego. „Poezja” jest — obok reli- 
gii — potężną, spajającą społeczeństwa siłą i n s t y n k t u a l n ą ;  społe
czeństwo, w którym rozwój nauki doprowadza da zanikania poezji i re- 
ligii jest społeczeństwem zwyrodniałym. Instynkt jest zasadą twórczą, 
„siłą organiczną”, bez której wszystkie twory ludzkie — dzieła sztuki, pra
wodawstwo — są martwe. Instynkt jest istotą żywej więzi społecznej, ra 
cjonalizm stworzyć może jedynie społeczeństwo „mechaniczne, bez życia”. 
W ten sposób dochodzi Odojewski do teorii narodu: „każdy naród — wedle 
jego słów — jest organizmem, złożonym z elementów wypracowanych 
przez wieki”56. Każdy naród jest czymś odrębnym, często zamkniętym, za
razem jednak — wskutek mądrych rządów Opatrzności — stanowi część 
całości uniwersalnej.

Rosjanie, wedle Odojewskiego, zachowali bogactwo sił instynktualnych 
zatracone przez mieszkańców zachodniej Europy; dlatego też Rosja ma do 
spełnienia doniosłą misję. Europa aby odrodzić się musi ulec duchowej 
rusyfikacji.

Myśl o szczególnym posłannictwie Rosji dojrzewała jednocześnie w wie
lu umysłach, znajdowała zwolenników nawet za granicą: Schelling w roz
mowie z Odojewskim wyraził się, że Rosja „przeznaczona jest do czegoś 
wielkiego”57, Franz Baader skierował na ręce rosyjskiego ministra oświa

5* P. U. Sakulin, jw., s. 482.
56 Tamże, s. 485.
57 Tamże, s. 387.
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ty, hr. Uwarowa obszerny list pod wymownym tytułem: „Misja Kościoła 
Rosyjskiego wobec upadku chrześcijaństwa za Zachodzie”58.

Mesjanizm (lub raczej: misjonizm)59 Odojewskiego nie zakładał diame
tralnego przeciwieństwa pomiędzy Rosją a Europą zachodnią. Kultura eu
ropejska miała dla Odojewskiego walor absolutny: misja Rosji polegała 
w jego ujęciu raczej na uratowaniu kultury europejskiej, niż na zastąpie
niu jej przez kulturę nową, jakościowo odrębną. Do poglądów Odojewskie
go łatwo nawiązać mogli słowianofile, ale myśl, że Rosja wchłonie i da no
we życie wszystkiemu co najwartościowsze w kulturze europejskiej, była 
ulubioną myślą Bielińskiego. W sporach między słowianofilami i okcydenta- 
listami zajmował więc Odojewski pozycję pośrednią.

Podobnego stanowiska bronił na początku lat trzydziestych inny wybit
ny członek kółka lubomudrów, w niedalekiej przyszłości jeden z współ
twórców słowianofilstwa — Iwan Kirejewski.

IW AN K IR EJEW SK I

W „Przeglądzie literatury rosyjskiej za rok 1829” stwierdzał Kirejew
ski, że w literaturze rosyjskiej walczyły niedawno dwie zasady: filantro- 
pizm francuski i idealizm niemiecki80. Ich cechą wspólną było marzyciel- 
stwo, „ d ą ż e n i e  d o  l e p s z e j  r z e c z y w i s t o ś ć  i”, przeciwstawionej 
rzeczywistości istniejącej.

Oba te kierunki są już przestarzałe. Dominującą myślą współczesności 
jest, wedle Kirejewskiego, „zaufanie do losu i przekonanie, że zarodki 
u p r a g n i o n e j  p r z y s z ł o ś c i !  zawarte są w t e r a ź n i e j s z e j  
r z e c z y w i s t o ś ć  i; że w konieczności działa Opatrzność, że jeśli kapryś
ny twór marzenia ginie jako urojenie, to za to z c a ł o k s z t a ł t e m  
r z e c z y w i s t o ś c i  i s t n i e j ą c e j  winien ukształtować się trwały, 
lepszy byt. Stąd s z a c u n e k  d l a  r z e c z y w i s t o ś c i ,  stanowiący 
istotę owego stopnia rozwoju umysłowego, na którym zatrzymała się obec
nie Europa, i który wydarza się w postaci kierunku historycznego we 
wszystkich dziedzinach bytu i ducha ludzkiego.

68 Obszerny wyjątek z listu iBaadera opublikowany został w książce Mikołaja 
Bierdiajewa The Russian Idea, ¡Londyn 1®47, s. 54—56.

59 Słuszne wydaje się rozróżnianie tych pojęć: „mesjanizm” łączy się z ideą „me
sjasza narodów”, misjonizm zakłada jedynie, że każdy naród historyczny spełnia 
własną misję w procesie dziejowym (por. N. Bierdiajew, A. S. Chomiakow, Moskwa
1912, s. 209).

60 Mówiąc o idealizmie niemieckim Kirejewski ma na myśli iromantyzm lubomu
drów, ich entuzjazm dla „ideału” i wzgardę dla prozaicznej rzeczywistości.
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Historia jest w naszych czasach centrum wszelkiej wiedzy, nauką nauk, 
jedynym warunkiem każdego rozwoju; kierunek historyczny obejmuje 
wszystko”61.

Przyczyny powstania owego „kierunku historycznego” wyjaśnił Kire- 
jewski w artykule pt. W iek dziew iętnasty .  Główną przyczyną był, jego zda
niem, syntetyczny charakter epoki Restauracji: w Europie ukształtował się 
wówczas „nowy, z ł o ż o n y  porządek rzeczy, w skład którego weszły nie 
tylko rezultaty nowych dążeń lecz także ostatki starego wieku, częściowo 
ocalałe, częściowo odnowione, w obu wypadkach zmienione wskutek nowych 
okoliczności”62 w poezji zarówno zewnętrzne „naśladowanie rzeczywisto
ści, jak marzycielstwo, zastąpione zostało przez kierunek historyczny, 
w którym swobodne marzenie przeniknięte jest niezmiennie rzeczywisto
ścią, a piękno równoznaczne jest z prawdą”68; w  filozofii zapanowała sdhei- 
lingiańska „filozofia tożsamości”, będąca „pojednaniem” materializmu i ide
alizmu, racjonalizmu i mistycyzmu. Filozofia ta przezwycięża ograniczo
ność racjonalizmu, „szkolno-logicznego” rozumowania, które nie jest w sta
nie uchwycić żywej rzeczywistości, zatrzymuje się na abstrakcjach i okre
śleniach o charakterze negatywnym. Schellingianizm jest więc „filozofią 
pozytywną, filozofią h i s t o r y c z n ą ,  której czas teraz dopiero nastaje, 
bowiem dopiero teraz zakończony został rozwój filozofii negatywnej i lo
gicznej” 64.

Nasuwa się pytanie: dlaczego istotny składnik historyzmu upatruje Ki- 
rejewski w pierwiastku irracjonalnym? Pytanie to dotyczy bardzo ważnej, 
ogólnej właściwości historyzmu romantycznego. Kirejewski (zarówno 
w przedsłowianofilskim, jak w słowianofilskim okresie swej działalności) 
jest typowym przedstawicielem konserwatywno-romantycznej krytyki ra 
cjonalizmu.

Racjonalizm, wedle Kirejewskiego, doprowadza do zatracenia wiary 
w realność rzeczywistości: Kartezjusz zwątpił nawet we własne istnienie, 
uwierzył w nie dlatego tylko, że uznał je za warunek myślenia65. Uchwycić 
realność może tylko irracjonalna intuicja („wewnętrzny korzeń pozna
nia”)66 polegająca na harmonijnym współdziałaniu wszystkich władz du
cha ludzkiego. Intuicja ta — najczęściej „nieświadoma” (w sensie świado

61 I. W. Kirejewski Połnoje sobranije soczinienij, (Moskwa 1861, s. 23—24.
62 Tamże, s. 65—06; artykuł Wiek dziewiętnasty  stał się przyczyną zamknięcia 

wydawanego przez Kirejewskiego czasopisma „Europejczyk”. Wedle Mikołaja I. Ki
rejewski mówiąc o „aktywności rozumu” m iał na m yśli rewolucję, mówiąc o synte
tycznym charakterze epoki Restauracji miał na myśli rząd konstytucyjny.

63 Tamże, s. 65.
64 Tamże, s. 69.
65 Tamże, t. II, 's. 252—253.
68 Tamże, i. II, s. 309—310.
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mości racjonalnej) — nie jest możliwa u izolowanych jednostek; jest więc 
ona w istocie tym samym zjawiskiem, które Odojewski określił jako „in
stynkt”. Świadomość ludzka ma charakter zbiorowy — nosicielami wyż
szej, ponadindywidualnej świadomości są narody — całości organiczne, wy
rażające ten lub inny aspekt boskiej idei realizującej się w procesie dziejo
wym. Inną, bardziej uniwersalną postacią jednoczącej ludzi świadomości 
zbiorowej, jest świadomość religijna. Narody i religie to główne czynniki 
procesu historycznego — dlatego właśnie „kierunek historyczny” odnosi się 
z tak wielkim szacunkiem do religii i narodowości, sprzyja dążeniom do po
jednania filozofii z religią, do stworzenia filozofii narodowych.

Na postawione pytanie można zatem odpowiedzieć: Kirejewski łączył 
historyzm z irracjonalizmem, dążył bowiem do uchwycenia zmian zacho
dzących w ponadindywidualnej świadomości społecznej, a nie potrafił prze
zwyciężyć w inny sposób abstrakcyjnie racjonalistycznej, nominalistycznej 
koncepcji społeczeństwa (narodu). Wypadek Kirejewskiego jest niewątpli
wie wypadkiem typowym.

Na początku lat trzydziestych był Kirejewski umiarkowanym okcy- 
dentalistą: czasopismo, które redagował (w r. 1832) i w którym publikował 
swe artykuły nosiło tytuł „Europejczyk”. Rosja, jak sądził wówczas, nie 
stworzyła jeszcze prawdziwej cywilizacji, jest wciąż jeszcze państwem mło
dym, jej rodzima kultura niezdolna była wznieść się do uniwersalności67.

Kulturę europejską, w ślad za Guizotem i Savigny, sprowadzał Kire- 
iewski do trzech zasadniczych pierwiastków: 1) religii chrześcijańskiej;
2) charakteru ludów barbarzyńskich, które obaliły cesarstwo Rzymskie;
3) spuścizny świata antycznego88. Nieszczęściem Rosji był brak dziedzi
ctwa antycznego. Antyczność wywarła dobroczynny wpływ na kościół 
katolicki, który stał się pośrednikiem między barbarzyńcami i światem 
starożytnym, głównym czynnikiem integracji, kluczowym ogniwem 
feudalizmu. K ultura rosyjska, pozostawiona sama sobie, w izolacji — nie 
jest zdolna do rozwoju: Europa jest dla Rosji tym, czym był świat antyczny 
dla Europy — czynnikiem organizującym i zapładniającym, nadającym 
dynamizm nieruchomej, izolowanej narodowości. Obecnie Europa zesta
rzała się, narody Europy, wypełniwszy swe posłannictwo, przestały żyć sa
modzielnym życiem nie tworząc jednak harmonijnej, ogólnoeuropejskiej 
całości. Brak Europie centrum duchowego, narodu, który panowałby nad 
innymi przewagą polityczną i umysłową. Rolę taką spełnić mogą jedynie 
Stany Zjednoczone Ameryki lub Rosja, ale Stany Zjednoczone są zbyt dale

67 I. W. Kirejewski, Polnoje sobranije soczinienij,'jw., t. I, s. 74.
68 Tamże, s. 75; por. A. Koyre, jw., s. 177—178.
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ko, cywilizacja ich jest zbyt jednostronna. Misję odnowienia Europy wy
znaczał więc Kirejewski swojej ojczyźnie69.

Światopogląd Kirejewskiego ulegał ewolucji, historyzm jego stawał 
się coraz mniej racjonalny, coraz bardziej mistyczny. W końcu lat trzy
dziestych stworzył Kirejewski podwaliny historiozofii słowianofilskiej. In
dywidualną przyczyną tej ewolucji było zbliżenie do prawosławia; przy
pisując prawosławiu charakter religii absolutnej nie mógł Kirejewski po
zostawać okcydentalistą. Przyczyna społeczna także jest bardzo wyraź
na — niewątpliwie był nią lęk przed kapitalizmem, wzmożony rozwojem 
wydarzeń w Europie po roku 1830.

Ogólny schemat historiozoficzny pozostał nie zmieniony. Kirejewski 
w dalszym ciągu wyróżnia trzy składniki konstytutywne cywilizacji za
chodniej, zupełnie inaczej ocenia jednak rolę dziedzictwa antycznego70. 
Cywilizację rzymską (podobnie jak większość romantyków) uważa za 
sztuczną, pozbawioną żywego ducha, skrajnie racjonalistyczną. Nie przy
padkowo Rzymianie wsławili się w  dziedzinie p r a w a ,  a więc w dziedzi
nie zgubnego racjonalizowania i formalizowania więzi społecznej. Pozo
stałości cywilizacji Rzymskiej wypaczyły charakter chrześcijaństwa: ka
tolicyzm przejął od starożytnego Rzymu ideę jedności przez przemoc, 
w średniowiecznej scholastyce znalazł schronienie pogański racjonalizm. 
Wybujały indywidualizm, racjonalizowanie i formalizowanie więzi spo
łecznej, powodowały proces atomizacji; „ u m o w a  s p o ł e c z n a ,  pisze 
Kirejewski, nie jest wymysłem encyklopedystów, lecz rzeczywistym idea
łem, ku którem u dążyły nieświadomie, a obecnie dążą świadomie wszyst
kie społeczeństwa zachodnie”71.

W przeciwieństwie do Europy zachodniej uboga ziemia Ruska przyjęła 
i zachowała chrześcijaństwo w postaci nieskażonej. By tego dokonać mu
siała pozostawać w izolacji, co odbiło się niekorzystnie ¡na jej rozwoju. 
Przełamanie izolacji było rzeczą konieczną, reform y Piotra I były więc 
w pewnej mierze usprawiedliwione. Obecnie jednak, gdy nawet zgrzybiała 
Europa zdała sobie sprawę — dzięki Schellingowi — z nicości racjonaliz
mu, Rosja winna zerwać z europeizacją i przystąpić do spełniania swej 
misji: budowanie cywilizacji prawdziwie chrześcijańskiej, uniwersalnej, 
absolutnej.

69 I. W. Kirejewski, jw., s. 45—46.
70 „Klasyczny świat starożytnego pogaństwa, świat, którego nie otrzymała w  spu- 

ściźnie Rosja, jest w  istocie triumfem formalnego rozumu ludzkiego nad wszystkim, 
co znajduje wewnątrz człowieka i poza człowiekiem — triumfem czystego, nagiego ro
zumu, opierającego się na sobie samym, nie uznającego nic ponad sobą i poza so
bą...” (por. I. W. Kirejewski, jw., s. 190— 191). Nieotrzymanie takiej spuścizny było 
więc 'błogosławieństwem losu.

71 Tamże, s. 195—196.
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CZAAlDlAJEW

Słowianofilskł system I. Kirejewskiego powstał jako rezultat świado
mej opozycji wobec historiozofii Czaadajewa72.

Piotr Czaadajew jest niewątpliwie jedną z najbardziej frapujących po
staci w dziejach myśli rosyjskiej. Jest on — w jeszcze większej mierze 
niż Odojewski — naturalnym łącznikiem między dwiema epokami jej roz
woju, przedzielonymi tragiczną datą 1825. Na początku lat dwudziestych 
Czaadajew bliski był najwybitniejszym przedstawicielom ruchu dekabry- 
stowskiego. „W Rzymie byłby Brutusem, w Atenach Peryklesem, a w Ro
sji jest oficerem husarii” — pisał o nim Puszkin73. Znany wiersz Puszkina 
pt. Do Czaadajewa  (1818) kończy się słowami:

0  druchu, wierz mi, wzejdzie ona,
Szczęśliwa gwiazda nad ojczyzną,
Zerwie się Rosja przebudzona
1 na ruinach despotyzmu 
Wyryje lud nasze imiona74.

Jest to najbardziej optymistyczna strofa w twórczości Puszkina. Adresat 
tej strofy stał się — w kilkanaście lat po jej napisaniu — twórcą najgłębiej 
pesymistycznego poglądu na Rosję.

Około 1823 r. Czaadajew przeżył kryzys światopoglądowy: w życiu jego 
nastąpił zwrot w kierunku religii. Intensywność przeżyć duchowych była 
tak wielka, że poważnie nadwątliła jego zdrowie i zmusiła do wyjazdu za 
granicę. W czasie tej podróży Czaadajew umocnił swe sympatie do katoli
cyzmu, silnie oddziałującego wówczas na arystokrację rosyjską. Po powro
cie do Rosji (w 1826 r.), w ciągu kilku lat całkowitego odosobnienia doko
nał ogromnej pracy nad zbudowaniem własnego światopoglądu. Rezultatem 
jej było osiem Listów  filozoficznych, spośród których tylko jeden — poświę
cony Rosji — opublikowany został za życia autora (w 1836 r.).

Gerszenzon nazwał światopogląd Czaadajewa „światopoglądem deka
brysty, który stał się mistykiem”75. Czaadajew poszukiwał mistycznego 
sensu historii. W poszukiwaniach tych pomogli mu przede wszystkim tra 
dycjonaliści francuscy, de Bonald, Ballanche i Chateaubriand, a także de 
Maistre i częściowo Lamennais. Bardzo poważny wpływ wywarła nań filo
zofia niemiecka: najbliższy duchowo był mu Schelling, którego poznał oso
biście w 1825 r. i z którym korespondował w latach późniejszych; na pod

72 W młodości Kirejewski sam -był pod wpływem  Czaadajewa, którego znał 
osobiście i cenił bardzo wysoko. W latach późniejszych Czaadajew zaczął ulegać w pew 
nej mierze wpływom Kirejewskiego.

73 Por. czterowiersz Puszkina K portrietu Czaadajewa.
74 Przeikład J. Tuwima.
75 M. Gerszenzon, P. J. Czaadajew. Zizń i myszlienije, SPb, 1908.
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kreślenie zasługuje fakt, że znał również Kanta, a nawet Hegla, co na prze
łomie lat dwudziestych i trzydziestych było w Rosji rzadkością76.

Człowiek jest, wedle Czaadajewa, istotą głęboko społeczną, świado
mość ludzka ma charakter zbiorowy. Rozum jednostki czerpie swą siłę 
z zakotwiczenia w rozumie uniwersalnym; rozum jednostki izolowanej 
t-o rozum człowieka upadłego, rozum sztuczny; bezsilność jego widzimy 
na przykładzie Kanta. Indywidualistycznie pojęta wolność to straszliwa 
siła niszczycielska, wiodąca człowieka coraz niżej po stromej drodze 
upadku. Najwyższym moralnym prawem jest podporządkowanie się jed
nostki działającej poprzez nią wyższej woli i wyższej świadomości, osią
galne w pełni dopiero po mistycznej śmierci „ja”: „człowiek, pisał Cza- 
adajew, nie ma na tym świecie innego przeznaczenia oprócz pracy nad zni
weczeniem swego osobistego bytu i zamianą go na byt całkowicie so
cjalny lub bezosobowy”77.

Wyższa, ponadindywidualna siła, której masy posłuszne są ślepo, jak 
„bezduszne atomy”, której wybrane jednostki służą jako świadome orga
ny, jest siłą rozwoju historycznego. Dlatego też 'ogromne znaczenie nada
wał Czaadajew historii: myśl historyczna — pisał — „powołana jest obec
nie do wzniesienia się na wyżyny jakich dotąd nie znała; można powie
dzieć, że umysł jedynie w sferze historii czuje się dziś swobodnie, że w każ
dej chwili stara się oprzeć o przeszłość, że nowe, powstające w nim siły 
ceni tylko w tej mierze w jakiej zdolny jest zrozumieć je poprzez pryz
mat swych wspomnień, drogi, którą przeszedł, znajomości czynników, 
które kierowały jego rozwojem w ciągu wieków”78.

