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IMPERIUM JAKO DROGA ROSJI KU EUROPEIZACJI1
ABSTRACT. Kantor Wladimir, Imperium jako droga Rosji ku europeizacji [Empire as a Russian way
towards Europeanization] edited by D. Jewdokimow – „Czãowiek i Spoãeczeęstwo”, vol. XXXV,
iss. 2, Poznaę 2013, pp. 309-353. Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2670-3. ISSN
0239-3271.
The revival of imperial super national life can be seen in the principles of the European Union. It is not by chance
that Europe became what it is today with the help of the imperial idea and collapsed in the epoch of (growing)
nationalism. The author believes that the idea of empire is a European idea. Europe has many ideas. The idea
of empire is one of them and not the worst. If despotism drives people in uniformed herds, to try to overcome their
primitive cruelty, empires tried to bring young and still wild people into a legal field, accustomed to certain civilized norms of behavior. Differently, the empire is the political and social structural formation historically intended
for introduction in sub legislative and civilized space for people of different nations and beliefs. In the Roman
Empire there was an idea of law which an emperor also followed, it is not by chance that the best developed code
of civil law is that of the Emperor Justinian. In despotism a lord is above the laws, he “accepts”, he does not submit
to it. Certainly, the imperial idea is not something universal, there is a panacea assisting the “healthy” way
of becoming mankind (basically impossible), otherwise such an empire would have been created once and forever.
The journey from the birth to the destruction of the Russian Empire ran almost two centuries in an antagonism
of different points of view – Russian Church and Russian State, Russian thinkers and writers solving a problem
of necessity and solitariness of the imperial beginning for Russia.
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WSTČPNE UWAGI DO TEMATU
Nieoczekiwana aktualnoĤþ tematyki imperialnej w dzisiejszej Rosji wiĈİe
sič z niewykorzenionymi ambicjami sowieckimi, z poczuciem ucisku paęstwa oraz pozostaãymi socjalno-spoãecznymi motywami, które w przekona________________
1 Niniejszy tekst stanowi tãumaczenie fragmentu ksiĈİki autorstwa Wãadimira Kantora
ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ: ǾȜȟȟȖȗȟȘȎȭ ȖȚȝȓȞȖȭ ȝȞȜȠȖȐ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȑȜ ȣȎȜȟȎ. Ǹ ȝȞȜȏșȓȚȓ ȖȚȝȓȞȟȘȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ Ȑ ǾȜȟȟȖȖ, ǾȜȟȟȖȗȟȘȎȭ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȎȭ ȫțȤȖȘșȜȝȓȒȖȭ (ǾǼǿǿǽȋǻ), ǺoȟȘȐȎ 2007, s. 13-58.
W tekĤcie dokonano niewielkich zmian oraz skrótów, które nie zmieniajĈ jego wymowy i nie
naruszajĈ integralnoĤci tekstu.
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niu pismaków nie zasãugujĈ na szczególnĈ uwagč. PowinniĤmy jednak mówiþ o problemie, nie zaĤ syciþ fantazje politechnologów, a tym bardziej nostalgiczne westchnienia zawarte w dzieãach, w których nienawiĤþ do inteligencji z powodzeniem splata sič z tčsknotĈ za stalinowskĈ tyraniĈ. Istnieje
bowiem pewne rozpowszechnione i zakorzenione w ĤwiadomoĤci wyobraİenie imperium jako tworu absolutnie despotycznego. NajwyraĮniej zastĈpienie mitu rzeczywistoĤciĈ ma swój sens.
Jest to tym bardziej istotne, İe nietrudno dostrzec, jak temat ten niestrudzenie wypiera niedawno jeszcze gãoĤne spory komunistów i liberaãów,
poczwienników i zapadników, wskazujĈc im ich podrzčdnĈ pozycjč w dyskusji dotyczĈcej losu czãowieczeęstwa, przede wszystkim zaĤ losu cywilizacji europejskiej. Oskarİanie kogoĤ o liberalizm jest wspóãczeĤnie tak samo
nieaktualne i gãupie, jak stosunkowo niedawno kuriozalny byã zarzut İydomasoęstwa, a jeszcze wczeĤniej wolnomularstwa. Dyskutowano, rzeczywiĤcie, o moİliwoĤci niejakiego „liberalnego imperium”. Jednak naleİy wyraĮnie stwierdziþ, İe imperium jest tworem opartym na doĤþ surowych
prawach.
Na idee imperium liberalnego publicyĤci İywo odpowiadajĈ twierdzeniem, İe takowe nie istniejĈ (to prawda: nie naleİy ich myliþ z reformami
liberalnymi, które mogĈ byþ tam realizowane), İe imperium zawsze stanowi
przemoc wobec jednostki, İe imperium jest obce kulturze europejskiej. Zacytujč Borysa Wiszniewskiego, doĤþ aktywnego i popularnego dziennikarza
obozu liberalnego:
„Dopóki Rzym byã republikĈ, İyli w nim obywatele Rzymu.
Kiedy Rzym staã sič imperium, pozostali w nim wyãĈcznie podwãadni rzymskiego
imperatora. […] Paęstwo liberalne jest paęstwem, które sãuİy spoãeczeęstwu.
Imperium to paęstwo, które sãuİy imperatorowi.
W paęstwie liberalnym wszystko rozstrzygajĈ obywatele.
W imperium wszystko rozstrzyga imperator.
U podstaw paęstwa liberalnego leİy wolnoĤþ.
U podstaw imperium – strach.
WolnoĤþ, dajĈca ludziom immunitet wobec strachu, jest stanowczo niewskazana
w imperium”2.

Czym jest paęstwo liberalne? W czasach najnowszych uwaİano za takowe WielkĈ Brytanič. Wszyscy sič z tym zgadzajĈ. Jednak z jakiegoĤ powodu zapomina sič, İe byãa ona jednoczeĤnie imperium pretendujĈcym do
roli realnego spadkobiercy Rzymu, wszyscy jej mieszkaęcy byli poddanymi,
a jednoczeĤnie obywatelami. Jednakİe, wedãug mnie, w XIX wieku praw________________
2 ǯ. ǰȖȦțȓȐȟȘȖȗ, ǶȚȝȓȞȖȎșȖȕȚ ȘȎȘ ȐȩȟȦȎȭ ȟȠȎȒȖȭ șȖȏȓȞȎșȖȕȚȎ. ǮțȎȠȜșȖȗ ȅȡȏȎȗȟ ȝȞȜȠȖȐ ǶȜȟȖȢȎ ǯȞȜȒȟȘȜȑȜ, [w:] idem, Ǹ ȒȓȚȜȘȞȎȠȖȖ Ȗ ȜȏȞȎȠțȜ, ǺoȟȘȐȎ 2004, s. 204-205.
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dziwymi spadkobiercami Imperium Rzymskiego usiãowaãy byþ Imperium
Rosyjskie i Stany Zjednoczone. Odrodzenie ponadnarodowych imperialnych
zasad İycia moİna dziĤ dostrzec w Unii Europejskiej. Jednak o tym póĮniej.
Na wstčpie zaznaczč jedynie, İe Europa staje sič EuropĈ, korzystajĈc z idei
imperium, a upadaãa w epoce narodzin nacjonalizmów.
Punktem wyjĤcia dalszych rozwaİaę bčdzie kolejny cytat zaczerpničty
ze wspóãczesnej ksiĈİki: „Swego czasu klasyczne imperium byão wiodĈcĈ
formĈ organizacji paęstwowej, która zaczčãa sič wyczerpywaþ dopiero
w poãowie XIX wieku, wraz z pojawieniem sič i utrwaleniem bardziej praktycznych wzorców ustroju paęstwowego. Jednakİe w XX wieku pojawiãy sič
«imperia wtórne». SĈ to szczególne (dyktatorskie) modyfikacje imperium,
zachowujĈce swĈ istotč – autorytaryzm i wyprowadzony z niego rodzaj
polityki – ekspansjonizm i kolonializm”3. Zgadzam sič z ujčciem klasycznego imperium autorstwa Emila A. Paina, a szczególnie z jego twierdzeniem,
İe „ksenofobia i etnonacjonalizm sĈ w zasadzie nieobecne w klasycznych
imperiach”4. MyĤlč jednak, iİ myli sič, utoİsamiajĈc nazistowski i stalinowski despotyzm z ideĈ imperium (bez wzglčdu na samowyolbrzymienia
i samomianowania dyktatorów). Genetyczne pokrewieęstwo ich obu z dawnymi despotyzmami azjatyckimi niejednokrotnie zaznaczano w literaturze
zachodniej, imperium natomiast pozostaje produktem europejskim.

1. IMPERIUM JAKO IDEA EUROPEJSKA
Dlaczego imperium jest ideĈ europejskĈ? Rzecz w tym, İe Europa wyãoniãa sič jako pewnego rodzaju przypadkowa mutacji, maleęka wyspa poĤród
ogromnego azjatyckiego morza. Antropolodzy, nawiasem mówiĈc, zapewniajĈ, İe biaãy kolor równieİ stanowi mutacjč, nie zaĤ wyjĤciowe zabarwienie skóry ludzkiej. Pramatkč ludzkoĤci odnaleziono w Afryce. Pozostawmy
jednak wszystkie te problemy antropogenetykom. Biorč tutaj pod uwagč to,
co jest dane, czyniĈc to podstawĈ moich dalszych rozwaİaę.
Wszystkie europejskie odkrycia sĈ niczym innym, jak tylko przeformuãowaniem tego, co wczeĤniej zawieraãa juİ skarbnica mĈdroĤci azjatyckiej,
a co na nowo wypeãnione zostaão sensem. PoczynajĈc od odkryþ nauk przyrodniczych i technicznych (weĮmy pierwsze z brzegu: proch, kompas, kalendarz, mapa nieba), a koęczĈc na doĤþ istotnych filozoficzno-religijnych
pojčciach-obrazach (potop, antyczny politeizm, bohater kulturowy, zbawca
rodu ludzkiego), wszystko to posiada swe praistnienie w kulturach azjatyc________________
3 ȋ.Ǯ. ǽȎȖț, ǺȓȔȒȡ ȖȚȝȓȞȖȓȗ Ȗ țȎȤȖȓȗ: ǺȜȒȓȞțȖȟȠȟȘȖȗ ȝȞȜȓȘȠ Ȗ ȓȑȜ ȠȞȎȒȖȤȖȜțȎșȖȟȠȟȘȎȭ ȎșȪȠȓȞțȎȠȖȐȎ Ȑ țȎȤȖȜțȎșȪțȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȓ ǾȜȟȟȖȖ, ǺoȟȘȐȎ 2003, s. 9.
4 Ibidem, s. 10.
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kich. Podobnie imperium jest niczym innym, jak tylko mutacjĈ wschodniego
despotyzmu5.
Rosyjski geograf i filozof historii Lew Miecznikow uwaİaã, İe despotyzmy azjatyckie stanowiĈ wczesne sposoby paęstwowego jednoczenia ludzi
gromadzĈcych sič w rejonach wielkich rzek, skoncentrowanych wokóã problemu nawadniania. Z reguãy despotyzmy, uciskajĈce i podporzĈdkowujĈce
sobie inne ludy, podtrzymujĈ systemy izolacjonistyczne. „Kultury te – pisaã
Miecznikow – charakteryzujĈ sič wyjĈtkowym rozwojem despotyzmu i ubóstwieniem ciemičzców. […] PóĮniej despotyzm nigdzie nie przejawiaã sič
w takim nasileniu ani w klasycznych despotyzmach staroİytnej Grecji, ani
w monarchiach absolutnych okresu feudalnego i postfeudalnego w Europie.
Najokrutniejsi cezarowie Rzymu, francuski król Ludwik XI, rosyjski car
Iwan GroĮny tylko do pewnego stopnia, jedynie w wyjĈtkowych momentach wzmoİenia swego okrucieęstwa, zbliİali sič do tych wschodnich despotyzmów, pod uciskiem których ciemičİone plemiona uwaİaãy siebie za
zbčdny dodatek, nieposiadajĈcy İadnej wartoĤci i praw”6. Wszystko to nie
stanowião jedynie pewnego minionego etapu, gdyİ powrót wschodniego
despotyzmu okazaã sič moİliwy w peãni cywilizowanych krajach Zachodu,
powracajĈcych do zasad azjatyckiego despotyzmu7. Bez wĈtpliwoĤci moİna powiedzieþ, İe gen wschodniego despotyzmu istnieje w kaİdej kulturze
i w sprzyjajĈcych dla siebie warunkach moİe przebudziþ sič i wchãonĈþ ten
kulturowy organizm, w którym egzystuje.
Kolejny etap, wedãug Miecznikowa, tworzĈ juİ cywilizacje Ĥródziemnomorskie8, które nie sĈ odcičte od Ĥwiata. Rzecz w tym, İe nowe cywilizacje
istniejĈ paralelnie ze starymi i mamy do czynienia raczej z przeksztaãceniem,
zmianĈ struktury starych systemów azjatyckich niĮli z kolejnym etapem.
Pojawia sič nowy typ wielkiego paęstwa, którym bčdzie, poczynajĈc od
________________
5 Porównaj u Maxa Webera: „Machiavelli miaã swych poprzedników w Indiach. Ale
wszystkim azjatyckim naukom o paęstwie brakowaão caãkowicie systematyki typu arystotelesowskiego oraz racjonalnych pojčþ. Do powstania racjonalnej nauki o prawie brakowaão gdzie
indziej Ĥcisãych jurydycznych schematów i form myĤlenia wãaĤciwych prawu rzymskiemu
i opartemu na nim prawu zachodniemu, jakkolwiek wszystkie zarodki tej nauki istniaãy
w Indiach (szkoãa Mimamsa), chociaİ istniaãy obszerne kodeksy praw, szczególnie na Bliskim
Wschodzie, oraz ksičgi prawne w Indiach i w innych krajach. Równieİ twór tego rodzaju co
prawo kanoniczne zna tylko Zachód” (M. Weber, Szkice z socjologii religii, przeã. J. Prokopiuk,
H. Wandowski, Warszawa 1984, s. 70-71).
6 ǹ.Ƕ. ǺȓȥțȖȘȜȐ, ȄȖȐȖșȖȕȎȤȖȭ Ȗ ȐȓșȖȘȖȓ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȓ ȞȓȘȖ. ǿȠȎȠȪȖ, ǺoȟȘȐȎ 1995,
s. 204.
7 Por. na ten temat K. Wittfogel, Die orientalische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung
totaler Macht, Berlin 1962.
8 Miecznikow na dãugo przez wspóãczesnymi geopolitykami mówiã o trzech fazach rozwoju historycznego: epoce rzek, epoce mórz i epoce oceanów bĈdĮ atlantyckiej, która, jego
zdaniem, okreĤli przyszãoĤþ czãowieczeęstwa.
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czasów Aleksandra Macedoęskiego, imperium europejskie. Problem polega
na tym, iİ ludzkoĤci, od chwili Ĥwiadomego jej istnienia, od czasu, gdy zaczyna gromadziþ sič, tworzĈc duİe grupy, towarzyszy koniecznoĤþ i wiĈİĈca sič z niĈ idea zgromadzenia ludzi „w jednym stadzie”. CierpiĈcy z powodu rozdrobnienia Italii wielki Dante w peãni czytelnie wypowiada tč ideč:
„Lecz rodzaj ludzki jest w najwyİszym stopniu jeden wtedy, kiedy caãy zespala sič w jakimĤ jednym, a to staje sič tylko wtedy, gdy jest caãkowicie
poddany jednemu wãadcy. PodlegajĈc zatem jednemu wãadcy, upodabnia
sič najbardziej do Boga, i w konsekwencji, dziaãa w sposób najbardziej
zgodny z Boskimi intencjami”9. Zrozumiaãe jest, İe Dante miaã na myĤli nie
despotycznĈ, ale imperialnĈ zasadč, i to wãaĤnie jego rozumienie imperium
przyswoili w Rosji Fiodor Tiutczew i Wãodzimierz Soãowjow. Warto przywoãaþ sãowa jednego z najwičkszych badaczy owej epoki: „W warunkach
rzeczywistoĤci historycznej poczĈtku XIV wieku Dante dostrzegaã tylko jednĈ moİliwoĤþ zjednoczenia rozdzieranej sporami wewnčtrznymi Italii –
uznanie przez wszystkie italskie obszary i komuny jednej wãadzy imperatora Imperium Rzymskiego. Jedynie owa nieustajĈca troska o losy Italii i Europy wyjaĤnia okrutnĈ kaĮę, na jakĈ skazaã Kasjusza i Brutusa za podniesienie rčki na twórcč Imperium Rzymskiego”10. Zauwaİč jednoczeĤnie, İe Dante zachwycaã sič wersami Boecjusza mówiĈcymi o rozmiarach Imperium
Rzymskiego:
Taki to czãowiek berãem panowaã narodom,
Które widzi chowajĈc promienie we falach
Febus i gdy znowu wschodzi,
Których niedĮwiedzia siedem mrozi gwiazd,
I suchym İarem pali poãudniowy wicher11.