Zadaniom, które stoją przed myślą historyczną nie może sprostać „histo
ria narracyjna” ani racjonalistyczny pragmatyzm. Wyżej ceni Czaadajew 
historiograficzny prowidencjalizm z czasów, „gdy duch chrześcijaństwa 
panował w nauce”; była w nim „myśl głęboka, chociaż źle sformułowana” 
L nie mogąca zastąpić niedostatków ówczesnej wiedzy historycznej, z cze
go Czaadajew w pełni zdaje sobie sprawę79. Dlatego też „rozum wieku 
żąda zupełnie nowej filozofii historii”, filozofii, która pozostawałaby w ta
kim stosunku do istniejącej, jak współczesna astronomia do „elementar
nych gnomicznych obserwacji Hipparcha”80. Owa powstająca filozofia

76 Por. V. V. Zenkovsky, A History of Russian Philosophy, t. I, Londyn 1953, 
s. 151—153.

77 Soczinienija i pis’ma P. J. Czaadajewa,  pod red. M. Gerszenzona, t. I, Moskwa
1913, s. 121. W wydaniu tym opublikowane zostały jedynie cztery Listy filozoficzne, 
pozostałe — nieznane wówczas — opublikowane zostały w  1935 r. w ZSRR (Litiera- 
turnoje nasledstwo, t. 22—24).

78 Tamże, s. 97.
79 Tamże, s. 98.
80 Tamże.
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historii przewartościowuje istniejące oceny: obali niezasłużoną reputację 
indywidualistów, racjonalistów i sceptyków, takich jak Sokrates i Marek 
Aureli; imię Arystoklesa wypowiadać będzie ze wstrętem, w Homerze 
rozpozna demoralizatora ludzkości; znaczenie przypisywane dziś Grecji 
starożytnej okaże się monstrualnie wyolbrzymione. Natomiast należna 
cześć oddana zostanie ludziom, którzy — jak Mojżesz, Dawid, Mahomet — 
czuli płomień historii, przez których przemawiało „święte natchnienie”.

Od tradycyjnego prowidencjalizmu dzieli poglądy Czaadajewa istotna 
różnica teoretyczna81: ponadindywidualną siłę wypełniającą plany 
Opatrzności traktował Czaadajew jako i m m a n e n t n ą  wobec hi
storii, działająca p o p r z e z  ludzi nawet (podobnie jak „chytry” rozum 
w historiozofii Hegla) pomimo ich woli. Siła ta jest tożsama z h i s t o- 
r i ą, tam gdzie ona nie działa nie ma historii lecz tylko chaos wydarzeń. 
Narzędziami jej są jednostki i narody, będące „osobowościami moralny
m i”: misją ich jest wznoszenie się do powszechności — narody izolowane, 
zamknięte w przesądach narodowych będących najgorszym rodzajem roz
łączającej ludzi ślepoty82, nie mogą być narodami historycznymi. Od cza
sów Chrystusa esencją historii jest chrześcijaństwo: istota chrześcijaństwa 
realizuje się w rozwoju historycznym, sensem historii jest rozwój 
chrześcijaństwa. Czystą postacią chrześcijaństwa jest katolicyzm — pa
pież jest „widomym znakiem jedności”, a zarazem symbolem przyszłego, 
powszechnego zjednoczenia83. Dzięki papiestwu Europa była w średnio
wieczu jednym, wielkim narodem chrześcijańskim. Rola polityczna chrze
ścijaństwa już się jednak ¡Skończyła, obecnie1 chrześcijaństwo staje się 
s o c j a l n e ,  zbliża się do ostatniej fazy w realizacji Królestwa Bożego 
na ziemi.

Z punktu widzenia tej filozofii historii próbował Czaadajew spojrzeć 
na Rosję. Można również powiedzieć odwrotnie — spojrzenie na Rosję do
prowadziło Czaadajewa do takiej właśnie filozofii dziejów. Opublikowany 
w 1836 r. List filozoficzny  Czaadajewa jest w dziejach myśli rosyjskiej 
najżarliwszym wyrazem okcydentalizmu, najskrajniejszym przejawem 
niewiary w przyszłość własnego narodu.

Rosja, według Czaadajewa, nie posiada historii, jest krajem  jakby za
pomnianym przez Opatrzność: położona między Wschodem a Zachodem 
nie należy ani do Wschodu, ani do Zachodu. Nikt by jej w ogóle nie za
uważył, gdyby nie rozciągnęła się od Niemiec do cieśniny Beringa. Rosja

81 Różnicy tej nie docenia Zieńkow.ski określając poglądy historiozoficzne 'Czaa
dajewa terminem „prowidencjalizm” (por. A History of Russian Philosophy, t. I, 
s. 164).

82 P. Czaadajew, tamże, s. 93.-
83 Tamże, s. 118.



176 Andrzej Walicki

nie zna ciągłości tradycyji, Rosjanie do niczego nie są przywiązani, we 
własnych domach żyją jak w zajeździe, chociaż mieszkają w miastach są 
koczownikami. Nie znana jest w Rosji moralna atmosfera Zachodu — idee 
sprawiedliwości, obowiązku, porządku, prawa; nie znany jest „zachodni 
sylogizm”, metodyczność, logika84. Naród rosyjski nie ma przeszłości, 
nie miał nigdy poetycznej młodości pełnej namiętnego niepokoju, bujnej, 
bezcelowej działalności. Dzieje Rosji to dzikie barbarzyństwo, nieuctwo, 
później poniżające jarzmo tatarszczyzny, duch której — według chłodnej, 
celnej uwagi Czaadajewa — „odziedziczyła nasza władza narodowa”85. 
Takie dzieje nie są historią, nie ma w nich żadnej idei moralnej. Dlatego 
też Rosjanie żyją tylko teraźniejszością, „bez przeszłości i przyszłości, 
wśród martwego zastoju”86. „Przyszedłszy na świat niczym nieślubne 
dzieci, bez związku z ludźmi, którzy żyli przed nami, nie chronimy w ser
cach nic z nauk, które wypracowała poprzednio ludzkość. Każdy z nas na 
własną rękę wiązać musi zerwaną nić. To, co u innych narodów stało się 
przyzwyczajeniem, instynktem, nam trzeba wbijać do głowy uderzeniami 
młota. Wspomnienia nasze sięgają jedynie dnia wczorajszego; jesteś
my — można powiedzieć — obcy samym sobie. Tak dziwnie poruszamy 
się w czasie, że z każdym krokiem naprzód chwila miniona znika dla nas 
bezpowrotnie. Jest to naturalnym  rezultatem kultury, opartej całkowicie 
na zapożyczeniach i naśladownictwie; każda nowa idea wypiera bez śladu 
dawne, gdyż nie wyrasta z nich, lecz zjawia się u nas Bóg wie skąd. Po
nieważ przyjmujemy zawsze tylko gotowe idee w mózgach naszych nie 
kształtują się owe niewygładzalne bruzdy, które powstają w umysłach 
wskutek ciągłości rozwoju i które stanowią ich siłę. Rośniemy, ale nie doj
rzewamy; idziemy naprzód, ale po krzywej linii, nie prowadzącej do celu. 
Podobniśmy do dzieci, których nie nauczono myśleć samodzielnie: w wie
ku dojrzałym nie mają one nic własnego, cała ich wiedza jest w zewnętrz
nym bycie, cała ich dusza jest poza nimi”87.

Brak historii, brak ciągłości tradycji powoduje słabość charakterów. 
Rosjanin nie ma o co się oprzeć, w jego głowie „wszystko jest indywidual

84 P. Czaadajew, jw., s. 82. A. Koyré (w książce Études sur l’histoire de la pensée 
philosophique en Russie, Paryż 1950, s. 24) dopatruje się w  powyższej myśli sprzeczno
ści z czaadajewską, skrajnie negatywną, oceną Arystotelesa. Wydaje się jednaik, że 
mówiąc w  danym wypadku o logice Czaadajew nie 'deklaruje się jako zwolennik ra
cjonalizmu i logiki formalnej, ma po prostu na myśli „logiczność postępowania”, dzia
łanie metodyczne, konsekwentne, zgodne z ustalonymi regułami.

80 Tamże, s. 79.
86 Tamże.
87 Tamże, Sj. 80,
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ne, chwiejne i niepełne”88. Cechująca wielu Rosjan szaleńcza odwaga jest 
również swoistym wyrazem niecenienia życia, niezdolności do pogłębie
nia i wytrwałości, obojętności wobec ddbra i zła. Czaadajew widzi w Rosji 
niemoc ducha, stwierdza nawet, że w krwi Rosjan „jest coś wrogiego 
prawdziwemu postępowi”89. „Samotni w świecie niczego nie daliśmy 
światu, niczego go nie nauczyliśmy; nie wnieśliśmy żadnej idei do masy 
idei ludzkich, niczym nie przyczyniliśmy się do postępu ludzkiego rozumu, 
a to, co dał nam ten postęp, wypaczyliśmy. W ciągu całego naszego istnienia 
społecznego nic nie uczyniliśmy dla wspólnego dobra ludzi; żadna poży
teczna myśl nie zrodziła się na bezpłodnej glebie naszej ojczyzny; żadna 
wielka prawda nie wyszła z naszego środowiska”90. Jakie są przyczyny ta
kiego stanu rzeczy?

Główną przyczyną jest izolacja, nieuczestniczenie w powszechnym roz
woju ludzkości. Źródłem tej izolacji jest przede wszystkim odosobnienie 
religijne; Rosjanie są co prawda chrześcijanami, ale czyż nie są nimi rów
nież Abisyńczycy? Rosja w dziedzinie duchowej znajduje się wciąż w  sta
nie chaosu poprzedzającego cywilizację, natomiast na Zachodzie w pewnej 
mierze zostało już urzeczywistnione Królestwo Boże91. Dlatego też, aby 
wznieść się od empirycznej wegetacji do życia duchowego musiałaby Rosja 
powtórzyć od samego początku cały dotychczasowy rozwój ludzkości92.

List filozoficzny  Czaadajewa opublikowany został w okresie, gdy ofi
cjalna ideologia głosiła wszem i wobec, że Zachód gnije, a Rosja kwitnie, 
że jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jest godna pozazdroszczenia, 
że tylko Rosja stanowi „kotwicę ocalenia” dla całej ludzkości. Wrażenie 
wywołane przez List  było piorunujące. Czaadajewa uznano za obłąkanego, 
czasopismo „Teleskop” zostało zamknięte, jego redaktor, Nadieżdin, zesła
ny do Ust-Sysolska. Konserwatywnie nastrojona opinia publiczna uważała 
te posunięcia za zbyt łagodne. Nawet Odojewski oburzony był publikacją 
L is tu03.

Inna była reakcja Puszkina, który zresztą (podobnie jak I. Kirejewski) 
dawno już znał treść Listu  z krążącego w odpisach oryginału francuskiego. 
Wystosował on do Czaadajewa list, w którym polemizował z pesymizmem 
swego przyjaciela, stwierdzał, że nie chciałby mieć innej ojczyzny i innych

88 P. Czaadajew, jw., s. 82.
89 Tamże, s. 85.
90 Tamże, s. 84.
91 Tamże, s. 91.
92 Tamże, s. 89.
98 Por. A. Koyré, Etudes sur l’histoire de la pensée philosophique en Russie, Pa

ryż 1950, s. 29—30.

12 A rch iw u m  h is to rii filozofii i m yśli społ.
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przodków; ale listu tego nie wysłał, napisawszy na kopercie: „kruk kruko
wi oka nie wykolę”94.

Oddźwięk, wywołany przez List filozoficzny w najbardziej postępo
wych środowiskach młodej inteligencji ówczesnej, znamy z pięknej relacji 
Hercena: był to „wystrzał, który rozległ się wśród ciemnej nocy; czy coś 
tonęło i obwieszczało swoją zagładę, czy był to sygnał, wołanie o pomoc, 
zapowiedź świtu lub tego, że on nie nastanie, mniejsza o to, lecz trzeba było 
się obudzić”95.

*

Pomiędzy napisaniem Listu filozoficznego (1829) a jego opublikowa
niem (1836) upłynęło kilka lat, w ciągu których światopogląd Czaadajewa 
(pod wpływem, między innymi, Iwana Kirejewskiego) ulegał pewnej ewo
lucji: w momencie publikacji tekst Listu  niecałkowicie odzwierciedlał 
więc pozycję autora. Dlatego też w napisanej w 1837 r. Apologii obłąkanego 
(Apologie d ’un fou) podjął Czaadajew próbę dokładniejszego wyjaśnienia 
swych poglądów na Rosję, a zarazem usprawiedliwienia się przed opinią 
publiczną.

Pogląd na dzieje Rosji pozostał bez zmian, pesymizm jednak ustąpił 
miejsca optymizmowi. „Kocham swą ojczyznę — stwierdzał Czaadajew — 
taką miłością jakiej nauczył mnie Piotr Wielki”. Izolacja Rosji nie była jej 
winą, lecz winą położenia geograficznego. Rosja nie ma historii96, ale to 
właśnie stanowi jej wielką szansę: narody Europy skrępowane są własnymi 
tradycjami, własną historią, zapatrzone w przeszłość; Rosja natomiast, bę
dąca jakby niezapisaną kartą, może swobodnie budować przyszłość wyko
rzystując doświadczenie narodów Europy i unikając ich błędów: „historia 
nie jest w naszej władzy, ale nauka należy do nas; nie jesteśmy w stanie 
dokonać od nowa całej pracy ludzkiego ducha, ale możemy wziąć udział 
w dalszym jego rozwoju”97. Na tej podstawie opierał Czaadajew swe „głę
bokie przekonanie”, że Rosja powołana jest aby „rozwiązać większość pro-

94 A. Koyré, Études sur l’histoire..., jw., s. '27—29.
95 A. Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania, t. II, Warszawa 195.2, s. 263.
96 „L'histoire d’un peuple n’est point seulement une suite de faits qui se succè

dent, c’est encore une série d’idées qui «’enchaînent. Il faut que le fait se traduise 
par une idée; il faut qu’une pensée, un principe, circulent à travers les événements 
et tendent à se réaliser. Alors le fait n’est point perdu, il a sillonné les intelligences,
il est resté igravé dans les coeurs, et nulle force au monde ne sauvait l’en expulser... 
Voilà précisément l’histoire que nous n’avons pas. Il fout apprendre à nous en passer, 
et non lapider les gens gui se soint aperçus de cela les premiers” (P. Czaadajew, jw., 
s. 224).

97 Tamże, s. 231—232.
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blemów socjalnych, rozwinąć do końca większość idei, które powstały 
w dawnych społeczeństwach, odpowiedzieć na najważniejsze pytania nu r
tujące ludzkość”98.

Myśl ta, wypowiadana zresztą już przed Czaadajewem ", zdobyła 
w dziewiętnastym wieku wielką popularność. Wypowiadał ją Bieliński 
i Hercen, Czernyszewski i ideologowie narodnictwa. Różne bywały jej inter
pretacje, narodnicy dochodzili nawet do idealizacji zacofania historycznego, 
jako czynnika ułatwiającego kształtowanie lepszej, socjalistycznej przy
szłości. Wszyscy jednakże postępowi myśliciele byli całkowicie zgodni, że 
szansa historyczna Rosji polega na możliwości krytycznego wykorzystania 
doświadczeń Europy zachodniej.

Na innych przesłankach opierała się ideologia słowianofilów. Również 
oni sądzili, że Rosja powołana jest do realizacji najdoskonalszego ustroju 
społecznego. Przekonanie to nie miało jednak nic wspólnego z poglądem, że 
Rosja jest niezapisaną kartą, że nie ma własnej historii: wprost przeciwnie, 
właśnie w historii Rosji, przede wszystkim Rosji przedpiotrowskiej, w po
zytywnej treści zapisanej na kartach jej dziejów, upatrywali słowianofile 
dowody na rzecz jej szczególnego posłannictwa.

98 Tamże, is. 230—231. Trudno stwierdzić w jakiej mierze słowa te wyrażają rze
czywiste przekonanie Czaadajewa: był on człowiekiem o słabym charakterze, Apo
lonia obłąkanego pisana była z myślą o „usprawiedliwieniu się” przed władzami. 
Pod koniec swego życia, w  1854 r., Czaadajew ponownie wyraził skrajnie pesym i
styczny pogląd na Rosję. Odnaleziony w jego papierach artykuł o Rosji (opubliko
wany dopiero w  1934 r.) kończył się słowami: „'Gdy mówi się o Rosji, często sądzi 
się, że jest ona państwem takim, jak inne: w  istocie jest zupełnie inaczej. Rosja jest 
całym osobnym światem, pokornym wobec woli, kaprysu, fantazji jednego izłow ie- 
ka — obojętne czy ma na imię Piotr, czy też Iwan: w  każdym wypadku jest to uoso
bienie samowoli. W przeciwieństwie do wszystkich praw ludzkiego współistnienia 
Rosja idzie w  jednym tylko kierunku, ku własnemu zniewoleniu i ku zniewoleniu 
wszystkich sąsiednich narodów. Dlatego też byłoby pożyteczne — nie tylko w intere
sach innych narodów, lecz także w jej własnym interesie — zmusić ją by wstąpiła 
na inną drogę (P. Czaadajew, Nieopublikowannaja statja, Zwienja, t. III—IV, Acade- 
mia, Moskwa-Leningrad 1934, s. 380).

99 Pierwszy wypowiedział ją Diderot (por. G. W. Plechanow, jw., t. XXII, s. 144). 
W przeznaczonej dla Katarzyny II pracy pt. Essai historique sur la Police stwierdzał 
on, że Rosja jako kraj młody, nie znający starych, zakrzepłych form ustrojowych, 
jest szczególnie plastycznym, podatnym materiałem dla twórczej woli mądrego pra
wodawcy: „jakże szczęśliwy jest naród, w którego kraju nic jeszcze nie zostało zro
bione!”.

Podobną myśl wypowiadał w XVIII wieku Denis Fonwizin. W swej korespon
dencji z Europy stwierdzał on, że chociaż na Zachodzie „wcześniej niż my zaczęto 
żyć, to jednak my, zaczynając żyć, możemy wybrać sobie taką formę, jaką zechce
my i  uniknąć w  ten sposób zła, ktć|re się tam wlkorzeniła. Nous commençons et ils 
finissent’’.

12*



180 Andrzej Walicki

SŁOWIANOFILSTWO LAT CZTERDZIESTYCH—PIĘĆDZIESIĄTYCH

W ideologii słowianofilskiej wyróżnić należy poglądy „właściwych” 
słowianofilów (Chomiakow, Kirejewscy, Aksakowowie, Samarin) oraz 
ideologów tzw. „oficjalnej ludowości” (Pogoain, Szewyriow), zgrupowa
nych wokół czasopisma „Moskwitianin”. Ideologia pierwszego ugrupowa
nia (pokazywałem to na przykładzie I. Kirejewskiego) wywodziła się bez
pośrednio z romantyzmu „lubomudrów”; główni ideologowie drugiego kie
runku również należeli w młodości do kółka „lubomudrów”, ale światopo
gląd ich ukształtował się raczej pod wpływem ideologii oficjalnej, sformu
łowanej na początku lat trzydziestych przez ministra oświaty hr. S. Uwa- 
rowa. Ideologia ta streszczała się w „trójjedynym ” haśle: „prawosławie, 
samodzierżawie i ludowość”.

Podkreślanie całkowitej odrębności Rosji, ostre przeciwstawianie jej 
zachodniej Europie, lęk przed kapitalizmem, dążenie do podtrzymania 
feudalnej „patriarchalności”, apelacja do religii prawosławnej i do ludu 
przeciwstawianego indywidualistycznej, zeuropeizowanej inteligencji by
ły cechami łączącymi „właściwych” słowianofilów z ideologami „oficjal
nej ludowości”. Dla Bielińskiego oraz dla liberalnych okcydentalistów lat 
czterdziestych miały one znaczenie decydujące, sprawiały, że oba ugrupo
wania obejmowane były wspólną nazwą „słowianofilstwo”.

Nie należy jednak lekceważyć różnic dzielących oba kierunki s ł o w i a -  
n o f i 1 s k i e. Wyrażały się one w odmiennym stosunku do reżymu miko- 
łajowskiego oraz do zagadnienia państwowości. „Właściwi” słowianofile 
byli antyetatystami — mogli sobie na to pozwolić będąc potomkami starych 
rodów bojarskich, przedstawicielami warstwy społecznej mającej własne 
tradycje i własną historię (o wiele starszą niż historia wszechrosyjskiego 
imperium), zawdzięczającej swe przywileje nie randze urzędniczej lecz uro
dzeniu, a więc okoliczności całkowicie niezależnej od biurokratycznej ma
chiny państwowej. W światopoglądzie ich dominował pierwiastek konser
watywnej utopii — w Rosji przedpiotrowskiej widzieli królestwo rodzimej 
patriarchalności, obcej i wrogiej „pruskiemu” biurokratyzmowi państwa 
mikołaj ewskiego. W swych rozważaniach historycznych przeciwstawiali 
historię narodu historii państwa, podkreślając swą niezależność narażali się 
na podejrzliwość władz i ustawiczne interwencje cenzury. Marzyli o pogo
dzeniu absolutyzmu ze staroruskimi instytucjami przedstawicielskimi, po
stulowali zniesienie poddaństwa chłopów, wprowadzonego rzekomo pod 
zgubnym wpływem zachodniej Europy. Idealizacja chłopskiej „obszczyny” 
czyniła z ich ideologii swoistą odmianę „feudalnego socjalizmu”. Nie przy
puszczali nawet, jak bardzo wygodna jest osławiona „obszczyna” dla tak 
„biurokratycznych” celów, jak ściąganie podatków państwowych!
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Owego utopizmu było znacznie mniej w poglądach ideologów „oficjal
nej ludowości”. Znajdowali oni zwolenników wśród szlachty przeważnie nie- 
rodowej, urzędników, konserwatywnie nastawionych „raznoczyńców”; nie 
usiłowali tworzyć frondy wobec samodzierżawia, nie przeciwstawiali współ
czesnej Rosji Rusi przedpiotrowskiej, ideologia ich była „oficjalna” w peł
nym znaczeniu tego słowa. Samodzierżawie traktowane 'było przez nich jako 
władza ludowa, gwarant harmonii społecznej. Wydawca „Moskwitianina”, 
historyk Pogodin, syn chłopa pańszczyźnianego, „demokratyzmu i służal
czości zadziwiająca mieszanina”100, widział główną podstawę mikołajow- 
skiej monarchii w ciemnocie, w patriarchalnym zacofaniu, w miłych sercu 
feudałów „chrześcijańskich” cnotach ludu rosyjskiego. „Słysząc słowo «lud 
rosyjski» — pisał S. Szewyriow, czołowy krytyk „Moskwitianina” — przy
wykłem odczuwać jakiś spokój i to nie tylko co do mojej ojczyzny, lecz na
wet co do całej Europy, z imieniem bowiem ludu rosyjskiego nieoddzielnie 
łączę pojęcia o bezwzględnej pokorze wobec cerkwi i równie bezwzględnym 
oddaniu i posłuszeństwie wobec monarchy”101.

W światopoglądzie ideologów zarówno niezależnego, jak i oficjalnego nur
tu słowianofilstwa wątek historystyczny odgrywa rolę ogromną, zasadni
czą. Palma pierwszeństwa należy się niewątpliwie najstarszemu spośród 
nich, Mikołajowi Pogodinowi. Już w latach dwudziestych wprowadzał on do 
swych wykładów historycznych pojęcia koniecznego, „organicznego” rozwo
ju dziejowego, „idei” odrębnej, rozwijanej przez każdy naród zgodnie z za
mierzeniami Opatrzności itp .102 Szukanie „idei”, „zasady” historii rosyj
skiej pojmował Pogodin jako badanie jej początków. W Aforyzm ach histo
rycznych  (1828) dzielił Europę na Zachodnią (Rzymsko-Germańską) 
i Wschodnią (Bizantyńsko-Słowiańską): państwa zachodnie (pod tym wzglę
dem Pogodin był całkowicie zgodny z Guizotem) powstały w drodze pod
boju, walka tuziemców z najeźdźcami przekształciła się w walkę klas, roz

100 Określenie poety A. Szczerbiny.
101 Cyt. wg Oczerki po istorii russkoj żurnalistiki i kritiki, Leningrad 1950, s. 291. 

Niemniej charakterystyczne jest wyznanie K. Aksakowa w  związku z wydarzeniami 
1848 roku: „...głęboko oburza mnie właśnie to, że hańbią oni wielką zasadę narodo
wości, ludowości. Jakże zbrukana jest ludowość (narodnost’) u tych ludzi Zachodu. 
Po pierwsze: nie ma tam prawdziwej ludowości, ich ludowość jest sztuczna, zmyślona, 
naciągnięta. Po drugie: kalają oni ludowość przez to, że nadają jej charakter rewo
lucyjny, obcy rzeczywistej ludowości. Zasada ludowa (narodowa) jest w  swej istocie 
zasadą antyrewolucyjną, konserwatywną. Taka jest właśnie ludowość rosyjska, lu
dowość prawdziwa (...) Frak może być rewolucyjny, sukmana nigdy. .Kosja powinna, 
mym zdaniem, zrzucić frak i przywdziać sukmanę — zarówno w przenośnym, jak 
w dosłownym znaczeniu tych słów” (cyt. wg E. J. Kijko-Bielinski w  Sowriemiennikie, 
w książce: Woprosy russkoj litieratury 1840—1870 godow, Uczenyje zapiski L. G. U. 
nr 171, Leningrad 1954, s. 92—93).

102 Por. A. Koyre, La philosophie et le probleme national en Russie, ¡jw., s. 160.
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wój Europy zachodniej musiał więc dokonywać się poprzez rewolucje 
i przewroty polityczne; państwowość rosyjska powstała w wyniku dobro
wolnego wezwania władzy, historia Rosji nie zna więc walk wewnętrz
nych, feudalizmu, walk klasowych. Schemat ten stał się częścią składową 
wszystkich słowianofilskich syntez historycznych.

Najciekawsze ujęcia historyzmu, najbogatsze w pomysły syntezy hi
storiozoficzne powstały jednak (rzecz zresztą zrozumiała) w gronie sło- 
wianofilów młodszego pokolenia, reprezentujących n u rt myśli konser- 
watywno-szlacheckiej niezależnej od formułowanych przez Uwarowa „za
mierzeń i dyrektyw rządu”103. Obok Iwana Kirejewskiego na pierwszym 
miejscu wymienić należy tutaj A. Chomiakowa i K. Aksakowa.

*

Prawidłowy, nie zakłócony rozwój społeczny polega, wedle Chomia
kowa, na harmonijnym współdziałaniu dwóch sił: „jedna z nich, podsta
wowa, rdzenna, właściwa całemu ustrojowi, całej przeszłej historii spo
łeczeństwa, jest siłą życia, samoistnie rozwijającą się ze swych zasad, ze 
swych organicznych podstaw; druga, rozumna siła jednostek, opiera się
0 siłę społeczną, żyje tylko jej życiem, sama nigdy niczego nie tworzy
1 nie dąży do tego, lecz zawsze uczestniczy w wysiłkach ogólnego rozwoju, 
nie pozwala mu przejść w ślepotę martwego instynktu lub w nierozsądną 
jednostronność. Obie siły są konieczne, lecz druga, siła świadomości i roz
sądku, winna być związana żywą, pełną miłości wiarą z pierwszą siłą, siłą 
życia i twórczości. Gdy zerwany zostaje związek wiary i miłości, następuje 
rozdarcie i walka” 104. Rozdarcie takie nastąpiło w Anglii. Walczą tam obec
nie dwie siły: toryzm i wigizm. Toryzm jest „żywiołem historycznym”, siłą 
„żywą, organiczną, historyczną”, siłą tradycji lokalnej religii, obyczaju; to
ryzm to „wszelka radość życia”, to żywiołowość nie znosząca wszelkiego 
skrępowania, sztucznych konwencji, racjonalizacji. „W Anglii torysem jest 
każdy stary dąb o długich gałęziach, każda starodawna dzwonnica, zaryso
wująca się na horyzoncie” 105; toryzm to poezja życia, spontaniczność, wol

103 u  warów sądził, że całe życie duchowe narodu winno być odgórnie organizo« 
wane przez rząd w  celu uniknięcia chaosu i dezintegracji zachodnio-europejskiej. 
Postawa Uwarowa w stosunku do narodu rosyjskiego była postawą pedagoga: wierzył 
on w  swą misję edukowania 'Rosji, zbyt młodej jeszcze aby mogła sama rozpoznać 
co jest dobre i potrzebne dla jej rozwoju. Uczeni winni pracować „zgodnie z zamie
rzeniami i dyrektywami rządu” (por. A. Koyre, jw., s. 200—205).

104 A. S. Chomiakow, Polnoje sobranije soczinienij, t. I, Moskwa 1878, s. 127—128.
105 Tamże, s. 130.
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ność. Wigizm jest siłą „analityczną, nie wierzącą przeszłości”, cechuje go 
suchość wewnętrzna, bezpłodność twórcza: „na dnie jego leży sceptycyzm, 
nie wierzący w historię, nie kochający jej, racjonalizm, nie uznający pra
womocności uczuć naturalnych, prostych, nie mających podstaw logicz
nych, wreszcie dezintegrujący egoizm jednostek”. Naturalne więzi społecz
ne wigizm stara się zastąpić przez „więzi pozornie mniej surowe, a w isto
cie mniej swobodne, dlatego właśnie, że konwencjonalne; prostotę sumie
nia i ducha lubi zastępować przez wyrachowaną policję formy”106.

Rozdarcie między toryzmem i wigizmem nie jest w Anglii całkowite — 
każdy Anglik, nawet wig, jest w duszy torysem. Prosty lud angielski jest 
głęboko przywiązany do przeszłości; arystokracja angielska nie jest wy
obcowana ze społeczeństwa, „jest nie instytucją lecz tworem rodzimej gle
by i historii, częścią toryzmu, a nie samodzielną, odrębną siłą”. Znacznie 
gorzej, z punktu widzenia Chomiakowa, przedstawia się sytuacja Francji, 
w której całkowicie niemal wysechł „żywioł historyczny”107; społeczeń
stwo francuskie uległo atomizacji, życie duchowe — wyjałowieniu; poezja, 
utraciwszy swe źródło, przekształciła się w retorykę, pogoń za formą i sztu
cznymi efektami.

Rosja przed Piotrem I, mimo że wiele było w niej zła, reprezentowała 
najdoskonalszy typ rozwoju społecznego; reformy Piotra spowodowały jed
nak rozdarcie między ludem, który pozostał wierny tradycji, a zeuropeizo
waną warstwą wyższą. Toryzm rosyjski, reprezentowany przez lud, jest 
silniejszy, czystszy niż gdziekolwiek, ale też rozdarcie między toryzmem 
a wigizmem jest w Rosji największe. Odbiło się to niekorzystnie zarówno 
na inteligencji, jak i na ludzie: wiedza, reprezentowana przez warstwę wy
kształconą zatraciła siłę żywotną, zeuropeizowani Rosjanie stali się „kolo
nizatorami we własnym kraju”; z drugiej strony, wraz z coraz większym 
wyobcowywaniem inteligencji, „słabła działalność umysłowa w niższych 
klasach”108. Zatracona została pełnia życia duchowego, przejawiająca się 
w harmonijnej, organicznej jedności społecznego i indywidualnego pier
wiastka istoty ludzkiej. Osobowość wyobcowanych z ludu jednostek uległa 
wewnętrznej dezintegracji. „Zerwanie z życiem, zerwanie z przeszłością 
i teraźniejszością — pisał Chomiakow — niemalże pozbawiało nas ojczyz
ny; ludzie, w których szczególnie silnie wyraziło się to wyobcowanie (otczuż- 
dienije) zasługują na współczucie raczej niż na naganę. Są oni godni poli
towania jak każdy człowiek nie mający ojczyzny, jak Żyd albo Cygan lub

106 A. S. Chonoiakow, Połnoje sobranije..., jw., s. 1«29.
107 Tamże, s. 50—51.
108 Tamże, s. 22 (artykuł pt. Mnienije inostrancew o Rosii, „Moskwitianin” 1945, 

nr 4).
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jeszcze bardziej, Żyd bowiem znajduje ojczyznę w wyłączności religijnej, 
a cygan w wyłączności plemiennej. Są oni ofiarami fałszywego rozwoju”109.

Koncepcja ta była jak gdyby odpowiedzią na List filozoficzny Czaada- 
jewa: istotnie, powiadali słowianofile, nie mamy własnej historii, nie mamy 
tradycji, nic nie łączy nas z minionymi pokoleniami, w głowach naszych 
„wszystko jest indywidualne”, nie mamy o co się oprzeć, żyjemy jak Cy
ganie, koczownicy; ale dotyczy to tylko n a s ,  warstwy wynarodowionej, 
wyobcowanej z życia ludu. Ratunkiem nie jest więc dla nas Europa, ale 
reintegracja w życiu ludu, powrót do religii, odbudowa nadwątlonych przez 
europeizację samoistnych, tradycyjnych form życia społecznego.

Konserwatywny historyzm słowianofilów — podobnie jak historyzm 
okcydentalisty Czaadajewa — był więc swoistą reakcją na procesy aliena- 
cyjne zachodzące w społeczeństwie rosyjskim w związku z rozkładem tra
dycyjnych więzi społecznych, opartych na wspólnocie religijnej i obycza
jowej. Procesy te ostro odczuwane były wówczas w całej Europie w związku 
z obumieraniem narodowości feudalnej i kształtowaniem się — w bardzo 
różnych warunkach — narodów nowożytnych.

/ W związku z tą  problematyką niezwykle ciekawa wydaje mi się słowia- 
nofilska krytyka państwowości i prawa, rozwinięta głównie przez Konstan
tego Aksakowa.

*

U podstaw rozważań Aksakowa leży rozróżnienie pomiędzy prawdą 
wewnętrzną i zewnętrzną. Prawdą wewnętrzną jest w jednostce głos su
mienia, w społeczeństwie — całokształt poglądów moralnych przejawiający 
się w religii, tradycjii, obyczajach; prawda zewnętrzna to prawo i państwo. 
Prawda wewnętrzna jest dobrem i wolnością; prawda zewnętrzna to zło 
i niewola. Celem prawa i państwa jest „uczynić niepotrzebnym sumienie”, 
zniszczczyć swobodne życie społeczne, „stworzyć taki porządek rzeczy by 
dusza okazała się dla człowieka zbędną, by również bez niej mógł być mo
ralny i postępować jak należy”110. Droga prawdy zewnętrznej to droga wy
godna i prosta: „ustrój wewnętrzny człowieka przenosi się na zewnątrz” 111, 
nakazy sumienia zostają skodyfikowane, życie społeczne przybiera formy 
wyobcowane, instytucjonalne, następuje depersonalizacja stosunków mię
dzyludzkich, więź społeczna ulega sformalizowaniu, swobodne przekona

109 A. S. Chomiakow, jw., s. 45 (artykuł pt. Mnienije russkich ob inostrancach, 
„Moskowskij Sbornik” 1846).

110 K. S. Aksaikow, Połnoje sobranije soczinienij, t. I, Moskwa 1861, s. 52.
111 Tamże, s. 249.
112 Tamże, s. 52.
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nia moralne zastąpione zostają przez przymus: Jest to droga kusząca: duch 
ludzki skłonny jest do lenistwa moralnego, prawo daje mu możność me
chanicznego, formalnego traktowania swych obowiązków, rezygnacji z usta
wicznej czujności moralnej. Dlatego też „dominacja w społeczeństwie ze
wnętrznego prawa osłabia moralną godność człowieka, uczy go postępowa
nia bez wewnętrznych pobudek moralnych” 112; „choćby nie wiem jak sze
roko i liberalnie rozwijało się Państwo, chociażby osiągnęło najbardziej 
demokratyczne formy, mimo wszystko pozostanie ono Państwem, zasadą 
niewoli, zewnętrznego przymusu; nie swobodnym ucieleśnieniem wew
nętrznego świata człowieka lecz jedynie daną formą, instytucją. Im bardziej 
rozwinięte jest Państwo, tym bardziej wewnętrzny świat człowieka wypie
rany jest przez instytucję, tym dogłębniej i mocniej skrępowane jest spo
łeczeństwo, chociażby Państwo odpowiadało pozornie wszystkim jego po
trzebom”113.

Zachód, wedle Aksakowa, od dawna już wybrał drogę prawdy zewnętrz
nej, prawa i państwa. Nawet lud na Zachodzie „urzeczony został ideałem 
Państwa. Republika jest próbą ze strony ludu aby samemu stać się Pań
stwem..., a zatem próba całkowitego porzucenia swobodnej drogi moralnej... 
Najskrajniejszy wyraz takiej próby, najbardziej zgubną etatyzację (ogosu- 
darstwlienije) ludu widzimy w Stanach Zjednoczonych Ameryki; jest ona 
możliwa ponieważ nie ma tam naturalnych związków krwi, wspomnień 
lokalnych i legend, jedności wiary. Zamiast żywego narodu jest tam 'pań
stwowa maszyna z ludzi.. Stosunki międzyludzkie ulegają polityzacji... 
Chociaż ‘błyszczy się porządek zewnętrzny, ale blask jego jest powierz
chowny; chociaż dobrze wydaje się zestrojony, ale jest tylko mechaniz
mem; chociaż wydaje się, że panuje tam wolność, ale wolność ta jest tylko 
indywidualną, wzajemnie ograniczoną samowolą. Nie, nie tam jest wol
ność: tam wolność, gdzie duch Boży” 114.

Drogę prawdy wewnętrznej wybrał, wedle Aksakowa, naród rosyjski. 
Legenda o przywołaniu Waregów świadczy, zdaniem Aksakowa, że naród 
rosyjski nie był zdolny do wyłonienia z samego siebie organizacji państwo
wej. Nie tylko zresztą nie był zdolny, ale także nie chciał. Ponieważ wsku
tek ułomności natury ludzkiej i konieczności obrony wprowadzenie pań
stwowości i prawa okazało się niezbędne, Rosjanie przywołali władzę poli
tyczną zza morza — uczynili tak, bowiem nie chcieli ze szkodą dla prawdy 
wewnętrznej sami stać się Państw em 115; woleli przywołać Państwo z ze
wnątrz, niż dokonać autoalienacji.

113 K. S. Aksakow, Połnoje sobranije..., jw., s. 249.
114 Tamże, s. 57—68.
115 Tamże, s. 55.
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Od tej chwili głównymi czynnikami dziejów Rosji stały się dwie siły, 
starające się jak najmniej ograniczać się wzajemnie: Ziemie i Państwa. 
„Ziemia” — to lud żyjący we wspólnocie gminnej (obszczynie) będącej, 
wedle słowianofilów, przykładem organizacji społecznej swobodnej, a za
razem spójnej, wszystkie sporne sprawy rozstrzygający zgodnie z sumie
niem i obyczajem na zebraniach i wiecach, nie poprzez mechaniczne licze
nie głosów, lecz na zasadzie jednomyślności. W sprawach ogólnokrajowych 
lud wypowiadał swój pogląd na Ziemskich Soborach, ostateczne ich roz
strzygnięcie pozostawiając woli monarszej. Lud miał zapewnioną całko
witą swobodę życia i myśli, monarcha — całkowitą swobodę działania 
w dziedzinie polityki. Car rosyjski dlatego właśnie dysponował władzą 
absolutną by poddani jego mogli odseparować się od polityki, od spraw 
państwowych, żyć wedle „prawdy wewnętrznej”. Ludzie pozostający na 
służbie państwa złączeni byli z ludem wiarą i obyczajami — w ten sposób 
nawet państwo stawało się ludowe, „ziemskie”110. Żadna konstytucja nie 
regulowała stosunków między Państwem i Ziemią: „gwarancja prawna 
jest złem. Gdzie jest potrzebna, tam nie ma dobra (...). Cała siła w ideale. 
Cóż zresztą znaczą warunki i umowy, gdy niema prawdy wewnętrznej?” 
Prawda wewnętrzna dlatego właśnie zachowała się w Rosji, że naród ro
syjski zawsze w nią wierzył i nie uciekał się do umów117.