Jak byão juİ wczeĤniej powiedziane, pierwsze na tej drodze stančãy gigantyczne despotyzmy azjatyckie, budowane na bazie „azjatyckiego sposobu produkcji”, czyli wspólnotowego, gdzie wszyscy pozostajĈ rozproszeni,
jednoczĈc sič nie w ramach wspólnego sensu, ale poprzez nieznanĈ nigdy
wczeĤniej ani póĮniej przemoc, w którym prawem do myĤlenia i decydowania dysponuje tylko jeden czãowiek. Wszyscy pozostali mieszkaęcy kraju
pozbawieni sĈ wszelkich praw, jednak równieİ wãadca pozostaje podporzĈdkowany sam swojej samowoli, bčdĈcej bezpoĤrednim zaprzeczeniem
wolnoĤci. Takiego zdania byã jeszcze Hegel. Wschodnie despotyzmy dawaãy
wolnoĤþ jednemu czãowiekowi, natomiast w Grecji i Rzymie liczba wolnych
wzrasta: „Ludy Wschodu […] wiedzĈ, İe tylko jeden czãowiek jest wolny,
________________

A. Dante, Monarchia, przeã. W. Setko, Kčty 2002, s. 37.
Ƕ.ǻ. ǱȜșȓțȖȧȓȐ-ǸȡȠȡȕȜȐ, ȀȐȜȞȥȓȟȠȐȜ ǲȎțȠȓ Ȗ ȚȖȞȜȐȎȭ ȘȡșȪȠȡȞȎ, ǺoȟȘȐȎ 1971, s. 71.
11 Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, przeã. W. Olszewski, Warszawa 1962, s. 43.
9
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ale wãaĤnie dlatego wolnoĤþ taka jest tylko samowolĈ, dzikoĤciĈ […] pozostaãoĤciĈ przyrody albo samowolĈ. Dlatego – wyjaĤnia Hegel – jednostka
taka jest tylko despotĈ, a nie wolnym czãowiekiem”12.
Staroİytna Grecja budowana byãa na innych podstawach. Podstawy te
pozostawaãy jednoczeĤnie Įródãem wskazanej wczeĤniej mutacji. Pojawiã sič
tam po raz pierwszy wolny, samowystarczalny czãowiek, obywatel polis.
Przy tym w skãad Grecji wchodzi wiele róİnych poleis, niebčdĈcych jedynym
typem systemu politycznego. WãaĤnie na tej strukturze wyrasta pierwsze
europejskie imperium, majĈce bardzo krótki okres trwania, imperium Aleksandra Macedoęskiego. Twór ów po raz pierwszy w Ĥwiecie niesie idee godzenia, nie zaĤ zniesienia, przeciwstawnych – azjatyckich i europejskich –
sensów. Byãa to pierwsza, zrodzona przez kulturč antycznĈ, leİĈcĈ u podstaw projektu europejskiego, próba odróİnienia imperium od azjatyckich
despotyzmów. Próba ta wprawiaãa w zachwyt przedstawicieli róİnych kierunków myĤlenia. Piotr Sawicki, przyszãy ideolog euroazjatyzmu, pisaã:
„W Ĥwiecie antycznym moİna wskazaþ kilka, majĈcych podobne Ĥwiatowohistoryczne pozytywne znaczenie, formacji o charakterze imperialnym: takowym pozostaje Imperium Rzymskie i helleno-macedoęskie mocarstwo
Aleksandra Wielkiego, które rozpadão sič nastčpnie na królestwa jego wodzów-nastčpców. Wielkiemu przedsičwzičciu Aleksandra przyĤwiecaã niewĈtpliwie Ĥwiadomy cel odrodzenia kultury Wschodu – Egiptu, Babilonu,
Persji – na drodze poãĈczenia jej z kulturĈ Hellady. Helleno-macedoęczycy
pozostawali nacjĈ «imperializujĈcĈ»: Hellenowie wnieĤli swojĈ kulturč, Macedoęczycy natomiast Ĥrodki polityczne sãuİĈce okreĤleniu nowych celów
imperialnych. W efekcie powstaãa kultura «hellenistyczna», która w koęcu
epoki antycznej i w wiekach Ĥrednich odegraãa w stosunku do krajów poãoİonych pomičdzy Asuanem a Wãodzimierzem takĈ rolč, jak kultura rzymska w stosunku do krajów Europy Zachodniej”13.
Na owej idei, jak wiadomo, wyrasta jednoczĈca wszystko kultura helleęska, pozostajĈca İyciodajnĈ glebĈ chrzeĤcijaęstwa. Aleksander, co prawda,
mimo swych zamiarów dotarcia do Indii zatrzymaã sič w Persji, bčdĈcej
tworem – naleİy dodaþ – poĤrednim mičdzy wschodnim despotyzmem
a imperium europejskim. Staroİytni Grecy próbowali nawet odnaleĮþ
w perskim ustroju politycznym pewien model idealny. W taki wãaĤnie sposób odczytaã Persjč w swej Cyropedii Ksenofont, drugi wybitny uczeę Sokratesa.
________________
12 G. Hegel, Wykãady z filozofii dziejów, t. 1, wstčp T. Kroęski, przeã. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1958, s. 27-28.
13 ǽ.ǻ. ǿȎȐȖȤȘȖ, ǯȜȞȪȏȎ ȕȎ ȖȚȝȓȞȖȬ, [w:] ǶȚȝȓȞȖȭ Ȗ țȎȤȖȭ Ȑ ȞȡȟȟȘȜȗ ȚȩȟșȖ țȎȥȎșȎ
ȃȃ ȐȓȘȎ, ȟȜȟȠ. ǿ.Ǻ. ǿȓȞȑȓȓȐ, ǺoȟȘȐȎ 2004, s. 268.
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Imperium jest niemoİliwe poza ĤwiadomoĤciĈ prawnĈ, niemoİliwe
w ramach patosu nacjonalistycznego. Rwiemy wãosy, mówiĈc o upadku
imperium sowieckiego, nazywamy stalinizm imperialnym, zapominajĈc, İe
na przestrzeni dziejów zawsze toczyãa sič walka zachodnich imperiów
i wschodnich despotyzmów. Czymİe róİnião sič imperium europejskie od
despotyzmu wschodniego? Realnym przykãadem historycznym pozostaje
Imperium Rzymskie, istniejĈce przez kilka stuleci, rodzĈce setki kontynuatorów i setki tysičcy interpretatorów. Pominiemy tu interpretacjč i zatrzymamy sič na tych zasadach jego istnienia, które pozostajĈ istotne z punktu
widzenia naszych rozwaİaę. WybiegajĈc naprzód, zauwaİč, İe powroty
despotyzmu azjatyckiego zdarzaãy sič równieİ w Rzymie (wystarczy wspomnieþ przypadek Kaliguli i Nerona). Jakim sposobem jednak miaãy sič nie
zdarzaþ, skoro Rzym stanowiã pierwszĈ próbč zgromadzenia ludzkoĤci
opartĈ na przemocy? Imperium to rodzaj mutacji despotyzmu wschodniego,
który, pozostawiajĈc bazowĈ zasadč wãadzy jednego, wnosi pewien naddatek w postaci prawa chroniĈcego w najlepszych latach imperium prawa
i wãasnoĤþ obywateli. Problem Rzymu i Imperium Rzymskiego okreĤla kres
cywilizacji antycznej, stanowiĈcy pierwszy akt dramatu europejskiego. Jak
pisaã Sergiusz Awierincew, „Historycznym efektem antyku, jego koęcem,
jego kresem byão Imperium Rzymskie. […] Granice przestrzeni Imperium
pokrywaãy sič z granicami rozlegãego rejonu kulturowego, w gruncie rzeczy
zbiegaãy sič z granicami czãowieczeęstwa, jeĤli nie z granicami wszechĤwiata, tego samego «miasta Zeusa», o którym mówiã Marek Aureliusz [IV.23],
gãowa Imperium i filozof Imperium w jednej osobie”14.
Imperium po raz pierwszy skupia w jednoĤci paęstwa trzy, wskazane
przez Arystotelesa, najdoskonalsze zasady rzĈdzenia, jednoczy monarchič,
arystokracjč i politejč. Machiavelli, zwracajĈc sič ku doĤwiadczeniu Rzymu,
wãaĤnie ów trójpodziaã wãadzy dostrzegaã u podstaw rzĈdów rzymskich15.
Europa ma wiele idei. Idea imperium jest jednĈ z nich, przy tym nie najgorszĈ. Tam, gdzie despotyzmy zbijaãy ludy w jedno stado, próbujĈc znieĤþ
ich pierwotne okrucieęstwo okrucieęstwem despotycznym, imperia próbowaãy wprowadziþ mãode i dzikie jeszcze ludy w obszar prawa, co stanowião
przygotowanie do przyjčcia pewnych cywilizowanych norm zachowania.
Spróbujmy sformuãowaþ definicjč: imperium to polityczno-spoãeczny twór
o okreĤlonej strukturze, którego historycznym przeznaczeniem pozostaje
wprowadzenie w ustalonĈ prawnĈ i cywilizowanĈ przestrzeę wielople-

________________

ǿ.ǿ. ǮȐȓȞȖțȤȓȐ, ǽȜȫȠȖȘȎ ȞȎțțȓȐȖȕȎțȠȖȗȟȘȜȗ șȖȠȓȞȎȠȡȞȩ, ǺȜȟȘȐȎ 1997, s. 114.
Por. N. Machiavelli, Rozwaİania nad pierwszym dziesičcioksičgiem historii Rzymu Liwiusza,
przeã. Cz. Nanke, Warszawa 1994.
14

15
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miennych i róİnokonfesyjnych ludów. Równieİ Herder pisaã o etnopolitycznym stanie pierwotnej Europy jako o nieskoęczonym chaosie16.
Idea imperium zawsze pozostawaãa İywa w ĤwiadomoĤci zachodnioeuropejskiej. Ona wãaĤnie przeciwstawiaãa sič nieokieãznaniu barbarzyęców.
Karol Wielki budowaã imperium, aby zeuropeizowaþ barbarzyęców germaęskich, przekonaþ ich, İe sĈ Rzymianami. „Rzymskie Imperium na Zachodzie – pisaã Awierincew – przestaão istnieþ «jedynie» w rzeczywistoĤci,
w swym wymiarze empirycznym, ale nie jako idea. PrzestajĈc istnieþ realnie,
otrzymaão w zamian istnienie «semiotyczne». […] Znakiem nad znakami
staje sič dla Zachodu wielokrotnie niszczony przez barbarzyęców Rzym.
W momencie gdy w roku 800 Zachód po raz pierwszy od chwili upadku
Romulusa Augustusa otrzymuje «powszechnego» wãadcč w osobie Karola
Wielkiego, ten król franków koronowany jest w Rzymie jako imperator
rzymski przez papieİa rzymskiego. «ģwičte Imperium Rzymskie Narodu
Niemieckiego» jest póĮniejszĈ formuãĈ, znakomicie oddajĈcĈ sakralnĈ znakowoĤþ imienia miasta Rzymu. Imič to pozostaje jednym z drogocennych
insygniów imperatorskich i papieskich”17.
EuropejskoĤþ tej idei dowiedziona zostaje w sposób paradoksalny przez
tekst Kanta, myĤliciela İyjĈcego w rozdrobnionej Germanii w czasach, gdy
utracião swe znaczenie ģwičte Imperium Rzymskie Narodu Niemieckiego.
Paradoksalny, albowiem Kant nigdzie nie uİywa sãowa „imperium”, choþ
myĤli o prawnej ochronie róİnych narodów wewnĈtrz jednej formacji paęstwowej. Uwaİaã on, İe niezbčdny ludzkoĤci ustrój polityczny moİe byþ
realizowany jedynie na poziomie ogólnoĤwiatowo-obywatelskim, czego
moİna oczekiwaþ tylko od „unii narodów”. Zadaniem ludzi jest wstĈpienie
w niĈ i „wyjĤcie z pozbawionego praw stanu dzikoĤci”, a tym samym przekroczenie antagonizmów nie tylko mičdzy poszczególnymi ludĮmi, ale równieİ mičdzy poszczególnymi paęstwami, antagonizmów rodzĈcych niekoęczĈce sič wojny.
Przytoczč cytat bezpoĤrednio odnoszĈcy sič do dzisiejszych sporów dotyczĈcych imperium i moİliwoĤci paęstwa o charakterze Ĥwiatowym. „Ponadto wpãyw, jaki wywiera wstrzĈs w poszczególnych paęstwach naszej tak
powiĈzanej wičzami gospodarczymi czčĤci Ĥwiata na inne paęstwa, okazuje
sič tak znaczĈcy, İe paęstwa te, pod presjĈ groİĈcego im niebezpieczeęstwa,
choþby i bez podstaw prawnych same siebie oferujĈ za arbitrów i w ten sposób poĤrednio przyczyniajĈ sič do powstania w przyszãoĤci wielkiego, nie
znajdujĈcego we wczeĤniejszym Ĥwiecie odpowiednika organizmu paęstwowego. Chociaİ organizm taki przedstawia sič nam dzisiaj tylko w bar________________
16
17