Dobrowolny sojusz Ziemi i Państwa naruszony został jednak przez 
Piotra I; wskutek jego reform Państwo stało się w Rosji nie złem koniecz
nym lecz z a s a d ą ,  usiłującą podporządkować sobie lud. Wielu ludzi ode
rwało się już od wewnętrznej prawdy, lud trwa jeszcze przy niej, zacho
wał swą óbszczynę  i wiarę prawosławną. Ale jeśli lud ustąpi, jeśli prze
siąknie duchem państwowym lub sam zechce być państwem, wówczas zgi
nie prawda wewnętrzna, wyschnie źródło swobody duchowej118.

W ten sposób z romantycznego historyzmu słowianofilów zrodziła się 
fćonserwatywna utopia, będąca skrajnym przeciwieństwem racjonalistycz
nych utopii oświeceniowych. Nie może być chyba większego kontrastu niż 
między oświeceniową koncepcją oświeconego monarchy a owym anar
chicznym monarchizmem, między „światopoglądem prawniczym” działa
czy Oświecenia a ową totalną negacją więzi społecznych o charakterze zra
cjonalizowanym i formalnym. Ideologia słowianofilów była w warunkach 
rosyjskich najbardziej krańcowym przejawem antyoświeceniowej reakcji 
romantycznej.

*

116 K. S. Aksakow, Połnoje sobranje..., jw., s. 14.
117 Tamże, s. 9—10.
118 Tamże, s. 58.
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Mimo rzucających się w oczy różnic ideologia słowianofilów ma wiele 
cech wspólnych ze światopoglądem tak zażartego oksydentalisty jak Czaa- 
dajew; słowianofile często podkreślali, żc właśnie wśród nich znalazł on 
największe zrozumienie; Czaadajew nie przypadkowo tak chętnie otaczał 
się ludźmi z ich grona. Jeszcze więcej cech wspólnych łączy ideologię sło- 
wianofilską ze światopoglądem W. Odojewskiego i z umiarkowanym 
okcydentalizmem młodego Kirejewskiego. Reprezentowali oni ten sam typ 
światopoglądu — można go nazwać światopoglądem konserwatywno-ro- 
mantycznym. Ogólna charakterystyka rosyjskiej odmiany tego światopo
glądu będzie więc naturalnym podsumowaniem, a zarazem uzupełnieniem 
dotychczasowego toku myśli.

U podstaw konserwa ty wno-romantycznego historyzmu leży koncepcja 
szczególnego „żywiołu historycznego” („instynkt”, „toryzm”), potężnej siły 
twórczej będącej całościowym wyrazem najgłębszej istoty kolektywnej 
duszy narodu, manifestującej się w organicznym rozwoju jego dziejów, 
literatury i sztuki. „Historyczna” jest tylko taka rzeczywistość, w której 
przejawia się działanie owej siły; może istnieć również rzeczywistość nie- 
historyczna, sztuczna, pozbawiona żywego ducha. Taką właśnie rzeczywi
stością była, wedle Czaadajewa, Rosja na przestrzeni całych jej dziejów119; 
wedle słowianofilów elementy takiej rzeczywistości wprowadziły do Rosji 
reformy Piotra, po których tylko lud pozostał w Rosji ostoją „historycz- 
ności”. Siłą antyhistoryczną, niszczącą historycznie ukształtowane więzi 
społeczne, jest racjonalizm izolowanych jednostek, oderwanych od „żywio
łu historycznego”. Społeczeństwo, w którym wysechł „żywioł historyczny” 
przestaje być całością ponadindywidualną, staje się zbiorem jednostek, zin
tegrowanym nie „organicznie”, od wewnątrz, lecz mechanicznie, zewnętrz
nie. Wzmocnienie zewnętrznej integracji jest zatem odwrotną stroną pro
cesu wewnętrznej atomizacji społeczeństwa, „państwo” umacnia się kosz
tem „ziemi”: absolutyzm Piotra był wedle słowianofilów pierwszym kro
kiem ku republice, ku społeczeństwu, w którym  sam „lud” staje się „pań
stwem”, w którym  więzi społeczne o charakterze wewnętrznym, organicz
nym wyeliminowane zostają całkowicie.

„Żywioł historyczny” jest w rozwoju wydarzeń siłą nie transcendentną, 
lecz immanentną, kieruje postępowaniem ludzi nie z zewnątrz, lecz od we
wnątrz, przejawia się w spontaniczności niezracjonalizowanych działań 
ludzkich; by usłyszeć jego głos wystarczy odwołać się do „instynktu”, do 
„wewnętrznej prawdy” własnej duszy. Wyjaśniając zjawiska historyczne

119 Dzięki takiemu poglądowi na dzieje Rosji mógł Czaadajew pozytywnie oce
niać reformy Piotra: nie były one żadnym grzechem przeciwko „historyczności” sko
ro historyczności tej i tak nigdy nie było. W stosunku do narodu nie posiadającego 
historii postępowanie Piotra było uzasadnione i słuszne.
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konserwatywni romantycy (a przynajmniej najwybitniejsi spośród nich) 
nie odwoływali się do ustawicznej interwencji Opatrzności ani do z góry 
ustalonego „planu” bożego, starali się odnaleźć wewnętrzne, strukturalne 
prawidłowości danej rzeczywistości historycznej: to  właśnie odróżniało ich 
poglądy od tradycyjnego prowidencjalizmu; dzięki temu tylko można mó
wić o ich historyzmie. Nie oznacza to jednak, że idea immanencji zastąpiła 
w ich światopoglądzie koncepcję transcendentnego boga osobowego — sło- 
wianofile, jako głęboko wierzący prawosławni chrześcijanie, zawzięcie 
zwalczali „panteistów”. W światopoglądzie konserwatywnych romantyków 
swoisty historyzm łączył się z teizmem w podobny sposób, jak w światopo
glądzie wielu mistyków wiara w boga osobowego łączyła się z panteistycz- 
ną w istocie wizją świata: słowianofilska „prawda wewnętrzna” bardzo 
przypomina mistyczną koncepcję „światła naturalnego”120.

„Żywioł historyczny” jest czymś realnym, konkretnym, wymykającym 
się abstrakcyjnym kategoriom czystego rozumu; nic więc dziwnego, że 
żadnego spośród scharakteryzowanych wyżej myślicieli rosyjskich nie za
dawalał Heglowski „rozwój pojęcia” 121: wszyscy oni byli w pewnej mierze 
schellingianistami, a Schelling, zwłaszcza w wykładach monachijskich 
(których pilnym słuchaczem był w 1830 r. Iwan Kirejewski)122, ostro ata
kował Hegla zarzucając mu sprowadzanie rzeczywistości do „martwego 
schematyzmu”, stwierdzając, że „pojęcie logiczne” jest puste, nie ogarnia 
rzeczywistości jako tak iej123. Słowianofile uważali Schellinga za pierw
szego myśliciela zachodnioeuropejskiego, który zdał sobie sprawę z nicości 
racjonalizmu; Hegel natomiast był w ich oczach filozofem, który „dopro
wadził racjonalizm do skrajnych konsekwencji”, jedynym na świecie na
prawdę konsekwentnym racjonalistą, całkowicie zadowolonym z „bezcie
lesnego świata pojęcia” 124.

Po czym można odróżnić rzeczywistość „historyczną” od „niehistorycz- 
nej”? Zgodnie z konserwatywno-romantyczną koncepcją historyzmu racjo
nalista nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, brak mu bowiem

120 Związki pomiędzy mistycyzmem a ideologią romantyków interesująco oma
wia W. Żirmunskij w  książce: Niemieckij romantizm i sowriemiennaja mistika, 
SPb 1914.

121 Przedstawiciele młodszego pokolenia isłowianofilów: K. Aksakow i J. Samarin, 
byli początkowo zapalonymi heglistami (Aiksakow należał do kółka Stankiewicza), 
później jednakże zdecydowanie odrzucili heglizm stwierdziwszy, że jest on filozofią 
racjonalistyczną, nie dającą się- pogodzić z religią prawosławną.

122 Por. A. Koyre Etudes..., jw., s. 16—17.
123 Por. Kuno Fischer, Istorija nowoj fiłosofii '(tłum. N. Łosskiego), t. VII, SPb 

1905, s. 222—224, 241—242.
124 A. S. Chomiakow, jw., s. 293. Pogląd słowianofilów na filozofię Schellinga 

najpełniej wyłożony został w  artykule J. Kirejewskiego O nieobchodimosti i wozmoż-  
nosti nowych naczał dla fiłosofii.
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szczególnej intuicji, zmysłu historycznego. Mimo to można, jak sądzę, spre
cyzować niektóre przynajmniej obiektywne wyznaczniki tej „historycz- 
ności”.

„Historyczne” jest to, co nie przerywa ciągłości tradycji, co nosi na so
bie wyraźne znamię tradycji narodowej, charakteru narodowego. Charak
ter narodowy jest tworem okoliczności historycznych (nawet geograficz
nych), ale zarazem „osobowością moralną”, która raz ukształtowawszy się 
s'tała się czymś w rodzaju obiektywnej, niezmiennej struktury, manifestu
jącej się w rozwoju dziejowym; najważniejszym składnikiem tradycji na
rodowej jest religia. Cecha „historyczności” przysługuje więc — w uję
ciu konserwatywno-romantycznym — nie temu, co zmienne lecz temu, co 
trwałe, powtarzalne: nacisk położony jest nie na dynamizm procesów hi
storycznych lecz na ich ciągłość, organiczność. Rzeczywistość historyczną 
cechują pewne prawidłowości wewnętrzne — są to jednakże raczej pewne 
prawidłowości strukturalne niż konieczne, nienaruszalne prawa dziejowe. 
„Trudno o coś łatwiejszego — pisał J. Kirejewski — niż wyobrażenie so
bie każdego faktu rzeczywistości w postaci nieuniknionego rezultatu wyż
szych praw rozumnej konieczności; ale też nic bardziej nie wypacza rze
czywistego rozumienia historii niż owe rzekome prawa rozumnej koniecz
ności, będące w istocie tylko prawami rozumnej możliwości”125. Prawidło
wość rozwoju historycznego jest czymś, czego n i e  n a l e ż y  naruszać 
pod groźbą strasznych skutków (dezintegracja społeczeństwa), co jednak 
naruszyć m o ż n a ;  najlepszym dowodem reformy Piotra, Rewolucja 
Francuska, cały rozwój Europy Zachodniej (wedle Czaadajewa na odwrót: 
cały rozwój Rosji). „Historyczność” jest więc czymś nieustannie zagrożo
nym, cenną spuścizną, którą należy chronić przed unicestwieniem. Zachod
nioeuropejski kapitalizm był w oczach konserwatywnych romantyków ro
syjskich rezultatem całego dotychczasowego rozwoju Europy, a jednocze
śnie zaprzeczeniem wszelkiej „historyczności”.

Dużą rolę odgrywał w konserwatywnym historyzmie motyw estetycz
ny, estetyka dawności — nie lubowanie się przeszłością z muzealniczego 
punktu widzenia, lecz jej estetyczna kontemplacja jako żywej całości, bar
dziej harmonijnej niż wewnętrznie rozdarta teraźniejszość. Odojewski 
traktował „poezję” jako potężną siłę instynktualną, miłody Kirejewski 
przypisywał „kierunkowi historycznemu” odkrycie „poezji życia”; 
w Liście filozoficznym  Czaadajewa wyraźnie wyczuwa się estetyczną kon
templację katolickiego średniowiecza (w duchu Chateaubrianda), podziw 
dla owej jedności wewnętrznie zróżnicowanej i zhierarchizowanej, lubo
wanie się bujną, „poetyczną” młodością narodów europejskich. To samo — 
wbrew pozorom — można powiedzieć o słowianofilach: Konstanty Aksa-

125 J. W. Kirejewski, jw., t. II, s. 22.
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kow gromił co prawda Zachód za estetyzm, zamiłowanie do „zewnętrzne
go piękna”, efektów, barwności120, ale sam również był estetą urzeczonym 
odmiennym od zachodnioeuropejskiego „wewnętrznym”, „duchowym 
pięknem” bizantynizmu starej Rusi; w rozważaniach Chomiakowa o toryz- 
mie, w jego stwierdzeniach, że torysem jest w Anglii każdy „stary dąb
0 długich gałęziach”, że toryzm rosyjski to starodawny Kreml i złociste ko
puły soborów moskiewskich127, motyw estetyczny widoczny jest jak na 
dłoni.

I wreszcie — last but not least — szczególnie wielką rolę odgrywa 
w konserwa tywnym historyzmie negacja wszelkiego racjonalizowania
1 formalizowania więzi społecznej, negacja państwowości w tej mierze, 
w jakiej jest ona czynnikiem wyobcowanym z historycznie ukształtowanej 
struktury  społecznej.

Nie przeczy temu apologetyczny stosunek oficjalnego słowianofilstwa 
do państwowości rosyjskiej: Pogodin i Szewyriow byli apologetami pań
stwa, które — szczerze lub nieszczerze — uważali za ludowe, patriarchalne, 
organicznie związane z narodem. Już Karamzin pisał, że w Rosji „monar
cha jest żywym prawem”: „nasz rząd jest rządem ojcowskim, patriarchal- 
nym. Ojciec rodziny sądzi i  karze bez protokółu, podobnie monarcha wi
nien kierować sdę czasami wyłącznie własnym sumieniem”128. Jak widać 
stąd, ideał patriarchalności monarchii wymierzony był bezpośrednio prze
ciwko burżuazyjnemu „światopoglądowi prawniczemu”; różnica między 
anarchizującym słowianofilstwem Aksakowa a słowianofilstwem oficjal
nym nie jest więc — z teoretycznego punktu widzenia — różnicą zasad
niczą. „Właściwi” słowianofile, nie dążący do zharmonizowania swej ideolo
gii z polityką rządu, mogli być, oczywiście, bardziej konsekwentni: ideali- 
zacja społeczeństwa, w którym  jednostka związana jest ze społecznością 
b e z p o ś r e d n i o  (nie poprzez pośrednictwo zracjonalizowanych insty
tucji), przeciwstawiała się centralistycznym dążeniom biurokracji (jed
nostka może odczuwać b e z p o ś r e d n i  związek tylko z niewielką grupą 
społeczną), czyniła z nich gorących propagatorów samorządu lokalnego 
(„ziemstw”)129. Oba odłamy słowianofilstwa łączyła jednak rzecz najistot

126 Por. K. Aksakow, jw. s. 18—22.
127 A. S. Chomiakow, jw.
128 N. Karamzin, O driewniej i nowoj Rossii, jw., Russkij Archiw, 1870, s. 2340. 

Podobnie zapatrywał się na feudalną monarchię Scheliing stwierdzając, że „monar
chia umożliwia to, czego nie można osiągnąć z pomocą samego prawa... Rozum i pra
wo nie obdarzają miłością. Tylko osobowość może kochać, a taiką osobowością może 
być w  państwie tylko król wobec którego wszyscy są równi” (Kuno Fischer, jw., 
s. 793).

129 Nie przypadkowo zbliżony do słowianofilstwa A. Grigorjew usiłował dopatrzeć 
się zwolennika centralizmu nawet w Bielińskim. Por. A. Grigorjew, Soczinienija, t. I, 
SPb 1876 (artykuł Razwitija idiei narodnosti w naszej litieraturie so smierti Puszkina).
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niejsza: idealizacja narodowości feudalnej, więzi społecznej nie ujętej 
w formy prawno-instytucjonalne, opartej na religii, tradycji, autorytecie. 
Tego rodzaju więzi społeczne istniały w wieku XIX raczej dzięki sile iner
cji niż wewnętrznej żywotności, ulegały szybko postępującemu rozkłado
wi: ale to właśnie przyczyniło się do rozkwitu konserwatywnego romantyz
mu, ptak Minerwy bowiem — jak powiada Hegel — najchętniej wylatuje
0 zmierzchu.

Jednolitość podstawowych założeń, założeń teoretycznych konserwa- 
tywno-romantycznego historyzmu nie przeczy faktowi, że mógł on łączyć 
się z różnymi postawami wobec aktualnie istniejącej rzeczywistości spo
łecznej: od postawy apologetycznej do retrospektywnej utopii, a nawet — 
w wypadku niedostrzeżenia w rzeczywistości żadnych cech „historycz
nych” — do jej totalnej negacji (Czaadajew).

Ideologia słowianofilów jest jednym z nurtów ogólnoeuropejskiego kon
serwatywnego romantyzmu, nurtem  stosunkowo najbardziej zbliżonym do 
ideologii konserwatystów niemieckich (zwłaszcza w Prusach). Było to 
w znacznej mierze wynikiem ulegania wpływowi myślicieli niemieckich, 
wpływu tego (także wymagającego wyjaśnienia) nie należy jednakże prze
ceniać. Jeśli konserwatyści niemieccy posługiwali się w walce z biurokra
tycznym etatyzmem i liberalnym konstytucjonalizmem takimi samymi ar
gumentami jak rosyjscy slowianofile, to główną przyczyną tej zbieżności 
jest podobieństwo struktury  społecznej obu krajów. Zarówno Rosja jak
1 Niemcy były (w różnym stopniu) krajami zacofanymi, stojącymi wobec 
konieczności przemian burżuazyjnych w warunkach całkowitego zwycię
stwa kapitalizmu w bardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Europy, 
w warunkach umożliwiających analizę i teoretyczne uogólnienie doświad
czeń historycznych nowego ustroju. Zarówno w Rosji jak w Prusach głów
nym czynnikiem „racjonalizacji” stosunków społecznych był przez dość 
długi okres czasu oświecony absolutyzm i biurokracja państwowa130. Libe
rałowie niemieccy jeszcze na początku lat czterdziestych pokładali nadzieje 
w państwie pruskim, upatrując w nim nosiciela „zasady racjonalnej”, pro
testanckiej i oświeceniowej, przeciwnika wszelkiego irracjonalnego, reak
cyjnego „romantyzmu”131. Arnold Rugę upatrywał „konkretny byt, obiek
tywną i określoną formę” wolności w „państwie i prawie” 132. Konserwaty

130 p or. k . Mannheim, Conservative Thought, w  książce: K. Mannheim, Essays 
on sociology and social psychology, London 1953, s. 121—122.

lal Pox. A. Rüge, Th. Echtermeyer, Der Protestantismus und die Romantik. Zur 
Verständigung über unsere Zeit und ihre Gegensätze, „Hallische Jahrbücher", 1839 — 
1840.

132 p or. a , Cornu, Karol Marks i Fryderyk Engels, t. I, Warszawa 1958, s. 153 
(przypis 63).
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ści niemieccy, przeciwstawiający biurokratycznemu państwu ideał monar
chii chrześcijańskiej133, potępiali Fryderyka II z pomocą tych samych ar
gumentów, którymi posługiwali się w krytyce Piotra Wielkiego rosyjscy 
słowianofile134. Zarówno rosyjscy jak niemieccy konserwatyści przeciw
stawiali biurokratycznemu państwu i „wykorzenionej” inteligencji „zasa
dy ludowe”, ludową wierność narodowej tradycji, religii i obyczajom oj
ców135.

Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli konserwatywnej myśli 
społecznej był w Prusach F. Savigny, czołowy teoretyk „historycznej szko
ły praw ”. Szkoła ta  przeciwstawiała racjonalistycznemu „prawu teore- 
tycznememu” prawo historyczne, „pozytywne”, wyrosłe z obyczajów i tra 
dycji narodu, tworzące pewną całość organiczną, której nie można zmie
niać w sposób mechaniczny, zgodnie z arbitralną wolą ustawodawcy136. Po
nieważ prawa takiego nie można odgórnie zadekretować, szkoła historycz
na przeciwstawiała się konstytucji, a nawet ujednoliceniu poprzez ogólno- 
państwową kodyfikację praw istniejących. Zadanie swoje pojmowała jako 
badanie świadomości prawnej narodu, wykrywanie w niej elementów ży
wych, zdolnych do dalszego rozwoju; elementy takie upatrywał Savigny 
w podstawowych zasadach głęboko zakorzenionego w historii Niemiec pra
wa rzymskiego137.

Argumenty wysuwane przez „szkołę historyczną” przeciwko prawu 
„teoretycznemu” rosyjscy słowianofile zwracali przeciwko prawu jako ta
kiemu, prawu w ogóle. Jest to całkowicie zrozumiałe: w Rosji odwoływanie 
się do prawa rzymskiego nie miałoby żadnego sensu, zaś ustawodawstwo

133 Młody Marks słusznie stwierdzał, że realizacją tego ideału było państwo bi
zantyjskie (por. A. Cornu, jw., s. 164— 165).

134 Bliski przyjaciel młodego Marksa, K. Koppen, w  broszurze pt. Fryderyk  
Wielki i jego przeciwnicy (1840), pisał: „Fryderyk był naszym Mojżeszem. Umarły 
jego słabości, błędy, ludzkie przywary, ale nie może umrzeć jego nieśmiertelny duch, 
duch Oświecenia, wolności, myśli i sumienia, surowej praworządności, wcielonej w idei 
państwa, który jedyny może poprowadzić Prusy drogą prawdy... Sklepienie niebieskie 
nie opiera się bardziej pewnie na barkach Atlasa niż Prusy na odpowiednim do w y
magań epoki rozwinięciu zasad Fryderyka Wielkiego” (cyt. wg A. Cornu, jw., s. 164). 
Warto porównać z tymi słowami wyznanie Bielińskiego w  liście do Kawielina z dnia
22 listopada 1847 r.; „Piotr to moja filozofia, moja religiia, moje objawienie we wszyst
kim, co dotyczy Rosji ;(W. Bieliński, Polnoje sobranije soczinienij” t. 12, Moskwa 1956, 
s. 433).

135 pior_ x. Kroński, Hegel i problemy filozofii h istorii „Studia filozoficzne” 
Nr 3(6) 1958, s. 52—54.

136 Por. A. Cornu, jw., s. 82—84.
137 Uznanie, że źródłem nowoczesnego prawa winny być nie średniowieczne pra

wa feudalne lecz prawo rzymskie, świadczy, że Savigny nie był konserwatystą całko
wicie konsekwentnym, że bronił w  pewnej mierze interesów rosnącej burżuazji (por.
A. Cornu, jw., s. 84).
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absolutyzmu rosyjskiego — zwłaszcza obowiązujące również w wieku XIX 
ustawodawstwo z czasów Piotra I — zupełnie nie liczyło się z narodową tra 
dycją i Obyczajami, było o wiele bardziej „teoretyczne”, niż ustawodaw
stwo Fryderyka II. Warunki te sprawiły, że w ideologii słowianofilów kon
flikt między „historycznym” ¡obyczajem a „teoretycznym” (racjonalnym) 
prawem doprowadzony został do skrajności: ideologia „właściwych” sło
wianofilów była z tego punktu widzenia szczególnie wyrazistym przejawem 
tendencji, występującej (w formach bardziej umiarkowanych) u wszyst
kich, przeciwstawiających się biurokratyzmowi i konstytucjonalizmowi, 
konserwatystów europejskich.

Problematyka charakterystyczna dla ideologii konserwatywnego roman
tyzmu nie zawsze była problematyką pozorną. Podejmowali ją również ideo
logowie socjalistyczni. Szczególnie pouczające są z tego punktu widzenia 
rozważania młodego Marksa o procesie rozdzielania się (wraz z rozwojem 
kapitalizmu) życia społecznego i politycznego (społeczeństwa cywilnego 
i państwa), o odrywaniu się jednostek od wspólnot społecznych, o tym, że 
w warunkach kapitalizmu polityczne i społeczne życie jednostki staje się 
w stosunku do niej czymś „zewnętrznym”138.

Obok historyzmu konserwatywnego rozwijał się w myśli europejskiej 
wielki nu rt postępowego historyzmu romantycznego. U źródeł jego leżało 
zjawisko trafnie uchwycone przez Marksa — „zaglądanie poza średniowie
cze w epokę pierwotną każdego narodu”, odpowiadające „kierunkowi socja
listycznemu”, którego przedstawiciele „ku swemu zdumieniu w najdaw
niejszym odnajdują najnowsze”139. Nie było rzeczą przypadku, że ten typ 
historyzmu romantycznego nie przyjął się w Rosji, natomiast wspaniale 
rozwinął się w Polsce (Lelewel, Dembowski)140, będącej wówczas „rewo
lucyjną częścią” mocarstw Świętego Przymierza. Żelazny reżym mikoła- 
jowski uczył twardego realizmu, nie sprzyjał rozwojowi rewolucyjnej ro
mantyki. Ponadto odwoływanie się do „epoki pierwotnej” było w Rosji

138 Myśli te wypowiedział Marks w  Krytyce heglowskiej filozofii państwa.  Por.
B. Suchodolski, V podstaw materialistycznej teorii wychowania,  Warszawa 1957, 
s. 230—241.

139 K. Marks, F. Engels, Listy wybrane, Warszawa 1951, s. 204.
140 O historyzmie Lelewela por. N. Assorodobraj, Kształtowanie się założeń teo

retycznych historiografii Joachima Lelewela,  w książce: Z dziejów polskiej myśli 
filozoficznej i społecznej, t. III, KiW, 1956. Porównanie poglądów Dembowskiego (zwła
szcza jego poglądów na naród) z analogicznymi często koncepcjami Bielińskiego prze
prowadzone zostało w  mej pracy pt. Bieliński a Dembowski,  „Kwartalnik Instytutu 
Polsko-iRadzieckiego” nr 4 (13), 1955, s. 3—73. Praca ta daje jednak bardzo jednostron
ną charakterystykę poglądów słowianofilów oraz poglądów Bielińskiego na rolę jed
nostki i mas -ludowych w  historii.

13 A rch iw u m  h is to r ii filozofii i m yśli społ.
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zmonopolizowane niejako przez słowianofilów; myśliciele postępowi wi
dzieli realne niebezpieczeństwo przeciwstawiania „ciemnych kultur ludo
wych” wypracowanym zasadom myśli europejskiej”111.

W ISSA RION B IELIŃ SK I

Konserwatywno-romantycznemu historyzmowi słowianofilów przeciw
stawiony został w latach czterdziestych zupełnie inny typ historyzmu, 
a wraz z nim  całkowicie odmienna filozoficzna koncepcja dziejów Rosji 
i jej perspektyw na przyszłość. Głównym jej twórcą był czołowy przedsta
wiciel okcydentalistycznej lewicy — Wissarion Bieliński.

Filozoficzną inspiracją historyzmu Bielińskiego był nie Scheliing, lecz 
Hegel. Schellinga nazywał Bieliński (w latach czterdziestych) „pożałowania 
godnym, zmarłym za życia romantykiem”142 — Hegel natomiast był dlań 
myślicielem, który uczynił z historii naukę143, dzięki któremu „znamy pra
wa rozwoju ducha ludzkiego w historii”144. „Można powiedzieć — pisał Bie
liński — że filozofia to dusza i sens historii, historia zaś to żywy, praktyczny 
wyraz filozofii w wydarzeniach i faktach. Zdaniem Hegla myśl jest nie
jako historycznym ruchem ducha, który uświadamia sobie własne istnienie 
w poszczególnych momentach swojego rozwoju, a żaden filozof nie nada
wał historii tak szerokiego, wszechogarniającego znaczenia, jak ten  naj
większy i ostatni przedstawiciel filozofii”145.

„Ostatnim przedstawicielem filozofii” nazywał Bieliński Hegla nie dla
tego, że uważał system Heglowski (jak to czynił sam Hegel) za ostateczne 
zamknięcie rozwoju myśli ludzkiej; wprost przeciwnie, Bieliński nie do
puszczał jakiegokolwiek „zamknięcia”, „końca rozwoju”, przeciwstawiał 
prawicowemu heglizmowi koncepcję nieskończonego postępu we wszyst
kich dziedzinach zarówno myśli, jak życia społecznego. Hegel był dlań 
„ostatnim przedstawicielem filozofii” ponieważ w heglizmie dokonało się 
przezwyciężenie (Aufhebung) filozofii w tradycyjnym sensie tego słowa, 
filozofii absolutnej, a więc także własnego „systemu” Hegla. „Hegel — pi
sał Bieliński — zrobił z filozofii naukę; największa zasługa tego największe
go myśliciela świata nowożytnego polega na jego metodzie myślenia speku- 
latywnego, tak niezawodnej i mocnej, że tylko na jej podstawie można oba
lić te wnioski jego własnej filozofii, które obecnie są niedostateczne lub 
mylne: Hegel mylił się tylko wówczas w swoich pracach, kiedy sprzenie-

141 P. W. Annienkow, Zamieczatielnoje diesiatiletije (1838—1848). Wg książki: 
Bieliński w  wospominanijach sowriemiennikow, Moskwa 1948, s. 277—278.

142 w . Bieliński, Pisma, t. II, 1914, s. 317.
143 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, t. II, PWN, Warszawa 1956, s. 59.
144 Tamże, t. I, s. 334.
145 Tamże, s. 335.
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wierzał się własnej metodzie. W osobie Hegla filozofia osiągnęła swe 
szczyty, ale wraz z nim nadszedł jej kryzys jako wiedzy tajemnej i obcej 
życiu: filozofia, dojrzała już i mocna, wraca do życia, którego przykry hałas 
musiała niegdyś porzucić, by w samotności i ciszy poznać samą siebie. Le
wy odłam obecnego heglizmu zapoczątkował to błogosławione pogodzenie 
filozofii z życiem praktycznym” 146.

Historyzm Bielińskiego nazwać można h i s t o r y z m e m  d i a l e k 
t y c z n y m .  Jest to nie tylko metoda, lecz także pewien światopogląd, 
światopogląd w sensie Weltanschaung, nie zaś zamknięty, „absolutny” sy
stem. Podstawowe elementy tego światopoglądu to pojęcie prawidłowości, 
konieczności dziejowej, pojęcie negacji jako prawa historycznego oraz 
związana z nim praktyka, działalność, czyn147.

W końcu lat trzydziestych, w okresie tzw. „pojednania z rzeczywisto
ścią” 148, Bieliński przejął się ideą konieczności dziejowej w oderwaniu od 
pojęcia negacji: prowadziło to do fatalLstycznej interpretacji determinizmu, 
uzasadniającej przejściowe „pogodzenie się” krytyka z rzeczywistością hi
storyczną mikołajowskiej Rosji. Bieliński pisał wówczas (w 1838 r.), że do
gmatem jego religii jest prosta myśl: „wszystko z woli Boga”. „Wola Boża 
to predystynacja Wschodu, fatum  starożytności, Opatrzność chrześcijań
stwa, k o n i e c z n o ś ć  filozofii, wreszcie r z e c z y w i s t o ś ć .  Uznaję in
dywidualną, samodzielną wolność, lecz uznaję również wyższą wolę. K o-

146 Tamże, s. 445. W powyższych rozważaniach Bielińslriego widoczny jest pewien 
w p ł y w  broszury młodego Engelsa pt. Schelling i objawienie. Bieliński poznał ją za 
pośrednictwem artykułu W. Botkina pt. Literatura niemiecka, opublikowanego 
w  1843 r. w czasopiśmie „Otieczestwiennyje Zapiski”; artykuł ten zawierał prawie 
dosłowne powtórzenia całych fragmentów broszury Engelsa.

147 Zdajemy sobie sprawę ze schematyczności tej charakterystyki. W s z e c h 
s t r o n n a  charakterystyka dialektycznego historyzmu wychodzi poza ramy niniej
szej pracy. Problematyka narodu jest dostatecznym punktem wyjścia dla (stosunko
wo) pełnej charakterystyki historyzmu konserwatywno-romantycznego, nie wystarcza 
jednak by scharakteryzować w  oparciu o nią historyzm dialektyczny. Ponadto — 
w przeciwieństwie do historyzmu konserwatywno-romantycznego — historyzm dia
lektyczny nie zdołał w (Rosji rozwinąć się wszechstronnie, wyczerpać swe możliwości 
poznawcze: poglądy Bielińskiego dalekie są od „idealnego typu” tego historyzmu, 
stanowią jedynie z a l ą ż e k  koncepcji historyzmu, która uzyskała pełny rozwój 
w twórczości Karola Marksa. Tak np. koncepcja praktyki, czynu, posłużyła Marksowi 
jako zalążek teorii samowyjwarzania się człowieka w  procesie pracy, natomiast przez 
kontynuatorów myśli Bielińskiego (Czernyszewski, Dobrolubow) zrozumiana została 
jako po prostu postulat przejścia od teorii do praktyki, „wcielania filozofii w  ży
cie”, stała się więc czynnikiem dezintegracji historyzmu, odskocznią dla oświecenio
wego, rewolucyjnego „oświecicielstwa”.

148 Ogólna charakterystyka ideowego rozwoju Bielińskiego w  latach trzydzie
stych zawarta jest w  mych pracach; Wissarion Bieliński — myśliciel i krytyk  (Wstęp 
do Pism filozoficznych  Bielińskiego, Warszawa 1956); Wissarion Bieliński i zagadnie
nie romantyzmu, „Myśl filozoficzna” 3 (23) 1956.

13*
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1 i z j a jest wynikiem wrogiego zderzenia się tych dwóch rodzajów woli. 
Toteż wszystko bywa i będzie takie, jakie bywa i jakie będzie. Wytrzymam 
— dobrze, padnę — trudno. Jestem żołnierzem w ręku Boga: on wydaje roz
kazy, a j a  m a s z e r u j ę ”149.

Konsekwencją takiego „dogmatu” mogła być tylko afirmacja istnieją
cego stanu rzeczy i melancholijna, szyllerowska Resignation. „Pojednanie 
z rzeczywistością” było fałszywą koncepcją przezwyciężenia własnego wy
obcowania społecznego, reintegracji w życie narodu, dalekiego od „abstrak
cyjnych wiszących w powietrzu”150 ideałów postępowej inteligencji. Było 
wyrazem nie ucieczki od rzeczywistości, lecz dążenia do wzięcia w niej 
udziału, udziału „nie kontemplacyjnego, lecz czynnego”151 —ale ów czyn
ny udział polegać miał, wedle ówczesnej koncepcji Bielińskiego, nie na 
z m i e n i a n i u  rzeczywistości, lecz na aktywnym przystosowaniu się do 
niej. Teoretycznym uzasadnieniem takiej postawy był jednostronnie 
zrozumiany historyzm heglowski; Bieliński niedostatecznie zdawał sobie 
sprawę, że w myśl Hegla die W irklichkeit steht höher als die Existenz. Ale 
nie było to tylko nieporozumieniem — sam Hegel, zwłaszcza późny Hegel, 
dostarczał wielu powodów do takiej właśnie interpretacji: „strona konser
w atywna” filozofii Hegla przesłoniła Bielińskiemu rewolucyjny aspekt he
glowskiej dialektyki.

Zrywając z „pojednaniem”, w następujących słowach określił Bieliński 
swój błąd: „należało rozwinąć ideę negacji jako prawa historycznego, bez 
którego dzieje ludzkości stałyby się stojącym i cuchnącym bagnem”152.

Było to odkrycie wielkiej wagi. Bieliński zrozumiał, że konieczność hi
storyczna nie jest czymś transcendentnym wobec świata, analogicznym do 
„woli Bożej” lub fatum starożytnych, że jest ona wewnętrzną siłą rozwoju 
dokonującego się poprzez ustawiczną negację rzeczywistości istniejącej, że 
właśnie „rozumna rzeczywistość” przejawia się w proteście przeciwko sta
rym, przeżytym formom życia społecznego. Była to podbudowa teoretyczna 
„filozofii czynu”, którą równocześnie z Bielińskim tworzył wówczas Her- 
cen i młody Bakunin153. Bieliński rozwinął myśl o możliwości czynnego

149 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. I, s. 170.
150 Wyrażenie Bielińskiego, por. Pisma filozoficzne, jw., t. I, s. 190.
151 Tamże, s. 173.
162 Tamże, s. 292.
153 Problematyka historyzmu i „filozofii czynu” w poglądach młodego Bakunina 

i Hercena zasługuje niewątpliwie na odrębne studium. W niniejszej pracy ograniczam 
się do przedstawienia poglądów Bielińskiego, bowiem w  jego koncepcjach problema
tyka historyzmu łączy się szczególnie ściśle z problematyką narodu. Koncepcje Ba
kunina i Hercena dostarczają pod tym względem materiału o w iele uboższego; Bakunin
i Hercen interesowali się problematyką historyzmu przede wszystkim z punktu w i
dzenia stosunku jednostki do społeczeństwa, ideału do rzeczywistości, problematyka 
narodu była dla nich raczej drugoplanową.
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przekształcenia zarówno natury, jak historii poprzez poznanie p r a w  nimi 
rządzących154. „Niech będzie pochwalony ten, kto nie zadowalając się te
raźniejszą rzeczywistością nosił w duszy ideał lepszego bytu, żył i oddychał 
jedną tylko myślą: przyśpieszyć, w miarę swych możliwości, urzeczywist
nienie na ziemi ideału”155; pisząc tak Bieliński zdawał sobie sprawę, że 
możliwy do zrealizowania jest nie ideał utopijny, lecz jedynie ideał zako
twiczony w rzeczywistości, wyrastający z jej historycznych potrzeb. Pró
bował stworzyć „filozofię czynu” wolną od fichteańskiego subiektywizmu, 
filozofię włączoną w rzeczywistość, przezwyciężającą kantowsko-schille- 
rowski dualizm etyki i konieczności, likwidującą rozdarcie między abstrak
cyjnym ideałem i konkretnym, obiektywnym światem.

Dialektyczny historyzm Bielińskiego — w przeciwieństwie do ukryte
go pesymizmu słowianofilów (dopuszczających możliwość wyschnięcia źró
deł „żywiołu historycznego”) — był światopoglądem głęboko optymistycz
nym. „W ruchu wydarzeń historycznych, pisał Bieliński, oprócz zewnętrz
nego związku przyczynowego istnieje jeszcze wewnętrzna konieczność, 
która nadaje im głęboki sens: sam ruch wydarzeń nie jest niczym innym, 
jak ruchem idei rozwijającej się dialektycznie z siebie samej i w sobie sa
mej. Toteż w ogólnym biegu historii, w sumie wydarzeń historycznych nie 
ma przypadków i samowoli, wszystko tam nosi piętno konieczności i rozum
ności. Taki pogląd na historię daleki jest od wszelkiego fatalizmu: dopusz
cza on istnienie samowoli i przypadku, bez których życie zostałoby w  spo
sób mechaniczny pozbawione wolności, ale samowolę i przypadek traktuje 
jako zło chwilowe, przemijające, jako siłę, która zawsze walczy z rozum
ną koniecznością i zawsze zostaje przez nią zwyciężona” 156.