J.G. Herder, MyĤli o filozofii dziejów, przeã. J. Gaãecki, Warszawa 1962.
ǿ.ǿ. ǮȐȓȞȖțȤȓȐ, ǽȜȫȠȖȘȎ…, s. 115-116.
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dzo surowym zarysie, to potrzebč jego zaistnienia zaczynajĈ juİ odczuwaþ
wszyscy jego czãonkowie, z których kaİdemu zaleİy na utrzymaniu caãoĤci.
Daje to nadziejč, İe po pewnych rewolucjach i przeobraİeniach w koęcu
powstanie to, co jest najwaİniejszym zamiarem przyrody: powszechny stan
kosmopolityczny, jako ãono, na którym rozwinĈ sič wszystkie Įródãowe
predyspozycje ludzkiego rodzaju”18.
MyĤlč, İe idea Kanta opieraãa sič na realnym doĤwiadczeniu historycznym Imperium Rzymskiego. Wydaje sič, iİ marzyã on o czymĤ w rodzaju
imperium europejskiego, federalnej imperialnej zasadzie, podobnej dzisiejszej Unii Europejskiej. Wystarczy wczytaþ sič w jego tekst: „JeĤli bowiem
zaczniemy od historii greckiej jako od tej, poprzez którĈ zostaãa nam przekazana lub co najmniej uwiarygodniona wszelka inna [historia] – starsza lub
jej wspóãczesna – jeĤli badaþ bčdziemy wpãyw tej historii na uksztaãtowanie
sič, a potem degeneracjč organizmu paęstwowego narodu rzymskiego, który poãknĈã Grecjč, a nastčpnie, aİ do naszych czasów, jego wpãyw na barbarzyęców, którzy go zniszczyli, jeĤli doãĈczymy do tego jako epizody historič
paęstw innych ludów w miarč, jak staje sič ona dla nas coraz bardziej dostčpna poprzez kontakty oĤwieconych narodów, to w naszej czčĤci Ĥwiata
(która najprawdopodobniej nada kiedyĤ prawa wszystkim innym czčĤciom)
odkryjemy regularny postčp ku ulepszaniu ustrojów paęstwowych”19. WãaĤnie Europa zorientowana byãa, jego zdaniem, na stworzenie paęstwa praworzĈdnego o Ĥwiatowym zasičgu, jakim byão niegdyĤ Imperium Rzymskie.
Temat Rzymu nieustannie towarzyszyã myĤlicielom rosyjskim. UwaİajĈc, İe upadek Rzymu pozostawaã w zgodzie z prawami historycznymi, byã
czymĤ nieuniknionym, za równie nieunikniony rosyjscy sãowianofile uwaİali „zmierzch Europy”. W zwiĈzku z wczesnymi, jeszcze rosyjskimi, rozwaİaniami o „zmierzchu Europy” i podobieęstwem tego procesu do zagãady
„Staroİytnego Rzymu” (u sãowianofilów i Hercena) Czernyszewski zaproponowaã swój schemat procesu historycznego, w duİym stopniu niezaleİny
i odmienny od Heglowskiego. Nie wdajĈc sič w analizč ogólnych twierdzeę
koncepcji, zaznaczymy jedynie, İe Czernyszewski dokonywaã bardzo ostrego podziaãu historii ludzkoĤci na okres cywilizowany i barbarzyęski. Barbarzyęcy i ludzie cywilizowani mogĈ wspóãistnieþ w czasie i przestrzeni, co
wičcej, barbarzyęcy, których Czernyszewski utoİsamia z İywioãem natury
(na podobieęstwo powodzi, potopu, huraganu, trzčsienia ziemi), sĈ zdolni
do caãkowitego rozgromienia ludu cywilizowanego (tak Germanowie rozgromili Staroİytny Rzym) dokãadnie tak, jak piorun moİe zabiþ czãowieka.
________________
18 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, [w:] idem, Rozprawy z filozofii
historii, przeã. i oprac. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im.
M. Kopernika pod kierunkiem Mirosãawa įelaznego, Kčty 2005, s. 41.
19 Ibidem, s. 42.
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Czernyszewski jednak wĈtpiã w to, İe barbarzyęcy mogĈ wnieĤþ do historii
nowĈ umoİliwiajĈcĈ rozwój zasadč. W taki sposób nawet sãowianofile, powtarzajĈc za Heglem, mówili o Germanach, uwaİajĈc, İe wprowadzili oni
do historii pojčcie wolnej jednostki. Czernyszewski nie dostrzega róİnicy
mičdzy sposobem İycia Germanów a analogicznymi zwyczajami wojennymi innych plemion barbarzyęskich: „Wolni Mongoãowie i Czyngis-chan
z Tamerlanem, wolni Hunowie i Attyla, wolni Frankowie i Chlodwig, wolni
flibustierzy i ataman ich szajki – wszyscy oni sobie podobni: to znaczy kaİdy z nich jest we wszystkim wolny do momentu, kiedy ataman odrĈbie mu
gãowč, tak jest przyjčte u zbójców. Nie jesteĤmy w stanie pojĈþ, jakaİ tu korzyĤþ dla rozwoju; na odwrót, wydaje sič, İe podobne obyczaje sĈ po prostu
mieszankĈ anarchii i despotyzmu”20. UtoİsamiajĈc barbarzyęstwo ze stanem chaosu, rozboju, fermentu, Czernyszewski niewĈtpliwie odrzucaã
twierdzenie, jakoby podobny stan İycia spoãecznego mógã wypracowaþ
choþby najodleglejsze namiastki praw odrčbnej jednostki, odrčbnego czãowieka. Jest to raczej zasãuga ludów cywilizowanych i poza cywilizacjĈ
ugruntowanie prawa jednostki jest niemoİliwe21. Nieprzypadkowo dopiero
tysiĈc lat po upadku Ĥwiata staroİytnego budzi sič w Europie, w epoce odrodzenia, jednostka, co w duİym stopniu wiĈİe sič ze wskrzeszeniem zniszczonej przez barbarzyęców kultury antycznej. MyĤliciel wyciĈgaã z tego
wniosek, İe nie warto chwaliþ sič barbarzyęstwem, brakiem cywilizacji,
„ĤwieİĈ krwiĈ”, lecz naleİy przede wszystkim ksztaãciþ i cywilizowaþ swój
lud.
Dlaczego nazywam imperium ideĈ? Dlatego İe despotyzmy powstawaãy
spontanicznie, İywioãowo, stanowiãy efekt podĈİania za instynktami pierwotnymi i wyobraİeę opartych na prawie siãy. MyĤliciele europejscy zastanawiali sič nad zasadami ustroju paęstwowego, nad tym, jak urzĈdziþ İycie
paęstwowe tak, aby uniknĈþ nie tylko despotyzmu, ale równieİ jakiejkolwiek przemocy wobec jednostki, tak, aby nie moİna byão zabiþ Sokratesa, co
stanowião wãaĤciwy problem Paęstwa Platona. Rezultatem tych rozwaİaę
________________
20 ǻ.Ǳ. ȅȓȞțȩȦȓȐȟȘȖȗ, Ǽ ȝȞȖȥȖțȎȣ ȝȎȒȓțȖȭ ǾȖȚȎ, [w:] idem, ǽȜșțȜȓ ȟȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ,
Ƞ. VII, ǺoȟȘȐȎ 1950, s. 659.
21 „Historia Ĥrednia”, tj. historia powstawania paęstw europejskich, pisaã Czernyszewski,
„koęczy sič zastĈpieniem feudalizmu scentralizowanym biurokratyzmem lub czymĤ mu podobnym. A scentralizowany biurokratyzm osiĈgnĈã peãnĈ przewagč nad feudalizmem nie
wczeĤniej niİ w XVII wieku; natomiast w Imperium Rzymskim forma ta panowaãa juİ w III
wieku; oznacza to, İe caãe 14 stuleci stracono na to, aby historia wzniosãa sič choþby na tč
wysokoĤþ, z jakiej strĈcili jĈ barbarzyęcy. Zatem teraz roztrzĈsajcie o zbawiennym wpãywie
podbicia rzymskich prowincji przez barbarzyęców. Caãa zbawiennoĤþ tego zdarzenia polegaãa
na tym, İe przodujĈca czčĤþ rodu ludzkiego strĈcona zostaãa w przepaĤþ zdziczenia, z której
ledwie udaão sič jej wydostaþ i osiĈgnĈþ poprzedni stan po niewiarygodnych 14 wiekach wysiãków” (ibidem, s. 661).
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byã gigantyczny bãĈd, intelektualna prowokacja, w której zamiast idealnego
paęstwa uzyskano model totalitarnego ustroju politycznego, gdzie Sokratesów zabijano setkami. Arystoteles byã wičkszym realistĈ. Dokonaã on zestawienia opisów stu pičþdziesičciu trzech antycznych ustrojów paęstwowych.
Jako nauczyciel wielkiego Aleksandra, braã udziaã w jego wyprawach
i uczestniczyã w narodzinach pierwszego imperium europejskiego. Z tego
teİ powodu punktem wyjĤcia pozostawaãa dla niego nie powinnoĤþ (jak
u Platona), ale moİliwoĤþ. Na jego schematach wzorowaãa sič polityczna
myĤl staroİytnego Rzymu. Jednak obaj wielcy Grecy zgadzali sič co do koniecznoĤci, by u podstaw ustroju politycznego panowaão Prawo. WolnoĤþ
poza prawem jest niemoİliwa. Jest to zapewne najistotniejszy punkt rozwoju europejskiej myĤli historiozoficznej. Stan bezprawia stanowi stan wojny
„wszystkich przeciwko wszystkim”22, jest to stan dzikoĤci, w który od czasu
do czasu popada ludzkoĤþ, niszczĈc wszelkie wyobraİenia o wolnoĤci odrčbnego czãowieka. Dlatego teİ naleİy przyjĈþ surowoĤþ Hegla: „WolnoĤþ
jako idealnoĤþ tego, co bezpoĤrednie i naturalne, nie jest dana jako coĤ bezpoĤredniego i naturalnego, lecz musi byþ dopiero zdobywana i nabywana,
mianowicie przez nieustajĈce i narzucajĈce dyscyplinč poĤrednictwo wiedzy
i woli. Dlatego stan natury jest raczej stanem bezprawia, gwaãtu, niepohamowanego popčdu naturalnego, nieludzkich czynów i uczuþ”23.
Zgodnie z trafnym wyobraİeniem Bierdiajewa, który nie wymyĤliã, ale
w sposób wãaĤciwy sformuãowaã podstawowĈ zasadč imperium, „jedynie
wolni obywatele mogĈ byþ oparciem imperium. WieloĤþ tych, którzy pozostajĈ poza prawem, przeĤladowanych i przepeãnionych gniewem stanowi
niebezpieczeęstwo”24. Innymi sãowy, imperium niemoİliwe jest poza ĤwiadomoĤciĈ prawnĈ, niemoİliwe jest w ramach patosu nacjonalizmu. Trójwãa________________
22 Hobbes, przeszedãszy angielskĈ wojnč domowĈ, pisaã o tym doĤþ przekonujĈco: „Jest
wičc oczywiste, İe gdy ludzie İyjĈ nie majĈc nad sobĈ mocy, która by ich wszystkich trzymaãa
w strachu, to nie znajdujĈ sič w stanie, który sič zwie wojnĈ; i to w stanie takiej wojny, jak
gdyby kaİdy byã w wojnie z kaİdym innym. […] Tak wičc wszystko, co sič odnosi do czasu
wojny, w którym kaİdy czãowiek jest nieprzyjacielem kaİdego innego, to odnosi sič równieİ
do czasu, w którym ludzie İyjĈ bez İadnego innego zabezpieczenia niİ to, jakie im daje wãasna
siãa i wãasna inwencja. W takim stanie nie masz miejsca na pracowitoĤþ, albowiem niepewny
jest owoc pracy; i co za tym idzie, nie masz miejsca na obrabianie ziemi ani na İeglowanie, nie
ma bowiem İadnego poİytku z dóbr, które mogĈ byþ przywiezione morzem; nie ma wygodnego budownictwa; nie ma narzčdzi do poruszania i przesuwania rzeczy, co wymaga wiele
siãy; nie ma wiedzy o powierzchni ziemi ani obliczania czasu, ani sztuki, ani umiejčtnoĤci, ani
sztuki sãowa, ani spoãecznoĤci. A co najgorsze, jest bezustanny strach i niebezpieczeęstwo
gwaãtownej Ĥmierci. I İycie czãowieka jest samotne, biedne, bez sãoęca, zwierzčce i krótkie”
(T. Hobbes, Lewiatan, przeã. C. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 109-110).
23 G. Hegel, op. cit., s. 61-62.
24 ǻ.Ǯ. ǯȓȞȒȭȓȐ, ǻȎȤȖȜțȎșȖȕȚ Ȗ ȖȚȝȓȞȖȎșȖȕȚ, [w:] idem, ǿȡȒȪȏȎ ǾȜȟȟȖȖ. ǼȝȩȠȩ ȝȜ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȖ ȐȜȗțȩ Ȗ țȎȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ, ǺoȟȘȐȎ 1918, s. 116.
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dza Rzymu, powtórzč raz jeszcze, stanowi realizacjč trzech najlepszych,
wedãug Arystotelesa, form rzĈdów: imperator (monarcha), senat (arystokracja), trybuni ludowi (politeja, rzĈdy obywateli wybieranych na podstawie
cenzusu wyborczego). W czasach póĮniejszych struktura ta stopniowo
umacnia sič w Europie Zachodniej, gdzie wyãaniajĈ sič: król, izba wyİsza,
izba niİsza, póĮniej zaĤ prezydent zastčpuje króla. Tej wãaĤnie zasady rzĈdów
opartych na prawie poszukiwaã w imperium Dante: „kolegia i instytucje republikaęskie typu senatu Dante w Ĥlad za Cyceronem uwaİaã za formy, za
poĤrednictwem których lud wyraİaã swój stosunek do zdarzeę i rzĈdzĈcych.
PozostajĈ one kanaãem wypowiedzi opinii spoãecznej i powoãane sĈ do pilnowania, by rzĈdzĈcy i namiestnicy rzĈdzili sprawiedliwie. Pojčcia «paęstwo», «republika», «imperium» stosowane sĈ przez Dantego zamiennie”25.
Nieprzypadkowo wszystkie kolejne duİe europejskie struktury paęstwowe odwoãywaãy sič do doĤwiadczenia Rzymu. Ponownie zacytujč Bierdiajewa: „Marzenie o Ĥwiatowym zjednoczeniu i Ĥwiatowym panowaniu
pozostaje wielowiekowym marzeniem ludzkoĤci. Imperium Rzymskie byão
najwičkszĈ próbĈ takiego zjednoczenia i takiego panowania. I wszelki uniwersalizm wiĈİe sič po dziĤ dzieę z Rzymem, bčdĈcym pojčciem duchowym, nie zaĤ geograficznym”26. Odwoãywaãa sič do niego równieİ Rosja.
Moİna powiedzieþ, İe wãaĤnie wãaĤciwe odczytanie Imperium Rzymskiego
umoİliwião poszukiwania w jego losach zasady cywilizacji europejskiej. JeĤli
za Įródãa europeizmu przyjmiemy antycznoĤþ i chrzeĤcijaęstwo, to ich spotkanie nastĈpião wãaĤnie w Imperium Rzymskim. Pisaã o tym, w najbardziej
przekonujĈcy i ugruntowany sposób, Awierincew: „Zjednoczywszy wszystkie ziemie cywilizacji Ĥródziemnomorskiej, Imperium Rzymskie pozostawaão w istocie Ĥwiatem w pewnym sensie. Rzymskie wãadze przez dãugi czas
przeĤladowaãy wczesnochrzeĤcijaęskich krzewicieli wiary, jednak krzewiciele ci podĈİali drogami wytyczonymi przez wojska rzymskie. Nawet wówczas, gdy chrzeĤcijan rzucano na poİarcie lwom, chrzeĤcijanie ci wierzyli, İe
porzĈdek rzymski stanowi zaporč powstrzymujĈcĈ nadejĤcie Antychrysta.
Moment roztoczenia opieki nad wiarĈ chrzeĤcijaęskĈ przez imperatora
rzymskiego Konstantyna wywoãaã doĤwiadczenie, które nigdy póĮniej sič
nie powtórzyão, a które w sposób istotny okreĤlião ĤwiadomoĤþ ĤredniowiecznĈ w ogóle i na zawsze sformuãowaão ĤwiadomoĤþ bizantyjskĈ. Geograficzny obszar obowiĈzywania praw rzymskich, rozprzestrzenienia kultury
grecko-rzymskiej oraz obszar wolnego wyznawania wiary chrzeĤcijaęskiej
pokrywaãy sič. Wszystkie wyİsze wartoĤci duchowe, zarówno religijne, jak
i Ĥwieckie – Biblia gãoszona przez KoĤcióã i Homer wykãadany przez szkoãy,
________________
25
26

Ƕ.ǻ. ǱȜșȓțȖȧȓȐ-ǸȡȠȡȕȜȐ, op. cit., s. 70.
ǻ.Ǯ. ǯȓȞȒȭȓȐ, ǸȜțȓȤ ǳȐȞȜȝȩ, [w:] idem, ǿȡȒȪȏȎ ǾȜȟȟȖȖ…, s. 117.
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filozofia grecka, prawo rzymskie i pozostaãe – jakie tylko znaã czãowiek obszaru chrzeĤcijaęskiego, zawieraãy sič w granicach jednego i tego samego
paęstwa, w jego ramach, w jego ãonie. Za jego granicami leİaã Ĥwiat zarówno wyznawców innej wiary (niewiernych), przedstawicieli innej kultury
(barbarzyęskiej), jak i pozbawiony prawa, jakoby nie-Ĥwiat, nie-kosmos, lecz
chaos, «mrok zewnčtrzny». DwujednoĤþ Imperium Rzymskiego i KoĤcioãa
chrzeĤcijaęskiego jest Ĥwiatem samym w sobie”27.
Jednakİe niezwykãy wpãyw historyczny Imperium Rzymskiego zwiĈzany byã ze zbieİnĈ z czasem jego istnienia moİliwoĤciĈ rozprzestrzenienia
swoich zasad na obszar caãej jasno okreĤlonej w tej epoce ekumeny. Na Imperium zorientowani byli równieİ otaczajĈcy je barbarzyęcy i tak zwani
„galo-rzymianie”. Samo Imperium nie mogão nie czuþ potčgi promieniowania swojego sposobu İycia, swojej cywilizacji, swojego ustroju spoãecznopolitycznego. Jak piszĈ wspóãczeĤni badacze, ãacięska nazwa imperium pochodzi od sãowa imperare (nakazywaþ, wãadaþ) i oznacza nakazy, wãadzč,
peãnomocnictwa, a w prawie rzymskim wyİszĈ wãadzč zarzĈdzajĈcĈ, wãĈczajĈc wojennĈ, w granicach murów miejskich Rzymu, ograniczonĈ peãnomocnictwami innych organów wãadzy i prawami politycznymi obywateli:
„WiĈİe sič z tym pojmowanie Imperium jako imperium w sensie okreĤlonej
wãadzy: paęstwa rzymskiego w dostčpnej jego ekspansji sferze, w niektórych okresach rozumianej w sensie caãego znanego Ĥwiata, krčgu ziem, orbis
terrarum. Po upadku Imperium Zachodniorzymskiego ogólne miano zachowaão Wschodnie. Jednak mimo to Imperium pozostawaão przy İyciu jako
idea i odrodzião sič w Europie w postaci ģwičtego Imperium Rzymskiego
Narodu Niemieckiego. W póĮniejszych czasach mamy do czynienia jeszcze
z kilkakrotnym odrodzeniem owej idei w historii Europy, niekiedy z uİyciem rdzenia ãacięskiego (u Francuzów, Anglików i Rosjan), a niekiedy juİ
bez niego (u Niemców)28. Granica we wszystkich tych przypadkach byãa
wyraĮnie okreĤlona, niczym Ĥciana oddzielajĈca od innych paęstw. Idea
imperium czčsto splata sič równieİ z myĤlĈ o bezgranicznoĤci, o krčgu ziem,
byþ moİe czasowo niepodlegãych, jednak w zasadzie wãĈczonych w sferč
ekspansji perspektywicznej i w tej relacji w peãni do niej sprowadzajĈcych
sič”29.
Idea imperium nie jest oczywiĤcie czymĤ uniwersalnym, nie jest panaceum umoİliwiajĈcym „zdrowy” rozwój ludzkoĤci (jest to w zasadzie nie________________

ǿ.ǿ. ǮȐȓȞȖțȤȓȐ, ǲȞȡȑȜȗ ǾȖȚ: ǶȕȏȞȎțțȩȓ ǿȠȎȠȪȖ, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 2005, s. 323.
W jčzyku polskim nie uİywa sič w tym przypadku Įródãosãowu ãacięskiego, wobec
czego Imperium Rzymskie pozostaje Cesarstwem Rzymskim. W niniejszym przekãadzie stosujč rdzeę ãacięski, aby wydobyþ intencjč autora tekstu (przypis tãumaczki).
29 Ǯ.Ȃ. ȂȖșȖȝȝȜȐ, ǻȎȏșȬȒȎȠȓșȪ ȖȚȝȓȞȖȖ (ȖȚȝȓȞȖȭ ȘȎȘ ȝȜțȭȠȖȓ ȟȜȤȖȜșȜȑȖȖ Ȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȎȭ ȝȞȜȏșȓȚȎ), „ǰȜȝȞȜȟȩ ǿȜȤȖȜșȜȑȖȖ” 1992, No 1, s. 99.
27

28
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moİliwe), w innym przypadku imperium raz stworzone – trwaãoby wiecznie. Nie byão takim imperium Aleksandra Macedoęskiego, ulegajĈce rozpadowi zaraz po Ĥmierci wielkiego wodza. Szansa na to, İe mogão staþ sič takim Imperium Rzymskie, które przyswoião u schyãku swego istnienia wielkĈ
ponadnarodowĈ religič chrzeĤcijaęskĈ, byãa niewĈtpliwa. WãaĤnie chrzeĤcijaęstwo po upadku Imperium Rzymskiego wpãynčão na ksztaãt Europy jako
spójnej idei, ono wãaĤnie zawieraão owĈ unikatowĈ ideč imperium, ideč jednoĤci rodu ludzkiego. Wielki niemiecki romantyk Novalis pisaã: „Byãy to
pičkne, Ĥwietne czasy, kiedy Europa byãa krajem chrzeĤcijaęskim, kiedy
jedno chrzeĤcijaęstwo zamieszkiwaão tč uksztaãtowanĈ przez ludzi czčĤþ
Ĥwiata, jeden wspólny interes wiĈzaã najbardziej odlegãe prowincje tego rozlegãego duchowego paęstwa”30. Jednak czãowieczeęstwo, w İadnym obszarze swego dziaãania, nie zna uniwersalnych kuracji. To, co zdrowe wydaje
sič Niemcowi, dla Rosjanina oznacza Ĥmierþ, i na odwrót. Toynbee uwaİaã
nawet, İe paęstwa uniwersalne sĈ symptomem rozpadu spoãecznego i jednoczeĤnie próby ustanowienia kontroli, majĈcej na celu zapobiec upadkowi
i przepaĤci. Imperia angielski historyk okreĤlaã mianem paęstw uniwersalnych, odnoszĈc sič do nich bez wičkszej sympatii, nie czyniĈc rozróİnienia
mičdzy imperiami europejskimi a despotyzmami azjatyckimi. Uwaİaã jednak, İe „w historii Cesarstwa Rzymskiego, bčdĈcego paęstwem uniwersalnym cywilizacji helleęskiej, wciĈİ spotykamy sič z wiarĈ w nieĤmiertelnoĤþ
Imperium oraz Miasta. […] Sãowo «wiecznoĤþ» staje sič sãowem skrzydlatym (poeci, na przykãad, uİywajĈ okreĤlenia «wieczne miasto» zamiast nazwy Rzym) nie tylko w jčzyku ãacięskim, ale równieİ greckim, nawet
w momencie bezpoĤrednio poprzedzajĈcym upadek Rzymu. I nawet juİ po
zdobyciu i splĈdrowaniu Rzymu przez Alaryka sãyszy sič wypowiedzi dotyczĈce wiecznoĤci tego miasta”31.
Toynbee niejako nie zauwaİa, İe mowa tu nie o fakcie historycznym,
lecz o idei, która pokonuje wieki, o rozpaczliwej próbie stworzenia przez
ludzkoĤþ spójnego, opartego na zasadach rozumu Ĥwiata, nie pozbawionego
narodowoĤci, ale ponadnarodowego. Nie bez „Rosji i Litwy” (Majakowski),
ale z Rosjanami i Litwinami, pozostajĈcymi w pewnej duchowej jednoĤci.
Dlatego teİ barbarzyęskie ustroje paęstwowe, próbujĈc przekroczyþ swĈ
barbarzyęskĈ naturč, wczeĤniej czy póĮniej odnajdywaãy dziaãacza, swego
rodzaju „bohatera kulturowego”, który podejmowaã próbč stworzenia imperialnej struktury obejmujĈcej otaczajĈcĈ przestrzeę. Na Zachodzie kimĤ takim staã sič Karol Wielki, w Rosji Piotr Wielki. Niezbčdne byão osiĈgničcie
chrzeĤcijaęskiej wizji Ĥwiata, w której nie ma Helleęczyka ani Judejczyka,
________________
30 Novalis, ChrzeĤcijaęstwo albo Europa, [w:] Manifesty romantyzmu 1790-1830, wybór tekstów i oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 183.
31 A.J. Toynbee, Studium historii, przeã. J. Marzčcki, Warszawa 2000, s. 484-485.
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lecz sĈ jedynie ludzie stojĈcy przed Bogiem. Przekroczenia nacjonalizmu
o wičkszej sile historia ludzkoĤci nie zna. Ten wãaĤnie problem próbowaã
rozwiĈzaþ Piotr, jak uwaİa Soãowjow: „Kiedy, zapomniawszy autentyczne
chrzeĤcijaęstwo ģwičtego Wãodzimierza, moskiewska poboİnoĤþ, toczĈc
absurdalne spory, poczčãa upieraþ sič przy drobiazgach dotyczĈcych obrzčdu i kiedy tysiĈce ludzi wysyãano na stosy za nadmierne przywiĈzanie do
bãčdów typograficznych w starych ksičgach cerkiewnych, poĤród tego chaosu barbarzyęstwa i nieszczčĤþ nieoczekiwanie wyãania sič kolosalna i jedyna w swoim rodzaju postaþ Piotra Wielkiego. Odrzuciwszy Ĥlepy nacjonalizm Moskwy, przenikničty Ĥwiatãym patriotyzmem, widzĈcy prawdziwe
potrzeby swego narodu, nie powstrzymuje sič przed niczym, aby wprowadziþ w Rosji, choþby przemocĈ, tč cywilizacjč, która byãa przez niĈ pogardzana, bčdĈc jednoczeĤnie jej niezbčdnĈ”32. Wedãug Soãowjowa Rosyjska
Idea jest najbardziej chrzeĤcijaęska poĤród idei innych narodów, gdyİ zawiera idee narodowego samowyrzeczenia. Naleİaãoby, pozostajĈc realistĈ, poddaþ to w wĈtpliwoĤþ, jednak w owym momencie, momencie reform Piotrowych, podobna idea rzeczywiĤcie funkcjonowaãa, gdyİ tylko opierajĈc sič na
tej cesze ludu rosyjskiego, Piotr mógã tworzyþ swe ponadnarodowe imperium. Powracaã tym sposobem do Europy, od której RuĤ zostaãa odcičta
przez najazd mongolski.
Dlaczego jednak, by powróciþ do Europy, musiaã budowaþ imperium?

2. JAK INACZEJ ROSJA MOGâA POWRÓCIý DO EUROPY?
InteresujĈce, İe wyksztaãcony na wzorach europejskich pierwszy samozwaniec zjawia sič w Rusi Moskiewskiej, niosĈc ideč imperium: „UsiãujĈc
ugruntowaþ swój sukces, faãszywy Dymitr przyjmuje tytuã imperatora. OdtĈd w oficjalnych odezwach mianuje siebie w nastčpujĈcy sposób: «My, niezwycičİony monarcha, z boİej ãaski imperator i ksiĈİč caãej Rusi, i wielu
ziem wãadca, i car samodzierİawca, itd., itd., itd.». W ten sposób drobny
dworzanin galicyjski Jurij (Grigorij) Otriepiew, przyjĈwszy imič Dymitr, staã
sič pierwszym w rosyjskiej historii imperatorem”33. Przyjčcie tytuãu imperatora jest jednak niewystarczajĈce do tego, by stworzyþ imperium. Tytuã pozostaje tu jedynie pustym sãowem, konieczne jest wprowadzenie w kraju
struktur europejskich. Z tego teİ powodu, dopiero po upãywie dwustu lat
wojen i budowy, Piotr zostaã nazwany imperatorem i tytuã ten utrwalony
zostaã wĤród jego potomków.
________________
32
33

ǰ.ǿ. ǿȜșȜȐȪȓȐ, ǾȡȟȟȘȎȭ ȖȒȓȭ, [w:] idem, ǿȜȥȖțȓțȖȭ Ȑ 2 ȠȜȚȎȣ, Ƞ. 2, ǺoȟȘȐȎ 1989, s. 227.
Ǿ.Ǳ. ǿȘȞȩțțȖȘȜȐ, ǶȟȠȜȞȖȭ ǾȜȟȟȖȗȟȘȎȭ IX-XVII ȐȐ., ǺoȟȘȐȎ 1997, s. 408.
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Co wičcej, przyswojenie europeizmu moİliwe byão jedynie za poĤrednictwem idei imperium, pozostajĈcej ĮródãowĈ ideĈ Europy34. Rosja nie
stanowiãa tu wyjĈtku. Imperium Rzymskie byão czymĤ wičcej niİ tylko tworem paęstwowym, byão symbolem tego, jak powinien İyþ nie-barbarzyęca.
Byãa to przestrzeę niezbčdna do zaistnienia czãowieka cywilizowanego, dlatego imič „Rzym” tak pieĤcião sãuch rosyjskich poetów europejskich, czy teİ,
zgodnie ze sãowami Mandelsztama:
ǻȓ ȑȜȞȜȒ ǾȖȚ ȔȖȐȓȠ ȟȞȓȒȖ ȐȓȘȜȐ,
Ǯ ȚȓȟȠȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȐȜ ȐȟȓșȓțțȜȗ35.

Jak zaznaczaã Sergiusz Awierincew, „juİ Tertulian, nienawidzĈc pogaęskie Imperium Rzymskie, wierzyã równoczeĤnie, İe kres Rzymu bčdzie kresem Ĥwiata i wyãoni przestrzeę zderzenia siã pozaziemskich. Tym chčtniej
istnienie Imperium Rzymskiego rozpatrywano w kategoriach muru obronnego przeciw Antychrystowi i swego rodzaju «znaku» eschatologicznego,
w momencie gdy Imperium to staão sič chrzeĤcijaęskie”36. Zgodnie z tym,
doimperialne İycie rosyjskie byão oceniane przez oĤwieconĈ Rosjč jako İycie
barbarzyęskie. OczywiĤcie, w toczonej walce o „stare obyczaje” nazywano
Piotra Wielkiego „Antychrystem”, które to przezwisko pozostaão jednak
wyãĈcznie w ĤwiadomoĤci przeciwników dzieãa Piotrowego. Wielka literatura rosyjska, jako autentyczna nosicielka sensów chrzeĤcijaęskich, od âomonosowa i Puszkina po Bunina i AchmatowĈ, widziaãa w Piotrze bojownika
z siãami piekielnymi Rosji. Co wičcej, w ĤwiadomoĤci kultury rosyjskiej wãaĤnie Puszkin, „nasze wszystko”, okazaã sič najĤciĤlej zwiĈzany z Piotrem.
Idea mówiĈca o Rosji jako centrum i straİniku caãego Ĥwiata chrzeĤcijaęskiego wybrzmiaãa nie tylko w Moskwie, ale równieİ w mieĤcie, które
sãusznie uwaİaão siebie za ojca miast rosyjskich, mieĤcie o odmiennej, niemoskiewskiej strukturze politycznej, w republikaęskim Wielkim Nowogrodzie, swego rodzaju pra-Petersburgu: „Bowiem staroİytny Rzym oderwaã
sič od wiary chrzeĤcijaęskiej przez pychč i samowolč, w nowym zaĤ Rzymie,
w Konstantynopolu pod uciskiem muzuãmaęskim wiara chrzeĤcijaęska takİe zginie. I tylko w trzecim Rzymie, to jest na ziemi Ruskiej, ãaska Ducha
ģwičtego zabãysãa. Wiedzİe zatem, Filoteuszu [patriarcha Konstantynopola – dop. W.K.], iİ wszystkie królestwa chrzeĤcijaęskie osiĈgnĈ swój kres
i zbiegnĈ sič w jedynym carstwie ruskim dla dobra caãego chrzeĤcijaę________________
34 Porównaj wspóãczesnych badaczy zachodnich: M. Hardt, A. Negri, Imperium, przeã.
S. ģlusarski, A. Koãbaniuk, Warszawa 2005.
35 Przekãad filologiczny: „Nie miasto Rzym İyje poĤród wieków/ Ale miejsce czãowieka
we wszechĤwiecie”.
36 ǿ.ǿ. ǮȐȓȞȖțȤȓȐ, ǽȜȫȠȖȘȎ…, s. 124.
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stwa”37. InteresujĈce jest to, İe wieĤþ owĈ przynoszĈ patriarsze Filoteuszowi
pierwszy rzymski „papieİ Sylwester” (jeszcze „dobry”, uznany przez prawosãawie), gdyİ chrzciã imperatora Konstantyna, i sam „prawowierny cesarz Konstantyn Rzymski”38, co mówi nie tylko o religijnym bãogosãawieęstwie „Ruskiej ziemi”, ale równieİ o jej przyszãym imperialnym znaczeniu.
W zwiĈzku z tym Piotr wyraziã swĈ dziaãalnoĤciĈ – budowĈ Sankt-Petersburga z orientacjĈ na Rzym, miasta ģwičtego Piotra – kierunek myĤlenia reprezentatywny nie tylko dla tego, co moskiewskie, ale dla caãej ziemi rosyjskiej, zawierajĈcej owĈ tendencjč bez wzglčdu na samĈ Moskwč.
Iwan GroĮny mógã oprzeþ sič na przedstawieniu siebie jako Rurykowicza, wyprowadzajĈc swe pochodzenie od cesarzy rzymskich. „Ludzie Ĥredniowiecza wyobraİali sobie Ĥwiatowy system polityczny w postaci ĤciĤle
zhierarchizowanego imperium. Królestwa i ksičstwa tworzĈce hierarchič
sytuowaãy sič na róİnych jej poziomach. PrzynaleİnoĤþ do jedynego imperium chrzeĤcijaęskiego okreĤlaãa charyzmatyczny charakter wãadzy monarszej, nierzadko wspartej odwoãaniem sič do pewnego symbolicznego pokrewieęstwa z rodzinĈ imperatorskĈ. W Rusi Moskiewskiej popularna byãa
legenda o rzymskich przodkach cara. W XVI wieku setki ksiĈİĈt rosyjskich
wyprowadzaãy swe pochodzenie z rodu Ruryka, jednak tylko Iwan IV poszerzyã ramy mitu genealogicznego i wystĈpiã z roszczeniem do pokrewieęstwa, poprzez Ruryka, z cesarzami rzymskimi”39. Piotr nie pretendowaã do
tego poziomu legitymizacji historycznej, choþ w rodzinie carskiej nie byão
w tym momencie nikogo, czyja wãadza byãaby legitymizowana w takim
stopniu jak jego. Dyskutowaþ o tym, jak inaczej i lepiej byãoby bez Piotra I,
moİna bez koęca, dowcip polega jednak na tym, İe, jeĤli oprzeþ sič na normach prawnych Carstwa Moskiewskiego, to Piotra naleİy uznaþ za jedynego peãnoprawnego nastčpcč tronu: Fiodor umarã, Iwan, co wszyscy rozumieli, byã ograniczony umysãowo, Sofia, zgodnie z moskiewskim systemem
wartoĤci, nie mogãa zostaþ carycĈ (nie byãa to wówczas sprawa kobieca),
dopiero po Ĥmierci Piotra pojawiãy sič imperatorowe. Poza Piotrem, kto
mógãby zgodnie z prawem zarzĈdzaþ RosjĈ? Inny wariant nie istniaã, zatem
spór jest pozbawiony sensu. Natomiast droga przez niego wybrana byãa
drogĈ prawowitego wãadcy Rosji.
Budowa nowej stolicy najbardziej draİniãa zachodnich podróİnych,
szczególnie Francuzów, zdaniem których Europa koęczyãa sič na Renie. Co
dopiero mówiþ o plemionach zamieszkujĈcych tereny w dóã rzeki Woãgi
i dalej! PodróİujĈc w latach trzydziestych XIX wieku po potčİnym juİ impe________________
37 ǽȜȐȓȟȠȪ Ȝ țȜȐȑȜȞȜȒȟȘȜȚ ȏȓșȜȚ ȘșȜȏȡȘȓ, [w:] ǽȎȚȭȠțȖȘȖ șȖȠȓȞȎȠȡȞȩ ǲȞȓȐțȓȗ ǾȡȟȖ:
ǿȓȞȓȒȖțȎ XVI ȐȓȘȎ, ȟȜȟȠ. ǲ.ǿ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǹ.Ǯ. ǲȚȖȠȞȖȓȐ, ǺoȟȘȐȎ 1985, s. 225.
38 Ibidem.
39 Ǿ.Ǳ. ǿȘȞȩțțȖȘȜȐ, ȀȞȓȠȖȗ ǾȖȚ, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 1994, s. 87.
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rium, przed którym drİaãa Europa, spostrzegawczy markiz francuski, sformuãowawszy wiele trafnych uwag dotyczĈcych reİimu Mikoãajowskiego,
przyczynč nieporzĈdku dostrzegã nagle w mieĤcie Piotrowym: „Toteİ z kaİdym krokiem stawianym przez cudzoziemca na drodze z Petersburga do
Moskwy Rosja ze swymi niezmierzonymi terytoriami, ze swymi ogromnymi
bogactwami rolniczymi roĤnie w jego umyĤle, podczas gdy Piotr Wielki maleje. Monomach w XI wieku byã wãadcĈ prawdziwie rosyjskim, Piotr I
w XVIII dzički swej faãszywej metodzie doskonalenia jest tylko hoãdownikiem zagranicy, maãpĈ Holendrów, naĤladowcĈ cywilizacji, którĈ kopiuje ze
skrupulatnoĤciĈ dzikusa. Albo Rosja nie speãni tego, co nam sič wydaje jej
losem, albo Moskwa któregoĤ dnia stanie sič z powrotem stolicĈ paęstwa, bo
tylko ona ma w sobie ziarno rosyjskiej niepodlegãoĤci i oryginalnoĤci. Tam
jest korzeę drzewa, tam powinno wydaþ swoje owoce – szczep nigdy nie
uzyskuje mocy ziarna”40. W istocie rzeczy wyraİona zostaãa przez niego
sãowianofilska, triumfujĈca podczas rewolucji bolszewickiej, ocena dzieãa
Piotra41. Wyrzeczenie sič Petersburga jest jednoznaczne z wyrzeczeniem sič
imperium. Moskwa nie zdoãaãa staþ sič imperium, stanowiãa jedynie wariant
wschodniego despotyzmu. Jednak u Astolphe’a de Custine’a obecna jest
równieİ pogarda dla Rosjan, którzy winni znaþ „swoje miejsce”. Markizowi
wãaĤnie, w istocie rzeczy, odpierajĈc zawczasu jego ataki, odpowiadaã Puszkin, broniĈcy przy tym dzieãa Piotra:
ǿȎȚȜȒȓȞȔȎȐțȜȬ ȞȡȘȜȗ
Ǽț ȟȚȓșȜ ȟȓȭș ȝȞȜȟȐȓȧȓțȪȓ,
________________
40 A. de Custine, Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku, przeã. M. Górski, M. LeĤniewska, Gdaęsk
2001, s. 147.
41 Porównaj u G.P. Fiedotowa: „Stary spór mičdzy MoskwĈ a Petersburgiem ponownie
staje sič jednym z palĈcych problemów historii rosyjskiej. Rewolucja, peãna paradoksów, rozwiĈzuje go na rzecz pozycji sãowianofilskiej. Sam ten problem, zresztĈ, od czasów Chomiakowa i Bielięskiego zdĈİyã zmieniþ swój sens. Mowa juİ nie o samobytnoĤci i Europie, ale
o Wschodzie i Zachodzie w historii rosyjskiej. Kreml nie jest juİ symbolem ĤwiĈtyni narodowej, lecz forpocztĈ uciĤnionych ludów Azji. Owemu zwrotowi w historii odpowiada zwrot
ĤwiadomoĤci: euroazjatyzm poszerza i znosi stare sãowianofilstwo. Jednak drugi czãon opozycji, którym jest okcydentalizm [ros. ȕȎȝȎȒțȖȥȓȟȠȐȜ – zapadniczestwo (dopisek tãumacza)] równieİ w swej klčsce zachowuje poprzedni sens. MurszejĈcy, zarastajĈcy trawĈ, pozbawiony
imienia Petersburg duchowo karmi sič swĈ negacjĈ Moskwy. Rosja zapomina o jego istnieniu,
on jednak kryje w sobie ogromne zapasy siã duchowych. Nadal w mčczarniach ubolewa nad
RosjĈ i rozwiĈzuje jej zagadkč, która, bardziej niİ kiedykolwiek, pozostaje dla niego sfinksem.
JeĤli dodamy, İe caãa Rosja emigracyjna stanowi jedynie oderwane elementy Rosji petersburskiej, jasne stanie sič, İe temat Moskwy i Petersburga nie zostaã wyczerpany. Rewolucja ujmuje
go w nowy sposób i rzuca nowe Ĥwiatão na historič trwajĈcego dwa wieki sporu” (Ǳ.ǽ. ȂȓȒȜȠȜȐ, ȀȞȖ ȟȠȜșȖȤȩ, [w:] idem, ǿȡȒȪȏȎ Ȗ ȑȞȓȣȖ ǾȜȟȟȖȖ Ȑ 2 ȠȜȚȎȣ, Ƞ. 1, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 1991,
s. 50).
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ǻȓ ȝȞȓȕȖȞȎș ȟȠȞȎțȩ ȞȜȒțȜȗ:
Ǽț ȕțȎș ȓȓ ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțȪȓ42.
A.ǿ. ǽȡȦȘȖț, ǿȠȎțȟȩ, 1826