W przeciwieństwie do historyzmu konserwatywnych romantyków, hi
storyzm Bielińskiego skierowany był ku przyszłości. Dla Bielińskiego poz
nanie przeszłości miało znaczenie o tyle, o ile pomagało zrozumieć, „że obec
ny stan ludzkości jest koniecznym wynikiem rozumnego rozwoju i że na 
podstawie obecnego jej stanu można robić przypuszczenia co do stanu przy
szłego, że światło zwycięży mrok, rozum zwycięży przesądy, swobodna 
świadomość uczyni ludzi braćmi z ducha i powstanie nowa ziemia i nowe 
niebo”...157.

*

154 W. Bieliński, jw., t. I, s. 368—370.
155 w . Bieliński, Sobranije soczinienij w trioch toniach, t. III, s. 267.
156 w . Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. I s. 450.
157 Tamże, s. 341. Mówiąc o „nowej ziemi i nowym niebie” miał Bieliński na myśli 

ideały utopijnego socjalizmu; usiłując wyprowadzić je z istniejącej rzeczywistości 
pragnął obronić je przed zarzutem utopijnośoi.
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Stworzona przez Bielińskiego filozoficzna koncepcja historii Rosji kon
centruje się wokół tych samych zagadnień 00 koncepcja słowianofilska: za
gadnienie reform Piotra I i stosunku Rosji do Europy zachodniej, problem 
narodu, wzajemnego stosunku inteligencji i ludu. By zrozumieć podstawo
wą różnicę między obu tymi koncepcjami, zanalizować trzeba często wy
stępujące u Bielińskiego pojęcie „bezpośredniości”.

Wedle określenia samego Bielińskiego bezpośredniość w działaniu ludz
kim przejawia się wtedy, gdy „natura nasza niejako działa za nas, nie ocze
kując na pośrednictwo naszej myśli czy świadomości”, kiedy „postępujemy 
instynktownie” będąc w sytuacji, w której „pozornie nie sposób działać bez 
świadomego namysłu”158. „Bezpośredniość” nie jest tożsama z „nieświado
mością” — przyroda powstała w sposób bezpośredni i zarazem nieświado
my, natomiast zjawiska historyczne, powstanie języków i społeczeństw po
litycznych dokonywały się bezpośrednio, lecz przy udziale świadomości. 
Bezpośredniość jest spontanicznością, żywiołowością — w czynnościach 
„bezpośrednich” świadomość i wola jednostek może i powinna uczestniczyć, 
ale nie jako źródło impulsu twórczego, nie jako czynnik dominujący i kon
trolujący. Cała historia jest „nieskończonym szeregiem bezpośrednio ro
zumnych i rozumno bezpośrednich czynności” — „wola i świadomość, wzię
te jako osobne pierwiastki ducha ludzkiego, nie są nigdy czynnością i nie 
przynoszą owoców w wyższych sferach rzeczywistości, gdyż stanowią tu  
siły wrogie w stosunku do bezpośredniości, która zawiera żywą siłę tw ór
czą. Początek i rozwój przyrody, wszystkie zjawiska historyczne i arty 
styczne dokonywały się bezpośrednio”159.

Koncepcja ta łudząco przypomina myśli Chomiakowa o współdziałaniu 
w procesie dziejowym ponadindywidualnego „żywiołu historycznego” 
z (podporządkowaną mu) racjonalistyczną, analityczną myślą jednostek — 
„bezpośredniość” w ujęciu Bielińskiego jest niemal tożsama z „instynk
tem ” Odojewskiego, z „żywiołem historycznym” Czaadajewa i słowianofil- 
lów. Nic dziwnego, powyższe sformułowania wzięte są z artykułu pisanego 
w okresie „pojednania z rzeczywistością”, a więc w okresie kiedy histo- 
ryzm heglowski interpretowany był przez Bielińskiego w duchu historyzmu 
konserwatywno-romantycznego. W imię „rozumnej bezpośredniości” wo
jował wówczas Bieliński z ograniczonym „rozsądkiem” (również własnym), 
nie umiejącym dostrzec w carze „namiestnika bożego”160, a w rzeczywisto
ści rosyjskiej swobodnego wyrazu esencji duchowej narodu, rozwijającej

158 w . Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., s. 219.
159 Tamże, s. 220.
leo w . Bieliński, Połnoje sobranije soczinienij, t. III, Moskwa 1953, s. 334.
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się „wewnętrznie (immanentnie), z samej siebie, organicznie, jak drzewo 
z ziarna”...161.

Zerwanie z „pojednaniem” było dla Bielińskiego równoznaczne z odrzu
ceniem konserwa ty wn o-romantycznego kultu „bezpośredniości”. Jest rze
czą niezmiernie charakterystyczną, że łączyło się to z rehabilitacją wieku 
Oświecenia, z rehabilitacją Francuzów, których do niedawna Bieliński „nie
nawidził”, „Jeruzalem nowożytnej ludzkości”162 upatrując w Niemczech. 
W roku 1841 (w liście do Botkina z dnia 8 września), przeklinając swe „nik
czemne pojednanie”, pisał: „Rozsądek stoi dla mnie teraz wyżej od rozum
ności (oczywiście bezpośredniej) i dlatego milsze mi są teraz bluźnierstwa 
Woltera, niż uznawanie autorytetu religii, społeczeństwa, kogokolwiek! 
Wiem, że średniowiecze to wielka epoka, rozumiem świętość, poezję, wspa
niałość religijności średniowiecza, ale milszy mi jest wiek XVIII — epoka 
upadku religii: w średniowieczu palono na stosach heretyków, wolnomyśli
cieli i czarowników, w XVIII wieku ścinano na gilotynie głowy arystokra
tom, klechom i innym wrogom Boga, rozumności i humanitarności”163. Nie 
było to wyrzeczeniem się historyzmu — przeciwnie, były to narodziny hi- 
storyzmu nowego, naprawdę dialektycznego. W tym samym liście do Botki
na zastrzegał się Bieliński: „Nie sądź, że rozumowanie swoje opieram na roz
sądku: nie, nie neguję przeszłości, nie neguję historii, dostrzegam w nich 
konieczny i rozumny rozwój idei; chcę złotego wieku, ale nie dawnego, nie 
nieświadomego, zwierzęcego złotego wieku, lecz przygotowanego przez spo
łeczeństwo prawa, małżeństwo, słowem przez to wszystko, co w swoim cza
sie było konieczne i rozumne, ale teraz stało się głupie i trywialne”164.

Nowa koncepcja historyzmu prowadziła do zasadniczej rewizji konser- 
watywno-romantycznego ujęcia roli „bezpośredniości” w dziejach. Za „cel 
istnienia każdego narodu i całej ludzkości”165 uznana została świadomość. 
„W bezpośrednim życiu ludzkości, pisał krytyk, widzimy dążenie do rozum
nej świadomości, dążenie do tego, by to, co ‘bezpośrednie uczynić jednocześ
nie świadomym, pełny bowiem trium f rozumności polega na harmonijnym 
zespoleniu istnienia bezpośredniego ze świadomym”106. Sformułowania te 
pozornie niewiele różnią się od ujęć konserwatywno-romantycznych, w isto
cie jednak różnica jest ogromna: nie świadomlość podporządkowana została 
żywiołowości, lecz żywiołowość świadomości: Odojewski pragnął „rozum 
podnieść db instynktu”, Bieliński pragnął wznieść „instynkt” do rozumnej 
świadomości.

161 W. Bieliński, Połnoje sobranije..., jw., s. 338.
162 w. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., ł. I, s. 152.
163 Tamże, s. 326.
184 Tamże, s. 328.

Tamże, t. II, s. 57.
169 Tamże, s. 56.
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Nigdzie różnica ta nie występuje bardziej dobitnie niż w stworzonej 
przez Bielińskiego koncepcji narodu, koncepcji niezwykle ważkiej, od
zwierciedlającej zarówno wielkość, jak i słabość dialektycznego historyz- 
rau krytyka. „Istnieje różnica — stwierdzał Bieliński — między narodem 
v/ jego naturalnym, bezpośrednim i patriarchalnym stanie, a tym  samym 
narodem w rozumnym ruchu jego rozwoju historycznego”167. Naród 
w pierwszym znaczeniu właściwie nie jest jeszcze narodem (nacija) lecz 
„ludem” (naród). Ludowość jest, wedle Bielińskiego, pojęciem statycznym, 
narodowość — dynamicznym. Terminologia nie była, jak sądzę, przypad
kowa —• słowo „ludowość” (narodnost’) miało w czasach mikołaj ewskich 
odcień konserwatywny, natomiast słowo nacjonalnost’ (dzięki jego francu
skiej etymologii) łatwo można było skojarzyć z Wielką Rewolucją jako 
kuźnią nowoczesnego patriotyzm u168.

Rozróżnienie „ludowości” i „narodowości” stało się podstawą ujęcia 
przez Bielińskiego rosyjskiego procesu historycznego169. Pojęcie „ludu”, 
„ludowości” miało w historiozoficznej koncepcji Bielińskiego znaczenie zu
pełnie specyficzne: oznaczało w istocie narodowość feudalną, taką jaka 
istniała w Rosji przed Piotrem Wielkim. „Całkowite panowanie ludowości, 
pisał Bieliński, musi zakładać w państwie stan naturalnej bezpośredniości, 
stan patriarchalności, kiedy warstwy społeczne różnią się nawet nie obycza
jami, ale pewnymi odcieniami tych obyczajów, wcale zaś nie różnią się ich 
istotą. Tak właśnie wyglądała Rosja do czasów Piotra Wielkiego... Chłop 
łatwo rozumiał swego pana, bynajmniej nie usiłując na włos podnieść się do 
jego poziomu, pan rozumiał swojego chłopa nie potrzebując wcale dosto
sowywać się do jego poziomu... I nagle z woli Piotra wszystko i gruntownie 
się zmieniło... warstwy wyższe nadal rozumiały warstwy niższe, ale niż
sze przestały rozumieć wyższe. Między ludem a panami, między oficerami 
i żołnierzami powstała przepaść. Ale w sensie państwowym ludu już nie 
było — był naród, nacja”170.

Powstanie narodu (nacji) wiąże się więc z przełamaniem feudalnego 
patriarchalizmu. Z niemałą umiejętnością dialektycznego myślenia konsta
tował Bieliński, że u początku kształtowania się nowoczesnego narodu leży 
zjawisko pozornie z nim sprzeczne — niepokojące słowianofilów pogłębie

167 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. I, s. 262.
168 Skreślenie dokonane w  artykule Bielińskiego Czyny Piotra Wielkiego (¡por. 

Pisma filozoficzne, t. II) świadczą, że carska cenzura stała wiernie na straży uwaro- 
wowskiej „ludowości”.

169 p or j/r. Azadowskij, Bielińskij i russkaja narodnaja poezija, Litieraturnoje  
nasledstwo, t. 55, Moskwa 1948, ,s. 134.

170 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. I, s. 239—240.
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nie przepaści między niższymi i wyższymi warstwam i171. Było to dla Bie
lińskiego — przy zachowaniu odpowiednich proporcji i skali ocen — po
twierdzeniem pewnej ogólnej prawidłowości w ¡kształtowaniu się narodów 
nowożytnych: „w świecie nowożytnym, pisał krytyk, wszystkie żywioły 
społeczne działają w rozłączeniu, każdy samoistnie i osobno”; jest to ko
nieczne „aby żywioły społeczności rozwijając się osobno, tym głębiej, peł
niej i doskonalej wyrobiły się, by zlać się na nowo i utworzyć nową jednoli
tą całość” 172, wyższą od pierwotnej, nie zróżnicowanej jedności. Dlatego też 
w polemice ze słowianofilami absolutyzującymi „rozdarcie” między „spo
łeczeństwem” (tj. warstwą wykształconą173) a ludem, upatrującym i w nim 
straszliwą chorobę Rosji popiotrowskiej, stwierdzał Bieliński, że „oderwanie 
społeczeństwa od ludu zniknie z biegiem czasu wraz z postępami cywilizacji, 
która uczyni z ludu społeczeństwo”, podkreślał, że chodzi nie o to by, w myśl 
słowianofilów, „za wszelką cenę nagiąć społeczeństwo do ludu” lecz o to, 
aby „lud podnieść do społeczeństwa”174. Reformy Piotra, w wyniku których 
„społeczeństwo” oderwało się od ludu, były więc pierwszym i decydującym 
krokiem na drodze kształtowania się nowożytnego narodu rosyjskiego. „Ro
sja przed Piotrem Wielkim była jedynie ludem (naród) i stała się narodem 
(nacja) dzięki ruchowi, który wprowadził do niej jej reform ator”175. Proces 
narodowotwórczy zaczął się więc od negacji „naturalnej bezpośredniości”, 
od aktywnego przyswajania dorobku cywilizacyjnego Europy zachodniej.

Następny punkt węzłowy w procesie kształtowania narodu upatrywał 
Bieliński w Wielkiej Wojnie Narodowej 1812 r. „Nieszczęsny rok 1812, któ
ry przeleciał nad Rosją jak groźny huragan i zmusił kraj do wytężenia 
wszystkich swoich sił, nie tylko nie osłabił Rosji, lecz nawet wzmocnił i stał 
się bezpośrednim powodem jej nowego i większego dobrobytu, gdyż od
krył nowe źródła bogactw narodowych oraz podniósł poziom przemysłu, 
handlu i oświaty”176. Było to dla Bielińskiego potwierdzeniem, że Rosja jest 
już „narodem historycznym”, tylko bowiem w wypadku narodu historycz
nego „każde wydarzenie ma rozumną przyczynę oraz rozumny skutek i sta
nowi krok naprzód; historia jego jest dramatyczna i ciekawa, pełna ruchu.

171 Również Hercen w  Listach o badaniu przyrody  stwierdzał, że renesans za
chodnioeuropejski zapoczątkowując kształtowanie się nowożytnej Europy zakazem 
ostatecznie rozerwał więź między warstwami oświeconymi a ludem.

172 W. Bieliński, Sobranije soczinienij, jw., t. II, s. 94.
173 Słowo „społeczeństwo” vel „towarzystwo” (obszczestwo) oznaczało wówczas 

warstwę ludzi wykształconych lub, w znaczeniu szerszym, warstwę najbardziej 
zeuropeizowaną.

174 Cyt. w,g E. J. Kijko, jw., s. "99.
175 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. I, s. 242.
178 Tamże, s. 262.
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urozmaicona, interesująca z punktu widzenia poetyckiego, pouczająca z pun
ktu widzenia filozoficznego, ważna z punktu widzenia politycznego177.

„Można powiedzieć bez przesady — stwierdzał Bieliński — że Rosja wię
cej przeżyła i zrobiła większy krok naprzód od 1812 roku do chwili obec
nej niż od panowania Piotra do 1812 roku” 178. Rok 1812 „wzniecił świado
mość narodową i dumę narodową”, przyczynił się do powstania w  Rosji opi
nii publicznej. „W latach dwudziestych bieżącego stulecia literatura rosyj
ska od naśladownictwa przeszła do twórczości samoistnej: zjawił się Pusz
kin”179. W Eugeniuszu Onieginie stał się on „przedstawicielem po raz 
pierwszy przebudzonej świadomości społecznej”180.

Puszkin był w koncepcji Bielińskiego pierwszym, prawdziwie narodo
wym (nacjonalnym ) poetą rosyjskim. Jednocześnie silnie podkreśUał (kry
tyk szlacheckie ograniczenia w światopoglądzie poety, sądził bowiem, że 
proces kształtowania się narodu rosyjskiego nie jest bynajmniej zakończo
ny. Stwierdzał niedwuznacznie, że ideały, które znalazły wyraz w Oniegi
nie, należą już do minionej epoki. Literatura narodowa „stan przekształciła 
w  społeczeństwo”181, rozpoczęła w  dziedzinie umysłowej obalanie prze
gród między stanami; naród rosyjski wciąż jednak znajduje się „w jednym 
z pierwszych momentów swego, ledwie zaczynającego się rozwoju”182. Re
forma Piotra spełniła już wszystko, czego mogła dokonać183 — przed Rosją 
stoją nowe zagadnienia, w zasadzie rozstrzygnięte już w Europie zachod
n ie j184. Zagadnień tych i związanych z nimi zadań nie mógł Bieliński bez
pośrednio wskazać wskutek carskiej cenzury, analiza jego poglądów nie po
zostawia jednak wątpliwości, co miał na myśli: nowe zadania stojące przed 
Rosją to głębokie przeobrażenia, burżuazyjno-demokratyczne, przeobraże
nia, których aktywnym uczestnikiem będzie lud — nie lud patriarchalny, 
lecz lud jako najważniejszy składnik nowego, kształtującego się społeczeń
stwa, lud, któremu w słynnym Liście do Gogola przepowiadał Bieliński 
„wielką przyszłość”185.

Poglądy Bielińskiego były więc diametralnym przeciwieństwem kon
cepcji konserwatywno-romantycznej. Uznanie narodów za pewne całości 
ponadindywidualne, „osobowości ludzkości” nie prowadziło Bielińskiego do

177 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw.
178 Tamże, t. II, s. 108—100.
179 Tamże.
180 Tamże, t. II, s. 84.
181 W. Bieliński, Sobranije soczinienij, jw., t. III, s. 511.
182 Tamże, t. II, s. 113.
183 w . Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. II, s. 215.
184 Tamże, s. 237—238.
185 Tamże, s. 414.
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zanegowania moralnej i intelektualnej autonomii jednostek: wprost prze
ciwnie, tylko osobowość konkretnych, cielesnych jednostek traktował kry
tyk jako byt w pełni realny, „rzeczywisty”186. Odrzucenie oświeceniowej 
koncepcji „umowy społecznej”, stwierdzenie, że społeczeństwu potrzebna 
jest „więź wewnętrzna, bezpośrednia, organiczna” nie łączyło się u Bieliń
skiego z odrzuceniem racjonalizmu nie rezygnując z racjonalizmu próbował 
Bieliński przezwyciężyć jego dotychczasową ahistoryczność, słusznie kry
tykując oświeceniowe teorie racjonalnej genezy społeczeństwa przeciw
stawiał im koncepcję r o z w o j u  historycznego, polegającego na wciąż 
wzrastającej racjonalizacji rzeczywistości społecznej, rozwoju, w  wyniku 
którego „bezpośredniość” staje się „rozumna”. Wszyscy przedstawiciele 
konserwatywnego romantyzmu uważali, że poczucie narodowości jest czymś 
przekazanym przez tradycję, że najwyższe napięcie osiągnęło ono w prze
szłości, że trzeba je pieczołowicie chronić, konserwować — Bieliński sądził 
natomiast, że właśnie współczesność jest „okresem potężnego rozwoju na
rodowości”187, czemu w najmniejszej mierze nie przeszkadza upadek „chiń
skiego m uru” oddzielającego poszczególne narody, że poczucie narodowości 
jest czymś rodzącym się i wzrastającym, czymś n o w y  m 188, że tylko „na
rody moralnie słabe i pozbawione wszelkiego znaczenia” 189 zazdrośnie 
strzegą swej odrębności w obawie przed denacjonalizacją. W ujęciu konser
watywnych romantyków „historyczność” była czymś równoznacznym

186 w  Przeglądzie literatury rosyjskiej 1846 roku  Bieliński pisał: „Iluż jest ludzi 
rozumnych, ale każdy z nich ma własny rozum. Nie znaczy to, że umysły ludzi są róż
ne; gdyby tak było, ludzie nie mogliby się porozumieć; ale znaczy to, że każdy umysł 
ma swój indywidualny charakter. Stąd jego ograniczoność i dlatego umysł najwięk
szego geniusza stoi zawsze o w iele niżej od umysłu całej ludzkośoi; ale stąd także jego 
rzeczywistość, jego realność. Umysł bez ciała, bez oblicza, umysł, -który nie wywiera 
działania na krew i nie poddaje się jej działaniu, to mrzonka, martwa abstrakcja. 
Umysł to człowiek mający ciało albo raczej człowiek będący człowiekiem dzięki ciału, 
słowem o s o b o w o ś ć ” (por. W. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. t. II, s. 229).