Równieİ rosyjscy emigranci-rewolucjoniĤci wahali sič w swych ocenach
Petersburga. PrzebywajĈcy na emigracji Hercen, z pewnego dystansu,
w roku 1857 opisywaã stolicč Rosyjskiego Imperium w sposób nastčpujĈcy:
„Mówienie o Rosji jest jednoznaczne z mówieniem o Petersburgu, o tym
mieĤcie, które, patrzĈc wstecz i naprzód, pozbawione jest historii, o mieĤcie
teraĮniejszoĤci, o mieĤcie, które İyje i dziaãa na poziomie wspóãczesnych
i doczesnych potrzeb na tej ogromnej czčĤci planety, nazywanej RosjĈ”43.
Pomija sič tu niejako istnienie Miedzianego jeĮdĮca, Prospektu newskiego, poematu petersburskiego Sobowtór, bčdĈcych peãnymi mocy elementami tworzĈcymi „tekst petersburski”, oznaczajĈcymi nowĈ juİ kulturč petersburskĈ,
widzĈcymi Petersburg w kontekĤcie rosyjskiej i europejskiej historii. Przy
tym Hercen sam sobie przeczy, zanurzajĈc Petersburg w kontekĤcie historii
Ĥwiatowej: „W momencie gdy Piotr dostrzegã, İe jedynym zbawieniem dla
Rosji jest to, by przestaãa byþ rosyjska, w momencie gdy zdecydowaã wãĈczyþ nas do historii Ĥwiatowej, koniecznoĤþ Petersburga i zbčdnoĤþ Moskwy
staãa sič oczywista”44. Racje Hercena pozostajĈ wĈtpliwe, gdyİ wãĈczenie sič
do historii Ĥwiatowej wcale nie byão równoznaczne z koniecznoĤciĈ odrzucenia przez Rosjč jej rosyjskoĤci, rzecz dotyczyãa raczej totalnej rezygnacji
z izolacjonizmu, charakteryzujĈcego wschodnie despotyzmy.
Zadanie Piotra okazaão sič oczywiĤcie nieãatwe. Zmuszony byã odwoãywaþ sič do szerszego ujčcia siebie i tworzonej na nowo Rosji, Rosji jako imperium. Zgodnie ze sãowami jednego z lepszych wspóãczeĤnie znawców
czasów Piotrowych, propaganda Piotra caãkowicie zrezygnowaãa z wãaĤciwego dawnej Rusi przedstawienia sprawiedliwego i niesprawiedliwego
wãadcy, przeciwstawiajĈc mu idee wãadcy wszechmocnego, który pozostaje
Įródãem prawa. Koncepcja ta wywodzi sič jeszcze z prawodawstwa Justyniana, jednak w ramach dziaãalnoĤci Piotra ulega transformacji: „Imperator
jest nie tylko wyİszĈ instancjĈ w ramach reglamentacji w szczególnoĤci prawnych relacji [kursywa moja – W.K.], ale równieİ tym, który stanowi wszelkie
normy i wszelki porzĈdek w ogóle, w tym równieİ normy duchowomoralne i kulturowo-obyczajowe. […] Charyzmatyczna wszechwãadza cara,
ustanowiona przez Iwana GroĮnego (i, widocznie, skompromitowana jako
________________
42 Przekãad filologiczny: „RčkĈ samodzierİawia/ Odwaİnie siaã oĤwiecenie/ Nie gardziã
krajem ojczystym/ On znaã jego przeznaczenie”.
43 Ǯ.Ƕ. ǱȓȞȤȓț, ǺȜȟȘȐȎ Ȗ ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ, [w:] idem, ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ Ȑ 30 ȠȜȚȎȣ, Ƞ. 2, ǺoȟȘȐȎ 1954, s. 33.
44 Ibidem, s. 35.
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fundamentalna koncepcja Wielkiej Smuty i okresu wãadzy Michaãa Fiodorowicza), w czasach Piotra podlega instytucjonalizacji, przybierajĈc charakter porzĈdku prawnego, niemajĈcego swego odpowiednika w przeszãoĤci”45.
PoprzedzajĈcy Piotra wãadcy rosyjscy, wyprowadzajĈc swój rodowód od
cesarzy rzymskich, zapraszajĈc zagranicznych architektów i lekarzy, utrzymujĈc najemne wojsko europejskie w charakterze ochrony osobistej, zupeãnie nie myĤleli o przeniesieniu na RuĤ zasad europejskich, przy czym nie
tych wspóãczesnych, ale teİ tych, które niegdyĤ jednoczyãy Europč. Czčsto
przywoãuje sič bizantyzm Rusi Moskiewskiej, tj. wpãyw Drugiego Rzymu46.
SkĈd zatem przenikliwe sãowa Jesienina o Moskwie: „ǵȜșȜȠȎȭ ȒȞȓȚȜȠțȎȭ
ǮȕȖȭ ȜȝȜȥȖșȎ țȎ ȘȡȝȜșȎȣ…”47? W tym momencie oddajmy gãos jednemu
z najlepszych badaczy idei euroazjatyzmu, piszĈcemu, İe wschodnie tradycje rzĈdzenia przenikaãy na RuĤ MoskiewskĈ nie tylko za poĤrednictwem
Konstantynopola, ale równie w sposób caãkowicie bezpoĤredni: „Moskiewska moda na to, co wschodnie, poddanie sič urokowi Turcji, wraİenia, które
wywoãaãa stycznoĤþ z najeĮdĮcami, nadaãy Paęstwu Moskiewskiemu cechy
wschodnie, zdumiewajĈce podróİujĈcych po nim obcokrajowców”48. Rysy
azjatyckie, jak wynika z wersu Jesienina, zachowaãy sič w stylu moskiewskiego i rosyjskiego İycia. Powrót do Europy okazaã sič dla Rusi trudny.
Powrót do epoki europejskiej Rusi Nowogrodzko-Kijowskiej byã niemoİliwy
(w póĮniejszym czasie nabraã on realnego ksztaãtu w poezji Puszkina,
A.K. Toãstoja i innych). Aby przepracowaþ przeszãoĤþ azjatyckĈ i jednoczeĤnie przyswoiþ osiĈgničcia wspóãczesnej Europy, naleİaão ustanowiþ nowĈ
zasadč. Pisarzy XX wieku charakteryzuje ich rozumienie Petersburga nie
tylko w kategoriach nowego wariantu wiecznego miasta, ale przede wszystkim w kategoriach stolicy narodowej, bardziej narodowej niĮli Moskwa.
W powieĤci Nikoãaj Pierieslegin autorstwa wybitnego rosyjskiego filozofa
i pisarza Fiodora Stiepuna, wypčdzonego z Rosji przez Lenina w roku 1922
wraz z pozostaãymi wybitnymi rosyjskimi myĤlicielami i pisarzami, odnajdujemy takie oto rozwaİania: „Jakieİ wspaniaãe, olĤniewajĈce i jakieİ, bez
wzglčdu na swĈ niemajĈcĈ odpowiednika w Ĥwiecie mãodoĤþ, wieczne mia________________
45 ǰ.Ǻ. ǴȖȐȜȐ, ǸȡșȪȠȡȞțȩȓ ȞȓȢȜȞȚȩ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȓ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȗ ǽȓȠȞȎ I, [w:] idem, ǾȎȕȩȟȘȎțȖȭ Ȑ ȜȏșȎȟȠȖ ȖȟȠȜȞȖȖ Ȗ ȝȞȓȒȩȟȠȜȞȖȖ ȞȡȟȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ, ǺoȟȘȐȎ 2002, s. 425-426.
46 Szczególnie wyraĮnie u Leontiewa: „Bizantyjskie idee i uczucia zespoliãy w jednym ciele
póãdzikĈ RuĤ” (Ǹ.ǻ. ǹȓȜțȠȪȓȐ, ǶȕȏȞȎțțȜȓ, ǺoȟȘȐȎ 1993, s. 32). Moİna oczywiĤcie przywoãywaþ sentencje P. Czaadajewa czy teİ W. Soãowjowa dotyczĈce skostnienia i cezaropapizmu
póĮnego Bizancjum, za którym podĈİaãa RuĤ. Jednak bardziej znaczĈca byãa mimowolna,
jednak w istocie rzeczy najostrzejsza opinia zwolenników idei euroazjatyzmu (N.S. Trubieckoj)
gãoszĈca, İe dowództwo naczelne chanatu przeniosão sič do Moskwy, która swym dalszym
losem wyraziãa podstawy prawa mongolskiego, stajĈc sič tatarsko-moskiewskĈ despotiĈ
wschodniĈ. Ale i sam Leontiew najbardziej ceniã Piotra.
47 Przekãad filologiczny: „Zãota senna Azja spoczčãa na kopuãach…”.
48 ǻ.ǻ. ǮșȓȘȟȓȓȐ, ǾȡȟȟȘȖȗ țȎȞȜȒ Ȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȜ, ǺoȟȘȐȎ 1998, s. 60.
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sto. Tak wieczne, jak wieczny Rzym. I jakİe absurdalna jest myĤl, jakoby
Petersburg w istocie nie byã RosjĈ, ale EuropĈ. Wydaje mi sič, İe co najmniej
w tym samym stopniu wãaĤciwe jest stwierdzenie przeciwne, İe Petersburg
pozostaje miastem bardziej rosyjskim niİ Moskwa”49.
Piotr, przyjĈwszy charakterystycznĈ dla staroİytnego Rzymu zasadč tolerancji w relacjach z innymi ludami, zdoãaã zrezygnowaþ ze wschodnich
despotycznych motywów poprzednich wãadców, niezaleİnie od tego, czy
miaãy one bizantyjskie, czy teİ bezpoĤrednio azjatyckie pochodzenie. Róİnião go to znaczĈco od, powiedzmy, Iwana GroĮnego, który w nastčpujĈcy
sposób zachowywaã sič wobec podbitych obszarów: „Wezwanie wpãywowego doradcy cara, protopopa Sylwestra, aby wszystkich muzuãmanów
i pogan chanatu kazaęskiego w razie koniecznoĤci przy uİyciu siãy nawróciþ
na chrzeĤcijaęstwo, zostaão wcielone w İycie. Mčska czčĤþ ludnoĤci Kazania
zostaãa unicestwiona, meczety zniszczono, a na ich miejscu wybudowano
cerkwie prawosãawne, chan wraz ze znaczĈcymi Tatarami zostali przewiezieni do centrum Paęstwa Moskiewskiego i ochrzczeni. Tych, którzy sič
sprzeciwiali, topiono”50. Istotniejsze jest jednak to, İe Piotr, bazujĈc na zasadzie tolerancji, zbudowaã róİnorodne co do stylu paęstwo-imperium. I nawet
pojawiajĈca sič nierównoĤþ miaãa inny charakter niİ poprzednio (Moscovia
raczej nie moİe byþ nazwana paęstwem spoãecznej równoĤci i sprawiedliwoĤci). Piotr daã swoim poddanym impuls twórczy, pokazaã, İe kaİdy ma szansč,
zaproponowaã zasadč, na której budowana jest demokracja amerykaęska.
Leontiew pisaã: „Socjalny, bytowy obraz do czasów Piotra byã bardziej jednorodny, istniaão wičcej zbieİnoĤci mičdzy poszczególnymi czčĤciami; od
czasów Piotra rozpoczĈã sič proces bardziej wyraĮnego, ostrego rozwarstwiania sič naszego spoãeczeęstwa, pojawiãa sič owa róİnorodnoĤþ, bez
której nie ma twórczoĤci i narodów”51. Zgodnie z jego myĤlĈ „despotyzm
Piotra” i „liberalizm Katarzyny” prowadziãy Rosjč ku rozkwitowi, ku twórczoĤci, ku wzrastaniu.
W rezultacie wprowadzonych przez Piotra zmian, pozwalajĈcych wãĈczaþ nowe terytoria przy jednoczesnym unikaniu ostrego zderzenia ze
ĤwiadomoĤciĈ miejscowĈ, Rosja, pod wzglčdem liczby zamieszkujĈcych jĈ
ludów, staãa sič mocarstwem mogĈcym konkurowaþ ze Staroİytnym Rzymem. Zgodnie ze Ĥwiadectwem danym przez historyków, niemalİe kaİdy
kolejny imperator poszerzaã terytorium Imperium Rosyjskiego. W znanym
filmie sowieckim MãodoĤþ Maksyma aresztowany mãody rewolucjonistabolszewik sãyszy tytuã imperatora rosyjskiego, brzmiĈcy niby ironicznie,
jednak ukazujĈcy jednoczeĤnie owĈ potčgč, z którĈ zderzyli sič bolszewicy.
________________

Ȃ. ǿȠȓȝȡț, ǻȖȘȜșȎȗ ǽȓȞȓȟșȓȑȖț, ȀȜȚȟȘ 1997, s. 175.
Ǯ. ǸȎȝȝȓșȓȞ, ǾȜȟȟȖȭ – ȚțȜȑȜțȎȤȖȜțȎșȪțȎȭ ȖȚȝȓȞȖȭ, ǺoȟȘȐȎ 2000, s. 26-27.
51 Ǹ.ǻ. ǹȓȜțȠȪȓȐ, ǰȖȕȎțȠȖȕȚ Ȗ ȟșȎȐȭțȟȠȐȜ, [w:] idem, ǶȕȏȞȎțțȜȓ, s. 32.
49
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Naleİy powiedzieþ, İe Rosja w peãni przejčãa zdolnoĤþ Rzymu do przyswajania i korzystania z wiedzy podbitych narodów. Trudno sič nie zgodziþ
z opiniĈ wspóãczesnego historyka, zgodnie z którĈ „istotĈ polityki rosyjskiej
w stosunku do wãĈczanych narodów byãa asymilacja spoãeczna [kursywa moja –
W.K.], nie zaĤ narodowa. Miejscowe szczyty wãadzy nie podlegaãy likwidacji, nie byãy usuwane, nie pozbawiano ich uprzywilejowanej pozycji (oczywiĤcie poza pewnymi wyjĈtkami), lecz wãĈczane byãy w skãad panujĈcych
w Rosji stanów, zachowujĈc z reguãy swĈ wiarč oraz swe podstawowe prawa i przywileje. W zamian zobowiĈzane byãy do wiernej sãuİby wielkiemu
wãadcy bĈdĮ, innymi sãowy, Rosji”52. Z tego teİ powodu nasi wspóãczeĤni
historycy uwaİajĈ, İe Imperium Rosyjskie jako potčİny trwaãy twór do czasów pojawienia sič idei narodu i paęstwa narodowego pozostawaão imperium „nie caãkiem narodowym” (D.E. Furman). Badacz pisze: „Bez wzglčdu
na oczywistĈ dominacjč Rosjan zarówno pod wzglčdem zaludnienia, jak
i w stanach rzĈdzĈcych, ideologiczna podstawa imperium, jego Įródão
i legitymizacja zawieraãy sič nie w przekonaniu, İe jest to paęstwo narodu
rosyjskiego, ale w przekonaniu, İe jest to imperium dynastii Romanowów.
RzĈdzĈca elita imperium w XVIII i dalej XIX wieku miaãa charakter kosmopolityczny, charakteryzowaãa sič róİnorodnoĤciĈ skãadu narodowego. Dopiero w epoce Mikoãaja I, gdy stopniowo przenikajĈce z Zachodu idee zaczčãy
podkopywaþ dotychczasowe przekonania dotyczĈce legitymizacji wãadzy,
samodzierİawie poczčão wykorzystywaþ, w formie dodatkowego Įródãa
uzasadnienia swego prawa do wãadzy, idee narodowej, wielkoruskiej natury
paęstwa”53. Mowa tu o formule Uwarowa: „prawosãawie, samodzierİawie
i narodnoĤþ”.
NieszczčĤcie zbliİaão sič do mocarstwa w rezultacie jego podatnoĤci na
zachodnie, przede wszystkim niemieckie ideowo-filozoficzne i polityczne
przemiany. Jednak o ile nacjonalizm w Niemczech sãuİyã zjednoczeniu paęstwa, to przyjčty przez Rosjč staã sič podstawĈ upadku Imperium Rosyjskiego.
3. EUROPEJSKI NACJONALIZM I IMPERIUM ROSYJSKIE
Idea nacjonalizmu przyszãa do Rosji z Niemiec, zostaãa przejčta od romantyków niemieckich54: od Fichtego, który w czasie okupacji francuskiej
wygãosiã swoje sãynne Mowy do narodu niemieckiego, gdzie zasadč narodowo________________
52 ǻ.Ƕ. ȄȖȚȏȎȓȐ, ǾȜȟȟȖȭ Ȗ ȞȡȟȟȘȖȓ (ǻȎȤȖȜțȎșȪțȩȗ ȐȜȝȞȜȟ Ȑ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȖȚȝȓȞȖȖ), „ǰȓȟȠțȖȘ ǺȜȟȘȜȐȟȘȜȑȜ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ” ǿȓȞ. 8: ǶȟȠȜȞȖȭ, 1993, țȜ. 5, s. 27.
53 ǲ.ǳ. ȂȡȞȚȎț, ǻȎȦȎ ȟȠȞȎțțȎȭ ȞȓȐȜșȬȤȖȭ, ǺoȟȘȐȎ 1998, s. 24.
54 „Sprzecznie z duchem religii, zamkničto religič w granicach paęstwa i stworzono podstawč stopniowego podkopywania religijnych, kosmopolitycznych interesów” (Novalis, op. cit.,
s. 187-188).
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Ĥci okreĤla jako wyİszy etap rozwoju jčzyka niemieckiego, rozumianego
w kategoriach „prajčzyka”; od niemieckich „Tugenbundów”, którzy pojawili sič w czasie walk z Napoleonem, kiedy konieczna staãa sič polityczna podstawa zjednoczenia Niemiec, o ile, jak mówiĈ sãowa pieĤni, „Niemcy ponad
wszystko”55. Jednak nacjonalizm nie zrodziã sič w Niemczech.
Nacjonalizm europejski byã porównywalny z ksenofobiĈ moskiewskĈ.
Rosja nie byãa narodem, wyãoniãa sič z burzliwego wieloetnicznego kotãa
jako imperium – imperium, w którym dojrzewaãy i budziãy sič narody. Tym
róİni sič od Stanów Zjednoczonych, gdzie narody nie dokonujĈ aktu samookreĤlenia, lecz zlewajĈ sič w pewnego rodzaju imperialny naród Amerykanów, mimo İe zãoİony jest on z w peãni odróİnialnych, niegdyĤ przybyãych,
spoãecznoĤci narodowych. Rosja pozostawaãa na caãkowicie odmiennym
poziomie samoĤwiadomoĤci. Naród rosyjski do czasów I wojny Ĥwiatowej
nie postrzegaã siebie w kategoriach jednorodnej nacji, stosujĈc raczej okreĤlenia: tambowscy, kaãuscy, „pskapscy” (jak na przykãad we wczesnym filmie sowieckim My z Kronsztadu56). Powoãam sič na poglĈd wspóãczesnego
badacza, Denisa Dragunskiego: „Sãowo rosyjski pozostaje w istocie mãode.
Przenikaão ono od elity do ludu na przestrzeni dãugiego czasu. […] JeĤli
KsiĈİč Igor wraz z piewcĈ jego zastčpów mówili: «O, ziemio Ruska! Juİ za
wzgórzem jesteĤ», to jeszcze w XIX wieku istnieli pskowscy, smoleęscy oraz
demidowscy. Byli równieİ cziczikowscy i koroboczkowscy, jednak, podobnie jak na caãym Ĥwiecie, istnieli przede wszystkim miejscowi. Nawiasem
mówiĈc, we wszystkich spisach do lat osiemdziesiĈtych XIX wieku 80%
ludnoĤci na pytanie «kim jesteĤcie?», odpowiadaãa «my tutejsi», my tutaj
İyjemy i nic poza tym”57.
Gieorgij P. Fiedotow w swych sãynnych rozwaİaniach o wolnoĤci odmówiã rewolucji francuskiej prawa pretendowania do miana tego, kto
wprowadziã owo pojčcie do kultury europejskiej: „Trudno pojĈþ, w jaki sposób Wielka Rewolucja Francuska mogãa byþ uznana za kolebkč wolnoĤci.
Tak myĤlĈ ludzie, dla których etykietki i hasãa sĈ istotniejsze od wãaĤciwych
zjawisk historycznych. […] Rewolucja odnalazãa w starym reİimie, obok
przestarzaãych przywilejów i niczym nieuzasadnionej juİ nierównoĤci, rozliczne wysepki wolnoĤci: samorzĈdnoĤþ prowincji, niezaleİnoĤþ sĈdu (parlamentów), profesjonalne korporacje, Uniwersytet. Wszystko to zniszczy________________
55„Deutschland

über alles”.
NawiĈzanie do sãów, które padajĈ w filmie z roku 1936, wyreİyserowanym przez Jefima Dzigana, gdzie İoãnierz biaãogwardzista powtarza frazč „My pskopskije” w krytycznym
momencie bitwy, chcĈc niejako podkreĤliþ wspólnotč i wičĮ z atakujĈcymi (przypis tãumaczki).
57 ǿȎȚȜȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȭ ȞȜȟȟȖȭț. ȄȖȘș ȝȡȏșȖȥțȩȣ ȒȖȟȘȡȟȟȖȗ «ǾȜȟȟȖȭ Ȑ ȑșȜȏȎșȪțȜȚ ȘȜțȠȓȘȟȠȓ», ȖȕȒȎțȖȓ 23, ǺoȟȘȐȎ 2005, s. 23.
56
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ãa”58. W oczach emigrantów rosyjskich, takich jak Bulin czy Fiedotow, jakobini byli bezpoĤrednimi poprzednikami bolszewików i czekistów. Termin
„naród”, jak wiadomo, zostaã wprowadzony do szerokiego obiegu politycznego przez WielkĈ Rewolucjč FrancuskĈ. Nacjonalizm, zrodzony w tych
latach, w swej istocie sprzeczny byã z duchem Europy, którĈ Novalis nazwaã
jednoĤciĈ chrzeĤcijaęskĈ. Upadek monarchii, bčdĈcej jednoczeĤnie obroęczyniĈ KoĤcioãa, sprzyjaã rozwojowi zapaãu antychrzeĤcijaęskiego, przeĤladowaę duchowieęstwa i KoĤcioãa59. Warto przypomnieþ frazč Woltera dotyczĈcĈ KoĤcioãa chrzeĤcijaęskiego, która weszãa do uİytku powszechnego:
„Zniszczcie niegodziwoĤþ”60. Wielka Rewolucja Francuska, dajĈc poczĈtek
przeĤladowaniom religii, praktycznie proklamowaãa zasadč nacjonalizmu.
Pisaãa o tym, jako o zapowiedzi totalitaryzmu, Hannah Arendt: „rewolucja
francuska poãĈczyãa Deklaracjč Praw Czãowieka z İĈdaniem narodowej suwerennoĤci. Tych samych podstawowych praw domagano sič jednoczeĤnie
jako niezbywalnego dziedzictwa wszystkich istot ludzkich oraz jako szczególnego dziedzictwa okreĤlonych narodów; ten sam naród jednoczeĤnie
uznawano za poddany prawom majĈcym wypãywaþ z Praw Czãowieka oraz
za suwerenny, czyli nie zwiĈzany z İadnym prawem uniwersalnym i nie
uznajĈcy nic wyİszego od siebie. W praktyce ze sprzecznoĤci tej wynikaão,
İe od tego momentu prawa czãowieka byãy chronione i przestrzegane tylko
jako prawa narodowe oraz İe sama instytucja paęstwa, której naczelnym
zadaniem byãa ochrona i zagwarantowanie czãowiekowi jego praw ludzkich,
obywatelskich i narodowych, straciãa swoje prawne, racjonalne oblicze
i mogãa byþ interpretowana przez romantyków jako mglista reprezentacja
«duszy narodowej», jako instytucja, która przez sam fakt swego istnienia
miaãaby pozostawaþ poza prawem lub ponad prawem. Wobec tego pojčcie
suwerennoĤci narodowej utracião swoje pierwotne znaczenie wolnoĤci ludu
i otoczyãa je pseudomistyczna aura bezprawnej arbitralnoĤci”61.
Imperium Napoleona stanowião próbč przekroczenia pojawiajĈcego sič
nacjonalizmu. Napoleon w swych zapiskach zaznaczaã: „Daãem Francuzom
Kodeks, który zachowa swe znaczenie dãuİej niĮli pozostaãe pomniki mej
________________
58 Ǳ.ǽ. ȂȓȒȜȠȜȐ, ǿȡȒȪȏȎ Ȗ ȑȞȓȣȖ ǾȜȟȟȖȖ. ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȟȠȎȠȪȖ ȝȜ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ ȞȡȟȟȘȜȗ ȖȟȠȜȞȖȖ
Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȑ 2 ȠȜȚȎȣ, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 1992, s. 270-271.
59 Alexis de Tocqueville pisaã: „Jednym z pierwszych aktów francuskiej rewolucji byão zaatakowanie KoĤcioãa, i wĤród namičtnoĤci z tej rewolucji zrodzonych namičtnoĤþ antyreligijna
pierwsza zapãončãa i ostatnia zgasãa. Kiedy entuzjazm dla wolnoĤci zaniknĈã, kiedy trzeba byão
poprzestaþ na kupieniu sobie spokoju za cenč niewoli, wciĈİ jeszcze İarzyã sič bunt przeciwko
wãadzy koĤcielnej. Napoleon, któremu udaão sič pokonaþ ducha wolnoĤci rewolucji francuskiej, daremnie staraã sič poskromiþ jej ducha antychrzeĤcijaęskiego (A. de Tocqueville, Dawny
ustrój i rewolucja, przeã. A. Wolska, Warszawa 1970, s. 57).
60 Nie zapominajmy o antysemityzmie Woltera.
61 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeã. M. Szawiel, Warszawa 1989, s. 326.
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potčgi”. Kodeks Napoleona, który wspóãczeĤni mu nazywali „WielkĈ kartĈ
XIX stulecia”, jak wiadomo, opieraã sič na Kodeksie Justyniana porzĈdkujĈcym prawa Imperium Rzymskiego. Napoleon ustanowiã idee tolerancji religijnej, równoĤci ludzi wszystkich nacji itp. Jednak Wielka Rewolucja Francuska byãa juİ faktem dokonanym, ponadnarodowa struktura chrzeĤcijaęstwa
zostaãa przez niĈ zniszczona, natomiast Restauracja zagubiãa ostatki idei
imperium, co w caãoĤci stanowião pierwszy ideowy krok w kierunku nazizmu hitlerowskiego. Nieprzypadkowo pierwszym wielkim procesem o charakterze antysemickim byã proces İyda-oficera Alfreda Dreyfusa we Francji
(1894 r.), oskarİonego o szpiegostwo na rzecz Niemiec. W jego obronie wystĈpiã Emil Zola. Czechow stwierdziã, İe od tego momentu szanuje Zolč jako
czãowieka, nie tylko jako pisarza. Z powodu sprawy Dreyfusa Czechow
zerwaã kontakty ze swym starym przyjacielem A.S. Suworinem. Wedãug
legendy wspóãczesnych Ĥrodków masowego przekazu (która pozostaje
znamienna: patrz. A. Korolew RIA „Novosti”) sprawč Dreyfusa jakoby
uwaİnie Ĥledzili dwaj mãodzi ludzie, dwaj przyszli partyjni führerzy – Hitler
i Stalin. Hitler zapoİyczyã ze sprawy Dreyfusa idee İydowskiego spisku
przeciwko Niemcom, Stalin zaĤ doceniã siãč sugestywnoĤci zarzutów o szpiegostwo. OczywiĤcie legenda ta wyraİa pragnienie odnalezienia Įródeã hitleryzmu i stalinizmu, natomiast jest nieprawdopodobna pod wzglčdem historycznym, gdyİ Hitler urodziã sič w roku 1889, Stalin natomiast w roku 1879.
InteresujĈcy natomiast pozostaje historyczny fakt wrogoĤci wobec Dreyfusa,
wyraİanej przez Philippe’a Pétaina, przyszãego marszaãka, bohatera I wojny
Ĥwiatowej i sprzymierzeęca Hitlera podczas II wojny Ĥwiatowej.
InteresujĈce, İe pisarze rosyjscy za ideologów nacjonalizmu (nawet rosyjskiego) i antysemityzmu uznawali jednak Niemców, a nie Francuzów.
Moİliwe, İe miaão to zwiĈzek z nieustannym czerpaniem przez Niemców
nauk u Francuzów. Nie przypadkiem bowiem mówião sič o niemieckiej filozofii klasycznej jako uzasadnieniu rewolucji francuskiej. W powieĤci Nieszczčsna (ǻȓȟȥȎȟȠțȎȭ – Niesczastnaja) Turgieniew opisaã niejakiego Ratcza,
Niemca i nacjonalistč rosyjskiego jednoczeĤnie, antysemitč, niszczĈcego
szlachetnĈ bohaterkč, dziewczynč-İydówkč o imieniu Zuzanna. Wprowadzenie do prozy rosyjskiej İydówki jako bohaterki byão czymĤ niezwykãym.
Do czasów Turgieniewa įydzi pozostawali bohaterami marginalnymi
(u Gogola, Puszkina, Lermontowa, u samego Turgieniewa w jego wczesnym
opowiadaniu įyd), przy czym przedstawiani byli w sposób neutralny, jeĤli
nie liczyþ İywioãowej judeofobii kozaków Gogola. W powieĤci tej İydówka
jest nie tylko bohaterkĈ opowieĤci, ale pozostaje dodatkowo bohaterkĈ pozytywnĈ, bohaterka tragicznĈ. Moc wielu jej wypowiedzi przywodzi na myĤl
Rebekč z Ivanhoe Waltera Scotta, którĈ to powieĤþ bohaterka Turgieniewa
czyta na gãos swemu ukochanemu (literacka paralela, Ĥwiadomie akcentowana przez Turgieniewa).
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InteresujĈcy jest kontekst, w jakim Turgieniew umieszcza Zuzannč.
Pierwsza pãaszczyzna odniesieę pozostaje jawna – jest niĈ İydówka Rebeka
z Ivanhoe Waltera Scotta, dziewczyna dumna i gotowa do poĤwičceę, prawdziwa bohaterka powieĤci epoki rycerskiej. Nawiasem mówiĈc, Ivanhoe
wiĈİe swe İycie nie z RebekĈ, lecz z pustĈ i zimnĈ lady RowenĈ. Zauwaİmy, İe Fustow, ukochany Zuzanny, w gruncie rzeczy jĈ odrzuca. Druga
pãaszczyzna odniesieę jest niezwykle cenna! Turgieniew porównuje İydówkč
Zuzannč z TatianĈ Puszkina, zdaniem wszystkich bčdĈcĈ ideaãem kobiety
rosyjskiej, rosyjskiej „wiecznej kobiecoĤci”: „Rzuciãa na mnie spojrzeniem,
i opuĤciwszy swe czarne rzčsy, usiadãa przy oknie «jak Tatiana» (kaİdy
z nas miaã wówczas w pamičci Oniegina Puszkina)”. Zrozumiaãe jest, İe dla
zorientowanych na poczwiennictwo62 literatów rosyjskich zestawienie Tatiany z bohaterkĈ-İydówkĈ byão szokujĈce. I wreszcie sensotwórcza trzecia
pãaszczyzna odniesieę, którĈ pozostaje, oczywiĤcie, biblijny temat „Zuzanny
i starców”. Dwaj starcy, owãadničci İĈdzĈ, podglĈdajĈ myjĈcĈ sič w sadzie,
szlachetnĈ i bogobojnĈ Zuzannč, która jeszcze w domu rodzinnym uczona
byãa „zakonu Mojİeszowego” (Dn 13, 3). Odesãawszy sãuİki, poczynajĈ jĈ
uwodziþ: „Oto drzwi ogrodu sĈ zamkničte i nikt nas nie widzi, my zaĤ poİĈdamy ciebie. Toteİ zgódĮ sič obcowaþ z nami! W przeciwnym razie zaĤwiadczymy przeciw tobie, İe byã z tobĈ mãodzieniec i dlatego odesãaãaĤ od
siebie dziewczčta” (Dn 13, 20-21). Starcy rzeczywiĤcie jĈ pomówili i od
Ĥmierci nieszczčsnĈ ratuje prorok Daniel. Fabuãa ta pozostaje doĤþ popularna w kulturze; wykorzystaã jĈ Rembrandt w swym sãynnym obrazie. W historii Turgieniewa Zuzannie równieİ towarzyszĈ dwaj starcy: ojciec, bogaty
ziemianin Koãtowski, nieuznajĈcy swej córki, oraz jego brat, który próbuje
uwieĤþ bratanicč. Pomaga mu, rozpuszczajĈcy plotki o Zuzannie, Ratcz.
Jedynie proroka Daniela nie odnajduje poĤród swych bohaterów Turgieniew.
Turgieniew w sposób wyrazisty przedstawiã pozytywny charakter wzajemnego przenikania sič kultur niemieckiej i rosyjskiej, z nie mniejszĈ przenikliwoĤciĈ przewidujĈc moİliwy tragiczny efekt poãĈczenia negatywnych
________________

Poczwiennictwo (od ros. ȝȜȥȐȎ, poczwa – gleba) – ĤwiatopoglĈd, który w swej peãnej
formie wykrystalizowaã sič w latach szeĤþdziesiĈtych XIX wieku w ramach idei sãowianofilskich. Reprezentowany przez grupč myĤlicieli skupionych wokóã, redagowanych przez braci
Michaiãa oraz Fiodora Dostojewskich, czasopism „Wriemia” (ǰȞȓȚȭ) i „Epocha” (ȋȝȜȣȎ),
m.in. Apollona Grigorjewa i Mikoãaja Strachowa. Jedna z jego gãównych myĤli odnalazãa swój
wyraz w haĤle „powrotu do gleby”, które wiĈzaão sič z ideĈ powrotu inteligencji do rdzennej
tradycji rosyjskiej reprezentowanej przez lud oraz warstwy Ĥrednie. Opieraã sič na krytycznej
ocenienie cywilizacji Zachodu oraz reform Piotra I, w których to mičdzy innymi dostrzegano
Įródão oderwania warstw wyİszych od wartoĤci rodzimej tradycji. Por. A. de Lazari, W krčgu
Fiodora Dostojewskiego. „Poczwiennictwo”, âódĮ 2000 (przypis tãumaczki).
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cech Rosji i Niemiec. Jest to odpowiedĮ dana Hercenowi i sãowianofilom,
wskazujĈca, gdzie moİe ich doprowadziþ niemiecka rusofilia. Powstaãa
w rezultacie mieszanka moİe okazaþ sič Ĥmiertelnie niebezpieczna, co teİ
miaão miejsce. Turgieniew wskazaã takİe ofiary nazistów-İydów. DostosowujĈc sič do warunków kraju, który ich przyjĈã, „rosyjscy Niemcy” rozbudzili nacjonalizm rosyjski, podtrzymywali go na róİne sposoby, do momentu pojawienia sič czarnosecięców i faszystów rosyjskich, którzy wydawali
w Monachium na poczĈtku lat dwudziestych ubiegãego wieku gazety antysemickie, pomagajĈc tym samym, z kolei, Hitlerowi w budowaniu jego
judeofobicznej ideologii. Nawiasem mówiĈc, sãynny Alfred Rosenberg pozostawaã równieİ byãym poddanym rosyjskim. KrĈg negatywnych wzajemnych wpãywów zamknĈã sič. Nie bčdziemy jednak zajmowaþ sič tu pytaniem o to, co ma wičkszĈ moc w Ĥwiecie: Dobro czy Zão. Historyczna droga
ludzkoĤci prowadzi przez takie rozstčpy i otchãanie, jakich rozum nie jest
w stanie pojĈþ.
OczywiĤcie moİna powiedzieþ, İe idea europeizmu pozostawaãa swego
rodzaju zsekularyzowanym wariantem idei imperium, jednoczĈcej róİne
narody wyznajĈce ponadnarodowĈ religič chrzeĤcijaęskĈ. Idea narodu zrodziãa sič jako skutek rozpadu imperium. Natomiast moment, gdy rewolucja
francuska bezpoĤrednio zwiĈzaãa paęstwowoĤþ z narodowoĤciĈ, oddzielajĈc
ponadnarodowy KoĤcióã od paęstwa, byã chwilĈ narodzin nacjonalizmu
europejskiego, którego konsekwencjĈ staã sič nazizm. Proces ten byã dãugotrwaãy. Wszystkie kraje europejskie chciaãy uczyniþ Europč swym ciaãem,
nabierajĈc kolejno charakteru imperium. W wieku XVII byãa to Szwecja,
nastčpnie Francja za czasów Napoleona w XIX wieku staraãa sič uczyniþ
Europč francuskĈ, w XX wieku Niemcy wytrwale i z okrucieęstwem czyniãy
Europč niemieckĈ. Zadanie natomiast byão inne. Trafnie sformuãowaã je Tomasz Mann, który pisaã, İe zadanie powinno polegaþ nie na tym, by Europa
staãa sič niemiecka, ale na tym, by Niemcy staãy sič europejskie. Innymi sãowy, europejskoĤþ pozostaje tĈ samĈ imperialnoĤciĈ przeniesionĈ na inny
poziom wzajemnych relacji mičdzy narodami.
Wedãug sãów Fiedotowa „Paęstwa, wypeãniwszy granice kultury narodowej, nie chciaãy na nich poprzestaþ i wylaãy z brzegów, próbujĈc przeksztaãciþ sič w imperia. Jednak imperium pozostaje w sprzecznoĤci z zasadĈ
paęstwa narodowego, gdyİ pociĈga za sobĈ albo kulturč ponadnarodowĈ,
albo pozbawiajĈc maãe narody indywidualnoĤci, czyni je nawozem, na którym wzrasta jeden naród. Lebensraum zostaão wymyĤlone nie przez Hitlera.
Wiek XIX, rozpoczynajĈc sič erĈ wyzwalajĈcego nacjonalizmu, koęczy sič
walkĈ imperializmów. Dzieci i wnukowie zwolenników Garibaldiego podbijajĈ Libič i Abisynič, usiãujĈ podporzĈdkowaþ Sãowian. Ledwo zjednoczone
Niemcy wznawiajĈ swój, zapomniany od XV stulecia, Drang nach Osten.
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Francja i Anglia zdĈİyãy juİ stworzyþ imperia kolonialne. Jednak wszystkie
imperia stanowiĈ jedynie etapy na drodze stworzenia jednego imperium,
które winno wchãonĈþ je wszystkie. Problem wszakİe polega na tym, kto
bčdzie je budowaã i na jakich podstawach”63. NieszczčĤcie budowy imperium w czasach nowoİytnych polegaão na próbie róİnych paęstw europejskich stworzenia imperium narodowego, podczas gdy imperium pozostaje
noĤnikiem idei ponadnarodowej. Nie do koęca byão to jeszcze jasne, dopóki
Hiszpania czy teİ Anglia budowaãy swoje imperia na terenach podbitych
kolonii zamorskich, jednak ustanowiony przez nie nacjonalizm, jako paradygmat imperialny, przejawiã swój zgubny charakter w momencie prób
zastosowanie tejİe zasady w odniesieniu do Europy. Nieprzypadkowo badacz niemiecki Manuel Sarkisyanz pisze o brytyjskich korzeniach
niemieckiego nazizmu64. Wielka Brytania wniosãa równieİ swój wkãad
w przeĤladowanie İydów przez nazistów. Zgodnie ze sãowami dziennikarza izraelskiego Arie Baratza, walczĈc z Niemcami, Anglicy byli faktycznie
ich sprzymierzeęcami w dziele zniszczenia İydów. Gdyby Wielka Brytania
nie zamknčãa bram Palestyny, miliony znalazãyby sič w Erec Izrael – Hitler
gotów byã ograniczyþ sič do wygnania İydów, a nie do ich zniszczenia.
Oznaczaãoby to, İe bez antysyjonistycznego udziaãu Wielkiej Brytanii Holokaustu by nie byão, powstaþ mogão natomiast normalne i potčİne paęstwo europejskie.
Zrodzony w Europie nacjonalizm tego wãaĤnie rodzaju, ta w istocie antyeuropejska idea przyjčta zostaãa w Rosji zarówno przez imperatora, elitč
politycznĈ, jak i warstwy bčdĈce noĤnikami kultury. „Rosja narodowa” (jedynie w postaci idei) staãa sič przyczynĈ zniszczenia realnego imperium
rosyjskiego. „Rosyjska samoĤwiadomoĤþ narodowa rozpãynčãa sič w rosyjskiej ĤwiadomoĤci imperialnej, wartoĤci której byãy w zasadzie wielonarodowe. Dawaão to nie najgorsze rezultaty do momentu, gdy mocarstwa europejskie, najwičksi wrogowie Rosji, nie zaczčãy przeksztaãcaþ sič w paęstwa
narodowe”65. Pozostawaão to niezdrowe dla wszystkich, w Rosji natomiast
zakoęczyão sič katastrofĈ. Schyãek wieku w Rosji, moment poprzedzajĈcy
rewolucjč paĮdziernikowĈ, stanowiã apoteozč nacjonalizmu, kiedy to –
zgodnie z wyraİeniem Erna – sam „czas sãowianofiliã” („ȐȞȓȚȭ ȟșȎȐȭțȜȢȖșȪȟȠȐȜȐȎșȜ”)66. Imperator nosiã w klapie znaczek ZwiĈzku Narodu Rosyjskiego, wspierajĈc go finansowo, a gãównĈ rusofilkĈ pozostawaãa jego
________________