187 Tamże, s. 234.
188 Bardzo jasna świadomość, że narodowość jest czymś rodzącym się, nowym, 

cechowała również polskich demokratów lat czterdziestych. Dembowski wyraźnie w i
dział, że Polska przedrozbiorowa nie była narodem i(ideą narodu „wyrobioną... zrze- 
czywiszczoną w  żywocie społeczeńskim”), lecz jedynie narodem szlacheckim. „Polską 
jednej kasty”, że „dopiero w  początku wieku X IX  budzi się duch polski”. Mickiewicz 
w okresie „Trybuny ludów” stwierdzał, że „przebudzenie się narodowości jest zjawi
skiem nowym”, związanym z walką ludów przeciwko papiestwu, monarchii i arysto
kracji. W „katechizmie demokratycznym” Kamieńskiego po pytaniu: „Znali dawni 
Polacy prawdziwą miłość ojczyzny?” następowała odpowiedź: „Nie, bo nigdy jej nie 
kochali tak, jak należało” (E. Dembowski, Pisma, t. IV, s. 108; A. Mickiewicz, „Try
buna ludów”, artykuł pt. Upadek rewolucji w e  Włoszech i na Węgrzech; H. Kamień
ski, W ybór pism, Warszawa 1953, s. 265.

189 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. U , s. 235.
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z irracjonalną żywiołowością, wedle Bielińskiego historia zaczynała się od 
dialektycznej negacji „naturalnej bezpośredniości”. Wedle słowianofilów 
reformy Piotra pchnęły Rosję w kierunku wynarodowienia, wedle Bieliń
skiego właściwie dopiero od czasów Piotra, a więc od momentu ukształtowa
nia się nowożytnego p a ń s t w a  rosyjskiego, można mówić (w ścisłym zna
czeniu tego słowa) o narodzie rosyjskim. W ref ormach Piotra podziwiał Bie
liński ich charakter racjonalny, zerwanie z wszelkim tradycjonalizmem, 
z wszelką konserwatywno-romantyczną „historycznością”. Dialektyczny 
historyzm Bielińskiego odzwierciedlał więc nie proces obumierania starej, 
półpatriarehalnej narodowości feudalnej, lecz proces kształtowania się no
wożytnej świadomości narodowej. Bieliński był pierwszym wybitnym teo
retykiem i historykiem procesu narodotwórczego w Rosji.

Stworzona przez Bielińskiego koncepcja narodowości pociągała za sobą 
szereg konsekwencji w dziedzinie estetyki i krytyki literackiej. Bieliński 
usilnie zwalczał wszelkie lubowanie się zewnętrznymi atrybutam i narodo
wości, doskonale dostrzegał bezpośredni związek pomiędzy słowianofilski- 
m teoriami Konstantego Aksakowa a jego murmołką i długopołym kafta
nem, w którym ukazywał się na moskiewskim jarm arku chcąc w ten sposób 
zbliżyć się do ludu, a uzyskując tyle tylko, że lud brał go za Persa; podkre
ślał, że narodowość to nie siermięga, łapcie, siwucha i kiszona kapusta190, 
że narodowości w literaturze szukać należy nie wśród naśladownictw poezji 
ludowej, wyrażającej „ograniczoną treść plemiennego, naturalnego, bez
pośredniego, na wpół patriarchalnego życia starej Rusi” 191, lecz w dzie
łach Puszkina i Lermontowa, „wśród utworów o tematyce zaczerpniętej 
z życia warstwy, która powstała po reformie Piotra Wielkiego i przyjęła 
formy życia cywilizowanego”192. Ostro przeciwstawiał się Bieliński lanso
wanej przez czynniki oficjalne „pseudo-romantycznej ludowości”193 utoż
samiającej ludowość, narodowość literatury z odtwarzaniem życia najbar
dziej zacofanych warstw społecznych: „skutkiem tego dziwnego mniema
nia, które nazywa się rosyjskim, wszystko co Rosja ma najlepszego i naj
bardziej wykształconego, skutkiem tego łapciowo-siermiężnego mniemania 
jakaś ordynarna farsa z chłopami i babami jest utworem narodowym ro
syjskim, Mądremu biada zaś utworem również rosyjskim, ale już nie na
rodowym; jakaś brukowa powieść w rodzaju Hulanek synków  kupieckich  
w  lasku Mariańskim  utworem wprawdzie złym, niemniej jednak narodo
wym i rosyjskim, Bohater naszych czasów  zaś utworem wprawdzie dosko
nałym i rosyjskim, ale już nie narodowym... Nie, po stokroć nie! Czas wresz

190 w . Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., s. 90.
191 Tamże, s. 208.
192 Tamże, s. 89.
193 Tamże, s. 96.
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cie uzbroić się przeciw temu mniemaniu w całą siłę zdrowego rozsądku, 
w całą energię nieubłaganej logiki!” 194

Powyższe słowa Bielińskiego nie uzasadniają poglądu niektórych uczo
nych oskarżających krytyka o „arystokratycznie lekceważący stosunek do 
ludu”195. Bieliński umiał odróżniać lud jako relikt feudalnej, przedpiotrow- 
skiej Rosji od ludu jako siły społecznej obiektywnie najbardziej zaintere
sowanej w likwidacji stosunków feudalnych. W Liście do Gogola wyrażał 
wiarę w przebudzenie w ludzie poczucia własnej godności, w „wielkość je
go przyszłych losów historycznych” — ciemnota ludu nie przesłoniła Bie
lińskiemu jego „zdrowego rozsądku, rzeczowości, trzeźwości w myśle
niu”196. Lud był dla Bielińskiego siłą w zasadzie konserwatywną, rozwój — 
wedle Bielińskiego — „zawsze i wszędzie dokonywał się poprzez jednost
k i”197. Zarazem jednak nie zgadzał się krytyk z koncepcją Granowskiego 
i Majkowa198 upatrujących postęp historyczny w walce między postępową 
mniejszością i zacofaną większością, między jednostkami i masami ludo
wymi. „Mniejszość — pisał Bieliński — jest zawsze odbiciem większości 
w sensie dodatnim albo ujemnym”199; „lud jest glebą chroniącą soki życio
we wszelkiego rozwoju, jednostka jest kwiatem i owocem tej gleby”. Jed
nostka w oderwaniu od ludu, lud w  oderwaniu od reprezentujących go 
oświeconych jednostek, są jedynie widmami200. Lud pozostaje w takim sto
sunku do jednostek jak „bezpośredniość” do „świadomości” .

Równie charakterystyczna jest rozbieżność poglądów Bielińskiego i Wa
leriana Majkowa w kwestii wzajemnego stosunku tego, co narodowe i tego, 
co ludzkie. Bieliński zgadzał się z Majkowem, że pierwiastek ludzki rozwija 
się w miarę wyzwalania się od „naturalnej bezpośredniości”, energicznie 
zwalczał jednakże nieodróżnianie narodu od plemienia, pogląd, że narodo
wość wraz z rozwojem cywilizacji coraz bardziej się zatraca, z największą

194 w .  Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., s. 95.
195 Por. M. Azadowskij, jw., s. 117.
106 w. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. II, s. 414.
197 W. Bieliński, Połnoje sobranije soczinienij, t. X, Moskwa 1956, s. 368—369.
198 Przyjaciel Bielińskiego, wybitny historyk T. N. Granowski, upatrywał istotą 

wszelkiego postępu w  wyzwalaniu się jednostek od tradycjonalizmu mas. Walerian 
Majkow, młody, wcześnie zmarły ekonomista i krytyk literacki, pierwszy rosyjski 
pozytywista, był głosicielem kosmopolityzmu, sądził, że postęp polega na walce twór
czej myśli jednostek z konserwatywnym pierwiastkiem narodowym. „Człowiek — 
pisał Majkow — którego można nazwać typowym przedstawicielem jakiejkolwiek 
narodowości, nie może być nie tylko wielkim, lecz nawet niezwykłym”. „Prawdziwa 
cywilizacja jest tylko jedna, tak jak jedna jest na świecie prawda, jedno dobro, a za
tem im mniej cech szczególnych w  cywilizacji narodu, tym bardziej jest on cyw i
lizowany” (W. Majkow, Kriticzeskije opyty, SPb 1891, s. 62, 389).

199 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. II, s. 205.
200 w . Bieliński, Połnoje sobranije soczinienij, jw., t. X, s. 368.
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siłą występuje w pierwotnym barbarzyństwie, w okresie całkowitej izolacji 
międzyplemiennej201. „Pierwiastek ludzki — pisał krytyk w polemice 
z Majkowem — nie przychodzi z zewnątrz, ale pozostaje w samym naro
dzie i zawsze przejawia się w nim w formie narodowej”... „to, co rezonerzy 
nazywają pierwiastkiem l u d z k i m  i przeciwstawiają pierwiastkowi 
n a r o d o w e m u ,  jest w gruncie rzeczy tym n o w y m ,  które bezpośred
nio i logicznie wynika ze s t a r e g o ,  będącego nawet niekiedy całkowi
tym  jego zaprzeczeniem”202.

Historyzm Bielińskiego nie był, jak widzimy, wolny od wielu słabości. 
Było m u właściwe pewne niedocenianie roli mas ludowych w historii, tak 
mocno akcentowanej przez postępowy nurt historyzmu romantycznego203. 
Wyolbrzymiał Bieliński rolę Piotra I, przeciwstawiając się słowianofilom 
popadał w przeciwną skrajność — w niedostrzeganie ciągłości historycznej 
między starą Rusią a Rosją nowożytną. Dopiero od Piotra I datował Bieliń
ski dzieje Rosji jako „narodu historycznego”, dopiero Łomonosow — „Piotr 
Wielki literatury rosyjskiej” — zapoczątkował, jego zdaniem, rozwój ro
syjskiej literatury. Zawinił tu  częściowo heglizm — heglowska koncepcja 
narodów „historycznych” i „niehistoryeznych” pozwalała widzieć w Rosji 
przedpiotrowskiej (zwłaszcza w dziedzinie literatury) swego rodzaju białą 
plamę, pustynię kulturalną. Główną przyczyną była jednak swoistość wa
runków rosyjskich, rzeczywistość kraju, w którym nie istniał jeszcze zorga
nizowany ruch rewolucyjny, w którym  masy ludowe były wciąż jeszcze 
„zahukane i zastygłe w bezruchu”204.

Pomimo wszystkich tych, uzasadnionych historycznie, słabości, diale
ktyczny historyzm Bielińskiego był niewątpliwie największym osiągnię
ciem myśli rosyjskiej lat czterdziestych XIX wieku. Można nawet powie
dzieć więcej — był on godną uwagi próbą rozwiązywania problemów nur
tujących wówczas najwybitniejsze umysły Europy.

*

W roku 1795 młody Karamzin w następujących słowach pisał o Rewo
lucji Francuskiej:

„Koniec naszego wieku uważaliśmy za koniec głównych nieszczęść ludz
kości, sądziliśmy, że doprowadzi on do zjednoczenia teorii z praktyką, ab

201 Por. odzwierciedlenie tych poglądów w redagowanym przy udziale Majkowa 
Kieszonkowym słowniku wyrazów obcych Pietraszewskiego, hasła: Nacja, nacjonal- 
nost’ (Fiłosofskije i obszczestwienno-politiczeskije proizwiedienija pietraszewcew, 
Moskwa 1953, s. 192—193).

202 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. II, s. 233—237.
203 Por. np. poglądy Lelewela oraz koncepcje E. Dembowskiego, będące swoistym  

połączeniem lelewelizmu, heglizmu i socjalizmu utopijnego.
20i  w . Lenin, Dzieła, t. XIX, s. 335—336.
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strakcyjnej myśli (umozrienije) z działalnością... Gdzież jest obecnie ów 
pocieszający system?

Któż mógł pomyśleć, przewidzieć, oczekiwać? Gdzie ludzie, których ko
chaliśmy? Gdzie owoc nauki i mądrości? Wieku oświecenia, nie poznaję cie
bie; w krwi i w  płomieniach, wśród śmierci i zniszczeń, nie poznaję cie
bie”...205.

Słowa Karamzina dobrze charakteryzują nastroje kół intelektualnych 
całej Europy. Przerażenie przebiegiem Rewolucji lub rozczarowanie do jej 
wyników prowadziło do gruntownego przewartościowania ideologicznego 
dorobku Oświecenia. Subiektywny idealizm w dziedzinie historii ustępo
wał miejsca idealizmowi obiektywnemu; racjonalistyczny idealizm histo
ryczny wypierany był przez irracjonalistyczny idealistyczny historyzm; 
jednocześnie rodziła się nowa (również idealistyczna), dialektyczna wizja 
świata.

Przodownictwo w świecie idei przeszło od Francji do Niemiec. W dzie
dzinie idei społeczno-politycznych pozostało ono jednak przy Francji — 
w niej znajdował się centralny ośrodek europejskiego ruchu rewolucyjne
go. Stąd też w świadomości współczesnych zrodziła się słynna antyteza 
Niemiec i Francji. Pojmowano ją w różny sposób: jako antytezę Romantyz
mu i Oświecenia, idealizmu i materializmu, myśli i czynu, filozofii i poli
tyki. W atmosferze epoki żyła myśl o syntezie pierwiastka niemieckiego 
i francuskiego: wysuwała ją już pani de Stael, głosił ją bardzo wpływowy 
w swoim czasie Wiktor Cousin i wielu historyków francuskich epoki Re
stauracji; w Niemczech propagował ją Ludwik Feuerbach, Henryk Heine 
i ruch literacki Młodych Niemiec.

Myśl Bielińskiego zawsze rozwijała się w kręgu centralnych problemów 
jego współczesności — dlatego właśnie Turgieniew nazwał go „naturą cen
tralną”206. W młodości Bieliński wojował z rzeczywistością w  imię „abstrak
cyjnego ideału”; nawet fichteanizm pojął jako „rebespieryzm”, poczuł 
wr nim „zapach krw i”207. W okresie „pojednania z rzeczywistością”, pod 
wpływem niemieckiego konserwatywnego historyzmu, mocniej niż ktokol
wiek wyraził przekonanie o „świętości” istniejącej rzeczywistości historycz
nej, o bezcelowości i zgubności wszelkich prób jego zmiany: „do diabła z po
lityką”, pisał wówczas, „do diabła z Francuzami!”208; w Niemczech upa
tryw ał ziemię obiecaną, z której „przyjdzie znowu Chrystus”, już „nie 
w wieńcu męczennika, lecz w promieniach chwały”209. Zrywając z „po

205 Cyt. wg A. J. Hercena, Połnoje sobranije soczinienij, t. VI, Moskwa 1955, s. 10.
200 J. S. Turgieniew, Sobranije soczinienij, t. X, Moskwa 1956, s. 281.
207 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., t. I, s. 177.
2°8 Tamże, s. 150—151.
209 Tamże, s. 152.
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jednaniem zrywał Bieliński zarówno z germanomanią, jak z charakterysty
czną francuzofobią (Franzosenfresserei): „Niemcy (pisał) — oto naród ab
solutny, ale państwo haniebne i g...”210; z goryczą wspominał „bzdury” 
które „gadał zapamiętale, z pianą na ustach przeciwko Francuzom, przeciw
ko temu energicznemu, szlachetnemu narodowi wylewającemu krew 
w obronie świętych praw ludzkości, przeciwko tej awangardzie ludzkości 
au drapeau tricolore!”211

Wynikiem tych namiętnych poszukiwań i dramatycznych przejść był 
dialektyczny historyzm Bielińskiego. Był on próbą syntezy racjonalizmu 
i historyzmu; wyrastał zarówno z niemieckiego romantycznego historyzmu, 
jak  z krytycznej filozofii francuskiego Oświecenia i utopijnych ideałów 
francuskiego socjalizmu.

Rehabilitację francuskiego Oświecenia umożliwiła Bielińskiemu koncep
cja negacji. „Bogiem moim — pisał krytyk — jest zaprzeczenie”212. Boha
teram i stali się dla Bielińskiego „burzyciele tego, co stare”, wśród nich 
„Wolter, encyklopedyści, terroryści”213. Sprzeczność między Oświeceniem 
a historyzmem rozwiązana została przez dialektykę. Rozwiązanie to zgodne 
było z intencjami Hegla, który nazywał Rewolucję Francuską „wspaniałym 
wschodem słońca”, stwierdzał, że cały świat ogarnięty został wówczas „en
tuzjazmem, jak gdyby dopiero teraz nastąpiło rzeczywiste pojednanie tego, 
co boskie ze światem”214.

Dialektyka pozwoliła Bielińskiemu wyłuskać „racjonalne jądro” ro
mantycznego irracjonalizmu — dążenie do przezwyciężenia nominalistycz- 
nej teorii społeczeństwa; pozwoliła mu zarazem uniknąć wszelkiej mistyki 
2biorowości. Również pod tym względem historyzm Bielińskiego był próbą 
syntezy, a zarazem przezwyciężenia oświeceniowego racjonalizmu i konser
watywnego, romantycznego historyzmu.

Najbardziej własnym, oryginalnym dorobkiem Bielińskiego była jego 
koncepcja narodu, przezwyciężająca zarówno koncepcję oświeceniową, jak 
i tradycjonalistyczno-mistyczną koncepcję konserwatywnych romantyków.

Na szczególną uwagę zasługują wreszcie próby przezwyciężenia przez 
Bielińskiego — w oparciu o filozofię niemiecką — utopijności francuskiego 
socjalizmu, stworzenia „filozofii czynu”. Takie same próby, niemal równo
cześnie z Bielińskim, podejmował wówczas młody Bakunin i Hercen, w  Pol
sce Dembowski i Kamieński, we Francji Proudhon, w Niemczech Moses

210 w. Bieliński, Pisma filozoficzne, jw., s. 294.
211 Tamże, s. 292—293.
212 Tamże, s. 326.
213 Tamże.
214 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, wyd. Lassona, 

Lipsk 1920, s. 926.
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Hess215. Bielińskiemu nie udało się urzeczywistnić tego zadania — w naj
doskonalszej postaci urzeczywistnił je młody Marks.

Używając określeń Karamzina powiedzieć można, że dialektyczny hi- 
storyzm — dzieło nie tylko Bielińskiego, lecz całej jego epoki — był nową, 
doskonalszą niż oświeceniową, próbą „zjednoczenia teorii z praktyką, ab
strakcyjnej myśli z działalnością”. Rezultaty tej próby były optymistyczne, 
rewolucja 1848 roku, (której nie dożył już Bieliński) zadała im jednak 
straszliwy cios. W książce „z tamtego brzegu” (1850) przytoczył Hercen 
cytowane wyżej słowa w poczuciu ich ponownej, tragicznej aktualności216.

W tym samym czasie autorzy Manifestu komunistycznego  stworzyli no
wą, już nie idealistyczną, koncepcję dialektycznego historyzmu — nową 
próbę zjednoczenia teorii z praktyką.

DEZINTEGRACJA HISTORYZMU

Różne nurty myśli rosyjskiej w różny sposób próbowały nawiązywać do 
takich czy innych elementów koncepcji Bielińskiego. Jednak ani jeden 
myśliciel nie przyjął jej w całości, wszyscy — świadomie lub nieświado
mie — poddawali ją mniej lub bardziej zasadniczej rewizji.

Praw e skrzydło okcydentalistów, zwłaszcza tak zwana „szkoła państwo
wa” w historiografii rosyjskiej próbowała rozwijać w zastosowaniu do dzie
jów Rosji elementy heglowskiego historyzmu. W konkretnych ocenach, 
np. Iwana Groźnego i Piotra Wielkiego, przedstawiciele szkoły (zwłaszcza 
K. D. Kawielin i S. M. Sołowjow) nawiązywali do Bielińskiego, odbiegali 
jednak odeń w swej ogólnej koncepcji procesu dziejowego.

Już w 1847 r. pojawiła się na łamach „Sowriemiennika” rozprawa Ka- 
wielina pt. Wzgliad na juridiczeskij b y t  driewniej Rossii. Bieliński ocenił 
ją bardzo wysoko, stwierdził nawet (wyraźnie niedoceniając własnych osiąg
nięć w tej dziedzinie), że jest ona pierwszym filozoficznym ujęciem historii 
Rosji217.

W rozprawie swej Kawielin uzasadniał myśl, że rosyjski proces histo
ryczny polegał na stopniowym rozkładzie wspólnot rodowo-obyczajowych 
oraz zastępowaniu ich przez porządek państwowo-prawny, na stopniowej 
emancypacji osobowości całkowicie podporządkowanej niegdyś wspólnocie 
patriarchalnej. Wraz z tym  procesem następował, wedle Kawielina, roz

215 Por. A. Cornu, Moses Hess et la Gauche Hégélienne, Paryż 1934, s. 18, 22.
216 w  książce Z tamtego brzegu dokonał Hercen bardzo głębokiej krytyki histo

ryzmu z punktu widzenia indywidualizmu etycznego oraz tzw. „filozofii przypadku”. 
Sprawy te omówiłem w  artykule pt. Osobowość a historia. Spory wokół historyzmu  
heglowskiego w  myśli rosyjskiej połowy X IX  wieku, „Studia Filozoficzne nr 1, 1957.

217 Por. E. J. Kijko, jw., s. 75.

14 A rch iw u m  h is to r ii f ilozofii i m yśli społ.
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kład narodowości „fizycznej”, narodowości w sensie zewnętrznych, za
stygłych, tradycyjnych form 'bytu społecznego oraz krystalizowania się na
rodowości „duchowej”, narodowości jako „swoistości moralnego, a nie ze
wnętrznego tylko, fizycznego istnienia narodu”218. Ukoronowaniem tego 
procesu były reformy Piotra. Ku oburzeniu słowianofilów stwierdzał Ka- 
wielin, że dopiero od XVIII wieku Rosja zoczęła żyć umysłowo i moral
nie”219. „W postaci Piotra Wielkiego osobowość na gruncie rosyjskim wstą
piła w swe bezwzględne prawa, wyzwoliła się od bezpośrednich, przyrodzo
nych, wyłącznie narodowych określeń, zwyciężyła je i podporządkowała so
bie. Całe prywatne życie Piotra, cała jego działalność państwowa jest 
pierwszą fazą realizacji zasady osobowości w historii rosyjskiej”220.

Ze względu na ukazanie organicznego związku między Rosją nowożytną 
a procesami zachodzącymi w dziejach starej Rusi koncepcja Kawielina była 
w stosunku do Bielińskiego pewnym krokiem naprzód. Zarazem jednak — 
i to jest w danym wypadku ważniejsze — przyczyniła się ona do dezinte
gracji historyzmu w sensie szerszym, ogólnoświatopoglądowym. W kon
cepcji Bielińskiego głównymi czynnikami procesu dziejowego były jed
nostki i lud (naród) — w koncepcji Kawielina rola ta przypadła jednostkom 
i państwu, lud wyeliminowany został całkowicie. W ten sposób okrężnymi 
drogami przybliżał się Kawielin do tradycyjnych koncepcji historiografii 
oświeceniowej: historia znów stawała się w jego ujęciu areną działania rzą
dów i wybitnych jednostek.

Jeszcze większym regresem były z tego punktu widzenia koncepcje Bo
rysa Cziczerina. Kawielin uzależniał zmiany polityczne od procesów spo
łecznych — Cziczerin czynił z państwowości „demiurga” historii, twórcę 
społeczeństwa, narodu, jedyny aktywny i racjonalny czynnik rozwoju dzie
jowego. Historia wtłoczona została w m artw y schemat, każdy z jej okresów 
sprowadzony został do realizacji abstrakcyjnej „zasady” logicznej221. Roz
wój samego państwa wyjaśniał Cziczerin działaniem wyłącznie zewnętrz
nych sił, takich jak przybycie wrogów, jarzmo tatarskie, wpływ Europy za
chodniej. Ostateczne rezultaty koncepcji Cziczerina były więc nawrotem 
do karamzinowskiej Historii państwa rosyjskiego, nawrotem do koncepcji 
nie tylko przestarzałej lecz również wstecznej222.

218 K. D. Kawielin, Sobranije soczinienij, t. I, SPb, 1897, s. 62. Kawielin wyraźnie 
nawiązywał tu do Bielińskiego, który stwierdzał, że „narodowość to połączenie 
wszystkich sił duchowych narodu”... „tajemnica charakteru narodowego każdego na
rodu tkwi nie w  jego stroju i kuchni, ale w  jego, że tak powiem, sposobie pojmowania 
rzeczy” i (Pisma filozoficzne, t. I, s. 247; t. II, s. 102—103).

219 K. D. Kawielin, jw., s. 59.
sao Tamże, s. 58.
221 Por. N. L. Rubinsztejn, Russkaja istoriografiaja, Moskwa 1941, s. 303.
222 Tamże, s. 310.
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W dziedzinie polityki Cziczerin był umiarkowanym konstytucjonalistą, 
wielbicielem Prawa w duchu prawicy heglowskiej, zwolennikiem centra
lizacji i silnej władzy biurokratycznej; do postępowego okcydentalizmu lat 
czterdziestych nawiązywał tylko za pośrednictwem Kawielina. Głównymi 
spadkobiercami idei Bielińskiego byli w latach sześćdziesiątych rewolu
cyjni demokraci, przede wszystkim Mikołaj Czernyszewski.

W roku 1859 napisał Czernyszewski bardzo ciekawy artykuł o Czicze- 
rinie. Stwierdził w nim, że demokracja jest przeciwieństwem biurokra
cji, wystąpił w  obronie samorządu i federalizmu. Z punktu widzenia pro
blematyki historyzmu zasługuje na uwagę dokonana przez Czernyszew- 
skiego ostra krytyka głównej idei, którą posługiwał się Cziczerin dla uza
sadnienia swych koncepcji politycznych — idei konieczności dziejowej: 
„człowieka dławi rozbójnik, a człowiek ów — zgodnie z receptą p. Czi- 
czerina — w tym  samym czasie, gdy stara się wyrwać z rąk rozbójnika, 
winien spokojnie rozmyślać o tym, że rozbójnik jest rezultatem koniecz
ności historycznej, że istnienie jego jest historycznie prawomocne; że roz
bójnicy założyli fundamenty imperium rzymskiego, że jeśli należy szano
wać prawo rzymskie, to należy szanować także rozbójników — zmiłujcie 
się, czyż człowiek zdolny jest rozmyślać wówczas o wszystkich tych pięk
nych rzeczach!”223.

Powyższa krytyka pojęcia „konieczności historycznej” nie była w twór
czości Czernyszewskiego czymś przypadkowym. Przekonuje nas o tym cho
ciażby koncepcja tragizmu zawarta w jego dysertacji O es te tyczn ym  sto
sunku sztuki do rzeczywistości. Przeciwstawiając się koncepcji heglowskiej 
eliminował Czernyszewski z pojęcia tragizmu kolizję racji subiektywnej 
i obiektywnej, przypadkowości i konieczności, określał tragizm jako po 
prostu „to, co straszne w życiu człowieka”. Pojęcie nieuchronnej koniecz
ności traktował Czernyszewski jako zabobon, pozostałość fatalizmu staro
żytnych Greków. Była to więc nie tylko krytyka prawicowej interpretacji 
heglizmu, lecz również wyraźne odejście od historystycznych elementów 
światopoglądu Bielińskiego.

Jest to jeszcze bardziej widoczne na przykładzie stosunku Czernyszew
skiego do zagadnienia ciągłości i prawidłowości procesów historycznych.

W artykule ,pt. K r y ty k a  przesądów filozoficznych co do gminnego w ła 
dania ziemią  wykorzystywał Czernyszewski znajomość dialekty ki ideali
stycznej dla obrony twierdzenia, że Rosja może przeskoczyć przez kapita
lizm, że chłopska „obszczyna” stanowić może zalążek socjalizmu. Czyż 
człowiek nie znający ognia nie może nauczyć się korzystania od razu z za
pałek, czy musi przechodzić kolejno przez wszystkie historyczne etapy

223 Cyt. wg książki: W. Jewgienjew-Maksimów, «Sowriemiennik» pri Czerny-  
szewskom  i Dobroljubovńe,  Leningrad 1936, ®. 337.

14*
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ujarzmiania żywiołów przyrody? Koncepcje Czernyszewskiego były wy
raźną rewizją poglądów Bielińskiego, który uważał, że Rosja nie zdoła 
uniknąć przejścia przez okres kapitalizmu. Rewizja ta była w pewnej mie
rze odejściem od filozoficznego schematu, zbliżeniem do bardziej empirycz
nego pojmowania procesu historycznego — zarazem jednak stała się ona 
podbudową teoretyczną narodnickiej utopii, k tóra w swym dalszym roz
woju zerwała w sposób zasadniczy z argumentacją historystyczną.

Jest rzeczą bardzo charakterystyczną, że jeśli Czernyszewski studiował 
w młodości Hegla, to jego najbliższy współpracownik, Dobrolubow, był 
już od heglizmu jak najdalszy. Począwszy od Dobrolubowa obserwujemy 
w zainteresowaniach ideologów rosyjskiej demokracji wyraźny zwrot od 
filozoficznej problematyki historyzmu ku naukom ścisłym, zwłaszcza przy
rodoznawstwu. Do skrajności doprowadził tę tendencję Pisariew: analiza 
jego poglądów wykazuje, że próba wyjaśnienia zjawisk społecznych z wul- 
garno-materialistycznego, naturalistycznego punktu widzenia stanowiła 
wyraźny regres w dziejach rosyjskiej myśli filozoficzno-społecznej.

O tym, że już Czernyszewski był niesłychanie daleki od historyzmu 
w sensie światopoglądu świadczy jego pogląd, że społeczeństwo jest niczym 
więcej jak sumą jednostek. Myśl tę rozwinął Czernyszewski w znanym 
artykule O przyczynach upadku R zym u 22i. Metaforyczne zwroty mówiące
o „rozkwicie”, „więdnięciu” lub „starzeniu się” jakiegoś społeczeństwa nie 
mają sensu, ponieważ „starzeć się” mogą tylko realnie istniejące jednostki. 
Stwierdzenie, że cesarstwo rzymskie „straciło siłę żywotną” miałoby sens, 
wedle Czernyszewskiego, jedynie wtedy, gdyby oznaczało biologiczną de
generację Rzymian. W takiej interpretacji jednakże stwierdzenie to byłoby 
oczywistą nieprawdą: ludzie nie zatracili przecież siły rozrodczej i nie ro
dzili się „bez głów lub bez brzuchów”. (Wywód ten skierowany był prze
ciwko słowianofilom i wszystkim ideologom mówiącym o „upadku”, 
„gniciu” cywilizacji zachodnio-europejskiej).

Abstrakcyjnie-racjonalistyczna k,oncePcja społeczeństwa leżała u pod
staw głoszonej przez Czernyszewskiego teorii „rozumnego egoizmu”225: 
teoria ta, sformułowana nie bez wpływu Benthama, zakładała, że jednostki 
(w skali masowej) kierują się w swym postępowaniu „rozsądkiem”, „obli
czaniem korzyści”, że kluczem do zrozumienia historii jest abstrakcyjna 
„antropologia”. Jedynym, świadomie przejętym przez Czernyszewskiego 
elementem historyzmu była dyrektywa metodologiczna mówiąca o koniecz
ności uwzględniania w ocenie działaczy przeszłości charakteru epoki i mo

224 Por. N. G. Czernyszewski, Połnoje sobranije soczinienij, t. VII, Moskwa 1950, 
s. 643—669.

225 Por. J. M. Stiekłow, N. G. Czernyszewski. Jego żiźń i diejatielnost’, t. I, Mo
skwa-Leningrad 1928, s. 287—307.
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żliwości, którymi realnie dysponowali: z dyrektywy tej nie musiało jed
nak wynikać uznanie historycznej zmienności samej natury ludzkiej.

Do szybko postępującej dezintegracji historyzmu przyczyniło się także 
właściwe demokratom lat sześćdziesiątych racjonalistyczne „oświeciciei- 
stwo”. Sprzeczność między historyzmem a „oświecicielstwem” była, jak 
wykazał Plechanow, charakterystycznym składnikiem światopoglądu re
wolucyjnych demokratów, występującym już u Bielińskiego; jak słusznie 
pisze Ławriecki, „zarówno historyzm, jak oświecicielstwo byłyby dalszymi 
rozwinięciem idei Bielińskiego”226. Jednakże sprzeczność ta występowała 
ze szczególną siłą ilekroć rewolucyjni demokraci stawali przed zadaniem 
bezpośredniej propagandy rewolucyjnej. Stąd wzmożenie pierwiastków 
utopijnych w światopoglądzie Czernyszewskiego i Dobrolubowa: zjawiska 
historyczne i literackie częściej niż Bieliński oceniali oni z punktu widzenia 
ahistorycznej, abstrakcyjnie-racjonalistycznej koncepcji tego, co „być po
winno”, z punktu widzenia wyprowadzonych z „zasady antropologicznej” 
„naturalnych” ideałów i potrzeb człowieka227. Apelacja do abstrakcyjnej 
„natury ludzkiej” była niewątpliwie krokiem wstecz w kierunku filozofii 
oświeceniowej.

Nie należy wyprowadzać stąd wniosku, że w drugiej połowie XIX wie
ku historyzm w myśli rosyjskiej całkowicie zanikł. Wprost przeciwnie, 
pewne elementy historyzmu (zwłaszcza w metodologii badań naukowych) 
stały się trwałym jej dorobkiem: tendencja do poszukiwania prawidłowości 
procesów dziejowych, dążność do historycznej relatywizacji wszelkich ocen
i kryteriów  wartościowania dominowała w rosyjskiej nauce postępowej, 
nie obca była nawet bardzo negatywnie ustosunkowanym do heglizmu 
„subiektywnym socjologom” narodnickim. Historyzm jako pewna całościo
wa wizja świata uległ jednakże dezintegracji. Jego podstawy filozoficzne 
okazały się zbyt kruche, idealistyczna filozofia niemiecka w scjentystycz- 
nej atmosferze drugiej połowy wieku wydawała się śmiesznym anachro
nizmem.

Dłużej nieco przetrwał historyzm konserwatywno-romantyczny; jeden 
z najwybitniejszych jego przedstawicieli, Apollon Grigorjew, tworzył 
współcześnie z Czernyszewskim, Dobrolubowem i Pisariewem. Jest to zro
zumiałe — historyzm tego typu łączył się najzupełnie jawnie ze świato
poglądem religijnym, był więc bardziej oporny wobec scjentystycznych

226 A. Ławriecki, Istoriko-litieraturnaja koncepcija Biellnskogo, jeja priedsze-  
siwienniki, posledowatieli i kritiki, w  książce: Bieliński, istorik i tieorietik litieratury , 
Moskwa-Leningrad 1949, s. 72.

227 Por. artykuł Plechanowa Dobroljubow i Ostrowskij  (G. W. Plechanow , Iskus-  
stwo i litieratura, 1948, s. 452—475). Plechanow słusznie zarzucał Dobrolufoowi zbytnią 
rassudocznost’ jego poglądów na sztukę.
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tendencji epoki. I on jednakże uległ dezintegracji; epigoni słowianofilstwa, 
J. Danilewski i K. Leontiew, poczęli tworzyć naturalistyczne podbudowy 
nacjonalizmu228. Ów biologiczny, ekskluzywny nacjonalizm nie mógł, oczy
wiście, łączyć się z ideą ogólnoludzkiej, historycznej misji narodu rosyj
skiego, będącej istotnym składnikiem ideologii Chomiakowa, Kirejewskich
i Aksakowów229. Mesjanistyczne elementy ideologii słowianofilskiej od
żyły w końcu XIX wieku w systemie filozoficznym Włodzimierze Sołowjo- 
wa, bez jakiegokolwiek jednakże związku z historyzmem; słowianofile po
grążeni w studiach nad historią Rosji, przypisujący ogromne znaczenie tak 
bardzo ziemskim empirycznym zjawiskom, jak chłopska „obszczyna” wy
dawali się mistycznym zwolennikom Sołowjowa niemalże „materialistami 
ekonomicznymi”230.

Okres panowania historyzmu w dziejach myśli rosyjskiej pokrywa się 
mniej więcej z okresem rządów Mikołaja I. Jest to okres Świętego Przy
mierza, a zarazem okres ruchów rewolucyjnych i narodowych w zachod
niej i środkowej Europie. W rosyjskiej myśli filozoficzno-społecznej histo- 
ryzm jest wówczas głównym nurtem, problemy tak czy inaczej związane 
z historyzmem przenikają literaturę i publicystykę, takie czy inne ich roz
strzygnięcie jest dla inteligencji rosyjskiej sprawą najbardziej osobistą, 
sprawą określenia swej własnej roli w życiu narodu, w istniejącej i boleś
nie dającej o sobie znać rzeczywistości społecznej.

Dwa wielkie prądy ideowe epoki: słowianofilstwo i okcydentalizm dały 
dwa różne rozstrzygnięcia problematyki historyzmu. W latach trzydzie
stych podział na słowianofilów i okcydentalistów nie pokrywał się z po
działem na przedstawicieli romantycznego i dialektycznego historyzmu (hi- 
storyzm dialektyczny dopiero się kształtował), nie pokrywał się nawet 
z podziałem na konserwatystów i liberałów. Trzeba jednakże pamiętać, że 
ideologie słowianofilów i okcydentalistów wykrystalizowały się i oddzieliły 
od siebie w postaci dwóch walczących obozów dopiero na początku lat 
czterdziestych. W wypadku k l a s y c z n e g o  słowianofilstwa i k l a 

228 p or, y , Zenkovsky, A History of Russian Philosophy, t. I, s. 449.
229 p o r _ studium Milukowa pt. Raztożenije sławianofilstwa, w  książce: P. Milu- 

kow, Iz istorii russkoj intieligiencji, SPb 1902.
230 Por. np. następujący zarzut Bierdiajewa pod adresem słowianofilów: „Prze

de wszystkim nasuwa się pytanie: czy można tak uzależniać duch rosyjskiego na
rodu i jego powołanie od warunków społecznych d ekonomicznych, od empirycznej 
historii. Duch narodu uchwycić może jedynie mistyczna lub artystyczna intuicja, 
a religijne powołanie narodu zależy od proroctw. Słowianofile zaś popadli niemal 
w  ekonomiczny materializm. Tak cenią oni rosyjską obszczynę, tak dalece wiążą 
z nią całą przyszłość Rosji, całe duchowe oblicze narodu rosyjskiego, jak gdyby 
bez obszczyny nie mógł istnieć duch Rosji i jakby bez niej nie mogło urzeczywistnić 
się powołanie Rosji” (N. A. Bierdiajew, A. S. Chomiakow, Moskwa 1912, s. 178).
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s y c z n e g o  okcydentalizmu lat czterdziestych można już mówić -o dwóch 
historyzmach, o dwóch równie przemyślanych, a całkowicie odmiennych 
koncepcjach społeczeństwa.

Dezintegracja historyzmu (jako całościowej wizji świata) przebiegała 
równolegle z dezintegracją słowianofilstwa i okcydentalizmu. W drugiej 
połowie wieku słowa „okcydentalizm” i „słowianofilstwo” nie miały już 
konkretnego znaczenia, utrzymywały się w języku potocznym raczej jako 
metafory, myśliciele ani politycy nie używali już ich dla określenia cało
kształtu swych poglądów. Problematyka sporów ideowych z la t czterdzie
stych powoli ulegała zapomnieniu. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych 
zaktualizował ją w pewnej mierze rozwój rosyjskiej myśli marksistow
skiej231.

231 Plechanow pisał w  roku 1888: „Czymże jest marksizm, jeśli nie nową fazą 
tego samego ruohu umysłowego, który zawdzięczamy Bielińskiemu?” (por. G. W. 
Plechanow, Iskusstwo i litieratura, Moskwa 1948, s. 553).