Ǳ.ǽ. ȂȓȒȜȠȜȐ, ǿȡȒȪȏȎ Ȗ ȑȞȓȣȖ ǾȜȟȟȖȖ, Ƞ. 2, ǿȜȢȖȭ 1992, s. 231-232.
M. ǿȎȞȘȖȟȭțȤ, ǮțȑșȖȗȟȘȖȓ ȘȜȞțȖ țȓȚȓȤȘȜȑȜ ȢȎȦȖȕȚȎ, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 2003.
65 ǲ. ȃȜȟȘȖțȑ, ǾȜȟȟȖȭ: țȎȞȜȒ Ȗ ȖȚȝȓȞȖȭ (1552-1917), ǿȚȜșȓțȟȘ 2000, s. 57.
66 „W sposób realny wkraczamy w sãowianofilski eon naszej historii; jest on ĤciĤle zwiĈzany z losami caãego Ĥwiata” (ǰ.Ȃ. ȋȞț, ǿȜȥȖțȓțȖȭ, ǺoȟȘȐȎ 1991, s. 371).
63
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niemiecka İona, imperatorowa Aleksandra Fiodorowna67, starajĈca sič byþ
bardziej rosyjska niİ sami Rosjanie, rozumiejĈca przy tym rosyjskoĤþ na sposób jarmarczny. Ostatecznie zbliİyãa do siebie Grigorija Rasputina, który staã
sič kimĤ w rodzaju nieoficjalnego wãadcy Rosji. Byã to Starzec z ludu (z odlegãych rejonów, z Tobolska), o którym, jak sič zdawaão, pisaã juİ Dostojewski. Rasputin byã w oczach cara symbolem rosyjskiego ludu jako takiego,
dokonujĈcego próby, juİ na drodze demokratycznej, wejĤcia w kontakt
z carem. Przecieİ Dostojewski takİe pisaã, İe naleİy wezwaþ „szare sukmany” i wówczas usãyszymy prawdč68. DziewiĈtego stycznia „szare sukmany”
z chorĈgwiami przyszãy do cara.
Moİemy dziĤ przeczytaþ, İe Mikoãaj nie wiedziaã o strzaãach wymierzonych w kierunku pochodu ludowego, jednak wystarczy zajrzeþ do jego
dzienników, by zobaczyþ, iİ w zapiskach z 8 stycznia ujawnia swĈ peãnĈ
ĤwiadomoĤþ: „Na czele stowarzyszenia robotników jakiĤ duchowny, socjalista Gapon. Mirski [minister spraw wewnčtrznych – dop. W.K.] przyjechaã
wieczorem, by zãoİyþ raport o przyjčtych Ĥrodkach”69. Mowa byãa o tym,
aby zgodnie z rozkazem cara ogãosiþ w Petersburgu stan wyjĈtkowy, tym
samym dajĈc moİliwoĤþ zastosowania siã wojennych przeciw pokojowo
wówczas nastawionym poddanym. Formuãa Uwarowa ujawniãa istotne
pčkničcie. Lud prawosãawny zostaã rozstrzelany przez samodzierİawcč
bĈdĮ, podĈİajĈc za formuãĈ Dostojewskiego („car – ojciec, my, lud – dzieci
jego”), dokonano aktu publicznego dzieciobójstwa, bardziej bezsensownego
nawet niĮli to Tarasa Bulby. Innymi sãowy, nie tylko przestaãa dziaãaþ ponadnarodowa idea imperialna, ale równieİ narodowa, ĤciĤlej, nacjonalistyczna idea ujawniãa swĈ niezdolnoĤþ do dziaãania. Sergiusz Buãgakow
pisaã o tym w sposób nastčpujĈcy: „Agonia samodzierİawia carskiego trwaãa przez caãy okres panowania Mikoãaja II, zakoęczonego samobójczĈ ĤmierciĈ tegoİ samodzierİawia. […] WczeĤniej wydawaþ sič mogão, İe rewolucja
byãa dzieãem rewolucjonistów. […] Na nieszczčĤcie rewolucja zrealizowana
zostaãa caãkowicie poza rewolucjonistami, przez samego cara, który podĈİaã
z niepowstrzymanĈ zãĈ siãĈ ku samobójstwu swojego samodzierİawia. […]
Nie mogãem i nie chciaãem kochaþ niczego innego poza samodzierİawiem
carskim, Carem, jako mistycznĈ, duchowĈ wãadzĈ Paęstwa, i skazany byãem
na to, by widzieþ poraİkč owej teokracji w historii rosyjskiej. […] Poraİka
________________
67 Ciekawe, İe wedãug wspomnieę Ĥwiadków zdarzeę lud uparcie nazywaã jĈ „NiemkĈ”,
zwracajĈc jej ten nacjonalizm, na którym ona sama chciaãa sič wesprzeþ.
68 Por. F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 3, przeã. M. LeĤniewska, Warszawa 1982, s. 449
(przypis tãumaczki).
69 ǲțȓȐțȖȘȖ ǶȚȝȓȞȎȠȜȞȎ ǻȖȘȜșȎȭ II, ǺoȟȘȐȎ 1991, s. 246. Nastčpnego dnia pisaã o rezultatach swojego rozkazu: „W Petersburgu porzĈdki zostaãy powaİnie zakãócone w konsekwencji
prób robotników dojĤcia do Paãacu Zimowego. Wojsko musiaão strzelaþ w róİnych miejscach
miasta, byão wielu zabitych i rannych. Boİe, jakİe to bolesne i cičİkie!” (ibidem).

338

Wãadimir Kantor

samodzierİawia, w osobie Mikoãaja II, byãa na tyle wielka i nieodwracalna,
İe tego, kto mógã i chciaã kochaþ tylko samodzierİawie, rozumiane jako powszechna idea paęstwowa, skazywaãa ona na stopniowe umieranie”70. Nastčpnie, juİ po rozpoczčciu sič „wojny niemieckiej” – jak jĈ nazywaã lud –
nacjonalistyczny sabat jeszcze bardziej sič nasiliã. Rozpoczčãy sič, tak jak
póĮniej w czasach „kosmopolityzmu”, przemianowania. Pierwsze uderzenie
rozprzestrzenião sič po stolicy imperium, która straciãa swojego Ĥwičtego,
stajĈc sič Piotrogrodem. W dziennikach z tych lat Korniej Czukowski odnotowywaã zdjčcie szyldu z restauracji „Wiedeę”: restauracja „stowarzyszenia
kelnerów” staãa sič „restauracjĈ Sokoãowa”, a w miejscu szyldu „St. Petersburger Zeitung” powieszono szyld „Gazeta Niemiecka”71. Nawet w jego
wierszu dla dzieci policmajster zwraca sič do Krokodyla:
ǸȎȘ Ƞȩ ȟȚȓȓȦȪ ȠȡȠ ȣȜȒȖȠȪ,
ǽȜ-țȓȚȓȤȘȖ ȑȜȐȜȞȖȠȪ?72

W peãni nacjonalistyczny nastrój ogarnia elitč kulturalnĈ przede wszystkim odãamu dekadencko-modernistycznego. Tworzyãy go poszukiwania
„sãowa samoistnego” i „osoby symfonicznej”, podczas gdy „gwiazdy przewodnie” prowadziãy ku wyzwoleniu „orgiastycznych” misteryjnych siã,
natomiast „odwrócona perspektywa” byãa rezygnacjĈ z zachodniej sztuki
renesansowej, a Piotr I ponownie zostaã nazwany „antychrystem” itd. Przykãady moİna by mnoİyþ, nie moİna jednak mnoİyþ istoty. Jeszcze tylko
maãa ilustracja. W roku 1914 Sergiusz Gorodecki w wierszu ȍȐșȓțȖȓ țȎȞȜȒȎ
pisaã:
ǵȎȞȭ ȟȚȜȠȞȓșȎ ȒȜșȑȖȚ ȐȕȑșȭȒȜȚ,
ǳȓ ȘȞȜȐȎȐȩȗ șȡȥ țȓ ȑȎȟ;
ǻȎȦ ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ ȟȠȎș ǽȓȠȞȜȑȞȎȒȜȚ
ǰ țȓȕȎȏȩȐȎȓȚȩȗ ȠȜȠ ȥȎȟ73.

Jakaİ sprzedajnoĤþ! BĈdĮ teİ zaĤlepienie, ulegãoĤþ wobec nacjonalizmu
paęstwowego?! Przemianowanie Piotrogrodu na Leningrad byão nietrudne,
gdyİ w istocie stanowião kontynuacjč fali przemianowaę, której poczĈtek
daãy rzĈdy carskie. Obce dĮwički powinny byãy ucichnĈþ w jčzyku rosyjskim. Wspóãtowarzysz Chlebnikowa, opisujĈc zderzenie rosyjskich futurystów (ros. ȏȡȒȓȠșȭțȓ – budzietlanie) z Marinettim (1914), konkludowaã:
________________

ǿ.ǻ. ǯȡșȑȎȘȜȐ, ȀȖȣȖȓ ȒȡȚȩ, ǺoȟȘȐȎ 1996, s. 332.
Ǹ.Ƕ. ȅȡȘȜȐȟȘȖȗ, ǲțȓȐțȖȘ (1901-1921), ǺoȟȘȐȎ 1991, s. 69.
72 Zob. Ǻ. ǽȓȠȞȜȐȟȘȖȗ, ǸțȖȑȖ țȎȦȓȑȜ ȒȓȠȟȠȐȎ, ǺoȟȘȐȎ 1986, s. 34 (przekãad filologiczny:
„Jak ty Ĥmiesz tu chodziþ/ Po niemiecku mówiþ?”).
73 Przekãad filologiczny: „Zorza patrzyãa przeciĈgãym spojrzeniem/ Jej krwawy promieę
nie gasã/ Nasz Petersburg staã sič Piotrogrodem/ W ten niezapomniany czas”.
70
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„Czy uznamy siebie kiedykolwiek, bez wstydu, a przepeãnieni dumĈ, Azjatami? […] Tylko uĤwiadamiajĈc w sobie Įródãa wschodnie, tylko uznajĈc sič
za azjatyckĈ, sztuka rosyjska zrzuci z siebie upokarzajĈce i niedorzeczne
jarzmo Europy, Europy, którĈ dawno przeroĤliĤmy”74. Stanowisko Chlebnikowa stanowi antytezč Puszkina, który mówiã o plemionach koczowniczych, İe nie majĈ one „ani historii, ani dworu”. Chlebnikow natomiast
w autobiografii podkreĤlaã swoje „antycywilizacyjne”, antypuszkinowskie
pochodzenie: „Urodziãem sič 28 paĮdziernika 1885 roku w stanie mongolskich […] koczowników”75. Jest to bezpoĤrednie przeciwstawienie sič tradycji
puszkinowskiej. Puszkin boi sič Pugaczowa jako sprawcy „bezsensownego
i bezwzglčdnego” buntu rosyjskiego. U Chlebnikowa natomiast: „w koİuszku pugaczowskim po Moskwič idč”. „Koİuszek pugaczowski” najwyraĮniej jest owym zajčczym koİuchem, który zbójca wyprosiã u mãodego
dworzanina. Jest to caãkowicie jawne antypuszkinowskie wystĈpienie. Zatem poeta futurysta niejako zrealizowaã marzenie Pugaczowa.
Wyrzuciwszy z „pochodu wspóãczesnoĤci” Puszkina, wãĈczono do niego
Chlebnikowa, a kolejne wydarzenia nastčpowaãy: rewolucja, wojna domowa.
Zrodzony w Europie nacjonalizm w swej przeksztaãconej formie przywiódã
Rosjč do aktu wyrzeczenia sič europeizmu. Tragifarsa przebija z zapisu
w dzienniku Mikoãaja, pochodzĈcego z kolejnego dnia (3 marca 1917 roku) po
zrzeczeniu sič tronu: „czytaãem duİo o Juliuszu Cezarze”76. Utraciwszy
i zniszczywszy imperium rosyjskie, czyta o pierwszym rzymskim imperatorze. Detal istotnie wiele mówiĈcy i symboliczny.

4. LENINOWSKO-STALINOWSKI DESPOTYZM JAKO ODRZUCENIE
ROSYJSKIEGO EUROPEIZMU I WYJģCIE POZA HISTORIČ
Imperium, stanowiĈce strukturč europejskĈ, zachowuje historič jako
konstantč swego bytu, despotyzmy sĈ wytrĈcone z historii. Rosyjscy emigranci w zasadzie natychmiast ocenili Rosjč sowieckĈ jako kraj, w którym
odrodziãy sič zaãoİenia despotyzmów wschodnich. Historyk antycznoĤci,
badacz grecko-rzymskiej staroİytnoĤci, akademik Michaiã I. Rostowcew
napisaã juİ w roku 1918: „Kiedy wãadcy asyryjscy opanowywali mieczem
i ogniem Babilonič, Syrič, Judeč i Egipt, zabijajĈc wszystkich dorosãych mčİczyzn i zniewalajĈc kobiety, dzieci i starców, w podbitych miastach i wioskach panowaã peãen porzĈdek, i wszyscy byli posãuszni, nie wyraİali
sprzeciwu. Kiedy Brutus wyciĈã w Licji caãĈ mčskĈ czčĤþ ludnoĤci wielu
________________

ǯ. ǹȖȐȦȖȤ, ǽȜșȡȠȜȞaȑșȎȕȩȗ ȟȠȞȓșȓȤ, ǹȓțȖțȑȞȎȒ 1989, s. 507.
ǰ. ȃșȓȏțȖȘȜȐ, ǽȞȜȕȎ, ǺoȟȘȐȎ 1990, s. 3.
76 ǲțȓȐțȖȘȖ ǶȚȝȓȞȎȠȜȞȎ ǻȖȘȜșȎȭ II, op. cit., s. 625.
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miast, a nastčpnie rzĈdziã owĈ prowincjĈ Rzymu, opierajĈc sič na sile swych
legionów, w Licji panowaã porzĈdek. Kiedy proletariat w Argosie zlikwidowaã wszystkich, którzy myĤleli inaczej, i tam zapanowaã porzĈdek. PorzĈdek
zaprowadzili równieİ Hunowie w Europie, Tatarzy w Rosji i Turcy w Armenii. Jednak byã to porzĈdek Ĥmierci i niewolnictwa. PorzĈdek takiego rodzaju zostaã wprowadzony w Rosji przez bolszewików, czemu nikt nie zaprzecza. Kraj osãabili ksiĈİčta, a zniszczyão niewolnictwo”77.
Praktycznie wszyscy myĤliciele rosyjscy wypčdzeni w póĮniejszym
czasie z Rosji sowieckiej zauwaİyli powrót paęstwa do despotycznej epoki
moskiewsko-tatarskiej Rusi. Przyszãy twórca wspóãczesnej socjologii amerykaęskiej, Pitirim Sorokin, wspominaã: „Spčdziwszy okoão tygodnia w Piotrogrodzie, wyjechaliĤmy z İonĈ do Moskwy. Miasto Piotra Wielkiego umieraão, a razem z nim odchodziãa caãa era historii rosyjskiej, okres, który
w ciĈgu dwóch stuleci przeksztaãciã RuĤ MoskiewskĈ w Imperium Rosyjskie,
odnoszĈce wielkie sukcesy w sztuce, literaturze i naukach. Teraz wszystko
to byão przeszãoĤciĈ, nawet wãadze bolszewickie wyjeİdİaãy do Moskwy”78.
Paęstwa ze sãabymi organizacjami obywatelskimi, jak juİ byão wczeĤniej
powiedziane, czčstokrotnie próbujĈ wprowadziþ ustrój zgodny z typem
archaicznym, to znaczy zachowaþ podobieęstwo do organizacji rodowej
z liderem w postaci ojca bĈdĮ starszyzny. Wystarczy przypomnieþ, İe wãadcč na Rusi nazywano carem-ojczulkiem. Podobnie nazywano Stalina –
„wielkim ojcem”.
Zmiana braãa jednak swój poczĈtek w osobie Lenina, choþ opis Mikoãaja
Walentynowa róİnicujĈcy obu wãadców jest tylko czčĤciowo sãuszny: „JeĤli
Lenin w roli rzĈdzĈcego byã, moİna powiedzieþ, monarchĈ absolutnym, to
Stalin od roku 1929 z ogromnĈ szybkoĤciĈ zaczĈã zmieniaþ sič w samodzierİawcč-satrapč typu czysto wschodniego”79. Jednakİe w rzeczywistoĤci Stalin byã uczniem Lenina, w duİej czčĤci realizujĈcym te tendencje, które byãy
przez jego poprzednika jedynie wytyczone. W tym miejscu chciaãbym
wprowadziþ do swego tekstu szczególnie waİne opinie Eliasa Canettiego,
badajĈcego bardzo podobnĈ wãadzč totalitarnĈ XX wieku, w której dostrzegaã podstawč zaczerpničtĈ z przeszãoĤci archaicznej zarówno wspólnot rodowych, jak i despotyzmów wschodnich.
Canetti napisaã, İe w ksiĈİce Masa i wãadza chwyciã XX wiek za gardão.
Rzecz polega na tym, jak myĤlč, İe XX wiek ujawniã po prostu szczególnie
waİny, od zawsze obecny, element ludzkiego wspóãistnienia. Równieİ
w czasach poprzedzajĈcych „stulecie mas” (jak nazywa sič wiek XX) byãy
________________
77 Ǻ.Ƕ. ǾȜȟȠȜȐȤȓȐ, ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȝȡȏșȖȤȖȟȠȖȥȓȟȘȖȓ ȟȠȎȠȪȖ. 1906-1923 ȑȜȒȩ, ǺoȟȘȐȎ 2002,
s. 52-53.
78 A Long Journey: The Autobiography of Pitirim A. Sorokin, New Haven 1963.
79 ǻ.ǰ. ǰȎșȓțȠȖțȜȐ, ǻȎȟșȓȒțȖȘȖ ǹȓțȖțȎ, ǺoȟȘȐȎ 1991, s. 204.
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epoki, których nie moİna nazwaþ inaczej niİ ruchem mas (obalajĈcych cywilizacjč i kulturč, jakich z trudem dopracowaãa sič ludzkoĤþ). Wčdrówka ludów, najazd tatarsko-mongolski, podbój Tamerlana, wyprawy krzyİowe,
powstania ludowe… Na ostatnie zwrócč szczególnĈ uwagč, o ile Ortega y
Gasset XX wiek nazywaã wãaĤnie „wertykalnym wtargničciem barbarzyęstwa”. No, a İakieria, powstanie Thomasa Münzera, powstanie Pugaczowa – nie byãy do siebie w czymĤ podobne? Canetti sãusznie poszukiwaã wyjaĤnienia tego fenomenu w historii. Nie mogč pominĈþ tu wstčpu tãumacza:
„XX wiek, ze wszystkimi jego tragicznymi zdarzeniami – podeptaniem İycia
ludzkiego, wojnami, masowym terrorem – nie jest czymĤ wyjĈtkowym
w historii ludzkiej. JeĤli jednak wyprzedza inne wieki pod wzglčdem ogromu ofiar, to nie dlatego, iİ osiĈgnĈã jakiĤ nieporównywalny z innymi czasami poziom okrucieęstwa, czy teİ ludzie stali sič gãupsi albo bardziej İĈdni
krwi, ale tylko dlatego, İe ich techniczne moİliwoĤci wzrosãy”80.
Sãyszaãem od mãodych wspóãczesnych badaczy zajmujĈcych sič problemami XX wieku, İe „Canetti niweluje caãĈ specyfikč historii politycznej XX
stulecia, sprowadzajĈc jĈ do instynktów pierwotnych i tematyki mitologicznej”. LudzkoĤþ jest o wiele bardziej zwiĈzana ze swĈ przeszãoĤciĈ, niİ to
wydaje sič dzisiejszej mãodzieİy. Dlatego tak ãatwo niezauwaİalnie wezwaþ
diabãa: antropofagič, barbarzyęskie tortury, hekatomby z czaszek. To wãaĤnie ostatnie stulecie rozdarão powãokč chrzeĤcijaęstwa czy teİ, jeĤli ktoĤ
woli, jakoby juİ utrwalonej antyczno-judeo-chrzeĤcijaęskiej cywilizacji, demonstrujĈc ów stan psychologii zbiorowej, który odrzuciã wewnčtrzne
i zewnčtrzne regulacje prawne. Wiek XX do gãčbi przenikaãa mitologia
i magia: mitologia nazizmu, mitologia komunizmu itp. Mitologizm, wskrzeszenie reguã despotyzmu dawnego Wschodu – oto, co zaszão w XX wieku na
tle fantastycznego postčpu naukowo-technicznego. O fenomenie powracajĈcego, wskrzeszonego w Europie despotyzmu azjatyckiego równieİ pisano
niemaão. FaszyĤci odwoãywali sič do na poãy chrzeĤcijaęskiego rycerstwa,
nazywajĈc rycerskimi wojska esesmaęskie – odchodzili od chrzeĤcijaęstwa
ku mitologii aryjskiej. Hitler porównywaã sič do pogaęskich bohaterów czasów staroİytnych. Zgodnie z myĤlĈ Fiodora Stiepuna, doĤþ mĈdrego Ĥwiadka wieku XX, bez wzglčdu na zãudne przekonanie mãodych nacjosocjalistów o powrocie kraju do Ĥredniowiecza, w istocie rzeczy Niemcy
pogrĈİyãy sič w nowym barbarzyęstwie. Stepun przypomina legendč mówiĈcĈ, iİ chrzczeni barbarzyęcy germaęscy, wchodzĈc do chrzcielnicy, zanurzajĈc sič w niej wraz z gãowĈ, unosili nad wodĈ rčkč z zaciĤničtym w niej
mieczem. Z tego powodu pisze on, İe ideokratyczny montaİ Hitlera wraz
z ustanowieniem swastyki w miejsce krzyİa, krwi germaęskiej w miejsce
________________
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ǹ.Ǳ. ǶȜțȖț, Ǽ ǸțȖȑȓ Ȗ ȓȓ ǮȐȠȜȞȓ, [w:] ȋ. ǸȎțȓȠȠȖ, ǺȎȟȟȎ Ȗ ȐșȎȟȠȪ, ǺoȟȘȐȎ 1997, s. 12.
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chrzeĤcijaęskiej, wraz z nienawiĤciĈ do niemieckiej filozofii klasycznej, do
„najlepszych Niemców typu Lessinga i Goethego”, zrodziã sič „nie w niemieckiej gãowie, lecz w nieochrzczonej germaęskiej pičĤci”81 (podkreĤlenie – W.K.).
Masa İyje najprostszymi wyobraİeniami mitologicznymi, najprostszymi
potrzebami, które pragnie zrealizowaþ (jedzenie, miãoĤþ), jednak wpadajĈc
w pole siãowe Ĥmierci, staje sič aktywnĈ siãĈ. Sytuacja krytyczna nastčpuje,
gdy liczba elementów masy w szeregu geometrycznym wzrasta o liczbč
martwych. Masa jest juİ gotowa do buntu, potrzebny jest jednak wódz,
czãowiek, który zdolny bčdzie do Ĥwiadomego przekroczenia zakazu morderstwa. Zgodnie ze sãowami badacza „Ĥmierþ jest poĤrednikiem, który nadaje dynamizmu wspóãdziaãaniu masy i wãadzy, dwóch podstawowych
agentów historii”82. DoĤþ jasno wypowiedziaã to sam Canetti: „Zagroİenie
ĤmierciĈ stanowi monetč wãadzy. Bardzo ãatwo, dokãadajĈc monetč do monety, zgromadziþ ogromny kapitaã”83. O mechanizmach wãadzy napisano
niemaão. Jednak tekst Canettiego moİna porównaþ tylko do jednej ksiĈİki,
napisanej z lekkoĤciĈ, niebčdĈcej powieĤciĈ ani studium naukowym. Mam
na myĤli Ksičcia Niccolo Machiavellego. To wãaĤnie wielki Wãoch pokazaã, İe
droga do wãadzy dowolnego ksičcia (czy wodza) prowadzi przez masowĈ
kaĮę, gdyİ „o wiele bezpieczniej budziþ strach niİ miãoĤþ”84. Traktat Machiavellego, bčdĈcy w istocie analizĈ epoki, przypomina ksičgč wytycznych.
Kto moİe byþ takim ksičciem lub wodzem? NajwyraĮniej przede
wszystkim przestčpca kryminalny, to znaczy czãowiek, który bez wahania
przekracza mistycznĈ granicč dzielĈcĈ İycie i Ĥmierþ. Byã nim Cesare Borgia,
którego przykãad przywoãuje Machiavelli. WãaĤnie o kimĤ takim myĤlaã Dostojewski, tworzĈc postaci Raskolnikowa i Stawrogina, do chwili, gdy odnalazã wreszcie postaþ pozbawionĈ moralnych wĈtpliwoĤci – Piotra Wierchowieęskiego z Biesów. W odbiorze ludu praobraz Wierchowieęskiego –
Sergiusz Nieczajew – byã wcieleniem zarazy morowej85. Jedyne, co róİni
Nieczajewa od wodza masy, to to, İe jego masa byãa niegotowa. Tak pisaã
o powstaniu Pugaczowa Puszkin: peryferia wrzaãy, brakowaão wodza,
i wódz sič znalazã. Okazaã sič nim znajĈcy fach wojenny, uczestnik Wojny
________________

Ȃ. ǿȠȓȝȡțȖț, ǿȜȥȖțȓțȖȭ, ǺoȟȘȐȎ 2000, s. 470.
ǹ.Ǳ. ǶȜțȖț, op. cit., s. 9.
83 E. Canetti, Masa i wãadza, przeã. E. Borg, M. Przybyãowska, Warszawa 1996.
84 N. Machiavelli, KsiĈİč, przeã. W. Rzymowski, Warszawa 2009, s. 27.
85 Warto przywoãaþ sãowa adwokata W.D. Spasowicza: „Choþ Nieczajew jest postaciĈ caãkiem niedawno tu obecnĈ, to jednak podobny jest do bohatera bajkowego. […] Ów straszny,
fatalny czãowiek wszčdzie, gdzie tylko sič nie zatrzymaã, niósã ze sobĈ zarazč, Ĥmierþ, aresztowania, zniszczenie. Istnieje legenda przedstawiajĈca powietrze w postaci kobiety z czerwonĈ
chustĈ. Gdzie sič pojawi, tam ludzie umierajĈ tysiĈcami. Wydaje mi sič, İe Nieczajew jest
caãkiem podobny do tego bajkowego wcielenia morowej zarazy” (cyt. za: Ȃ.Ǻ. ǲȜȟȠȜȓȐȟȘȖȗ,
ǽȜșțȜȓ ȟȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ Ȑ 30 ȠȜȚȎȣ, Ƞ. 12, ǹȓțȖțȑȞȎȒ 1975, s. 204).
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Siedmioletniej (1756-1763) i wojen rosyjsko-tureckich (1756-1763), nastčpnie
skazany na katorgč na Syberii, jednak zbiegãy w maju 1773 roku z wičzienia
kazaęskiego, kozak doęski i byãy chorĈİy – Jemielian Pugaczow.
Spróbujemy przez pryzmat sformuãowanych pojčþ przyjrzeþ sič rosyjskiemu XX wiekowi. Zaznaczymy jednoczeĤnie, İe sãowo „pojčcie” w odniesieniu do tekstu Canettiego jest nieco umowne, o ile nie posãuguje sič on
praktycznie terminologiĈ filozoficznĈ i socjo-politycznĈ. Co wičcej, nawet
takie sãowa, jak „proletariat”, „burİuazja”, „liberalizm”, „walka klasowa”,
które przywykliĤmy stosowaþ w odniesieniu do XX wieku, sĈ praktycznie
nieobecne w jego sãowniku. Wykorzystuje on w formie pojčþ wyjaĤniajĈcych
obrazy mitologiczne bĈdĮ, z prostodusznoĤciĈ mčdrców staroİytnej Grecji,
wynosi na poziom naukowy sãowa jčzyka potocznego. Dwa takie sãowa
bčdĈ kluczowe w mojej analizie. Ionin zauwaİa, İe w traktacie Canettiego
niemal nieobecne sĈ imiona strasznych dyktatorów XX wieku. Co prawda
nazwisko Hitlera pojawia sič w zwiĈzku z problemami wersalskimi, jednak
o wiele wičcej o wodzu niemieckim powiedziano w szkicu Hitler nach Speer,
gdzie, nawiasem mówiĈc, Canetti z powagĈ podkreĤla swoje zrozumienie
dla mas, to, İe wódz nie moİe bytowaþ bez masy. Masa moİe (a w pewnym
okresie powinna) byþ masĈ umarãych, trupem: „Z pamičci o polegãych zaczerpnĈã siãč negacji wyniku minionej wojny. Stanowili oni jego masč, kiedy nie dysponowaã jeszcze İadnĈ innĈ. Czuje, İe pomogli mu oni doĤþ do
wãadzy, bez polegãych w czasie I wojny Ĥwiatowej nigdy by nie istniaã. […]
Poczucie masy umarãych byão dla Hitlera decydujĈce. Jest to wãaĤnie jego
prawdziwa masa. Poza tym poczuciem jest on zupeãnie niezrozumiaãy, niezrozumiaãy jest jego poczĈtek, jego wãadza, ani to, co z tĈ wãadzĈ uczyniã,
ani do czego jego uczynki prowadziãy. Jego opčtanie, przejawiajĈce sič
w straszliwej aktywnoĤci, to sĈ wãaĤnie ci umarli”86.
Umarãy, szczególnie oİyãy umarãy, jest czymĤ najstraszniejszym, co istnieje w wierzeniach ludowych, niesie on nieszczčĤcie. Nie ma praktycznie
İadnego folkloru, co pokazuje Canetti (i nie tylko on; wspomnijmy choþby
rodzimego badacza W. Proppa), gdzie temat umarãego nie oznaczaãby wtargničcia do sfery codziennoĤci czegoĤ najstraszniejszego czãowiekowi. W momencie, gdy bohaterowie bajek ludowych przekraczajĈ granicč zakazu i wkraczajĈ w zaĤwiaty, spotykajĈ ich martwi bĈdĮ ich odpowiednik – czaszki
________________
86 E. Canetti, Hitler nach Speer, [w:] idem, „Die gespaltene Zukunft“ – Aufsätze und Gespräche,
München 1971. Naleİy powiedzieþ, İe o sile martwych pisaã po rewolucji paĮdziernikowej
Siemion Frank: „Martwi milczĈ. Niezliczona ich armia nie wstaje z grobów, nie krzyczy podczas manifestacji, nie ukãada rezolucji, nie tworzy zwiĈzków i nie ma przedstawicieli w radzie
deputowanych robotniczych i İoãnierskich. […] Mimo to owa armia martwych stanowi wielkĈ –
moİna powiedzieþ, İe najwičkszĈ – siãč politycznĈ caãego naszego İycia i od jej gãosu zaleİy los
İywych, byþ moİe na wiele pokoleę. […] Nie moİemy nie zauwaİaþ, İe rewolucjč zrealizowaãy
cienie polegãych na wojnie” (ǿ.ǹ. ȂȞȎțȘ, ǻȓȝȞȜȥȖȠȎțțȜȓ, ǺoȟȘȐȎ 2001, s. 224-226).
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(zapamičtajmy to sãowo). Przywoãam epizod z klasycznej rosyjskiej bajki
ludowej ǰȎȟȖșȖȟȎ ǽȞȓȘȞȎȟțȎȭ (Przepičkna Wasilisa): „Wasilisa szãa caãĈ noc
i caãy dzieę, dopiero nastčpnego wieczoru wyszãa na polanč, gdzie staãa
chatka Baby Jagi; pãot wokóã chatki byã z koĤci ludzkich, na pãocie sterczaãy
czaszki ludzkie z oczyma; zamiast drzwi u wejĤcia – ludzkie nogi, zamiast
zasuwy – rčce, zamiast zamka – szczčka z ostrymi zčbami”87.
Zatem czaszka jest pierwszym obrazem Canettiego, który wprowadzam,
aby przejĤþ do tematyki rosyjskiej. Wszystkie jego prace – jak sam pisaã –
grupujĈ sič wokóã jednego gãównego traktatu. I tak oto, w jednym z epizodycznych wspomnieę opowiada o swoim spotkaniu z Leninem (z ksiĈİki
Ocalony jčzyk – Die gerettete Zunge). Fragment ten zatytuãowany jest Czaszka –
jak rozumiemy, obraz dla Canettiego wiele mówiĈcy. Przywoãam jego
pierwsze wraİenie: „Skoęczyãem dwanaĤcie lat, gdy namičtnie interesowaãem sič historiĈ wojen wyzwoleęczych Greków, i rok ten 1917 staã sič rokiem
rosyjskiej rewolucji. O tym, İe Lenin İyã w Zurychu, mówiono, jeszcze
zanim go opuĤciã w zaplombowanym wagonie. Matka, w której pãončãa
niewygasãa nienawiĤþ do wojny, bacznie Ĥledziãa wszystko, co mogãoby poãoİyþ jej kres. Z nikim nie podtrzymywaãa wičzi politycznych, jednak do
Zurychu zjeİdİali sič z róİnych krajów przeciwnicy wojny reprezentujĈcy
wszystkie poglĈdy. Gdy przechodziliĤmy obok pewnej kawiarni, wskazaãa
mi ogromnĈ czaszkč czãowieka («zeigte sie mir den enormen Schädel eines
Mannes») siedzĈcego przy oknie; przed nim leİaã na stole wysoki stos gazet,
z których jednĈ, mocno ĤciskajĈc, podniósã do oczu. Nagle poderwaã gãowč
i odwróciwszy sič do siedzĈcego obok mčİczyzny, zaczĈã go energicznie do
czegoĤ przekonywaþ. Matka powiedziaãa: «Popatrz na niego uwaİnie. To
Lenin. Jeszcze o nim usãyszysz». ZatrzymaliĤmy sič, nieco zmieszaãa sič tym,
İe oto stoi i wpatruje sič w czãowieka (zazwyczaj powstrzymywaãa nietaktownoĤþ tego rodzaju z mojej strony), jednak nieoczekiwany charakter uczynionego ruchu, oddajĈcego jej czčĤþ energii ostrej rozmowy, sprawiã, İe
znieruchomiaãa. Ja zaĤ dziwiãem sič grzywie czarnych wijĈcych sič wãosów
drugiego mčİczyzny, która tworzyãa ostre przeciwieęstwo ogolonej czaszki
siedzĈcego obok Lenina. Najbardziej jednak poraziãa mnie nieruchomoĤþ
materii. Nagle powiedziaãa: «Idziemy, co tak tu stoimy», i pociĈgnčãa mnie
za sobĈ”88.
ZadziwiajĈca trafnoĤþ wyraİenia. Samo okreĤlenie (czaszka) jest juİ mistyczne. Hamlet, biorĈc w rčce czaszkč zmarãego bãazna Jorika, zwraca sič
w istocie do tajemniczego ruchu wszechĤwiata, który nikogo nie oszczčdza.
Czaszka pozostaje nieodmiennym atrybutem alchemika. Faust Goethego
________________
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ǻȎȞȜȒțȩȓ ȞȡȟȟȘȖȓ ȟȘȎȕȘȖ Ǯ.ǻ. ǮȢȎțȎȟȪȓȐȎ Ȑ 3 ȠȜȚȎȣ, Ƞ. 1, ǺoȟȘȐȎ 1957, s. 161.
E. Canetti, Ocalony jčzyk, przeã. M. Przybyãowska, Warszawa 1981.
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trzyma wĤród swych ksiĈİek „peãnĈ czaszkč”, zwracajĈc sič do niej: „Was
grinsest du mir, hohler Schädel, her?”. Moİna tu równieİ dostrzec coĤ z bajek afrykaęskich, gdzie czaszki rozstrzygajĈ sĈdy nad ludĮmi i sprawami.
Nieprzypadkowo pokazano, jak matka znalazãa sič pod wpãywem jakiegoĤ
hipnotycznego dziaãania pochodzĈcego od czaszki, jej energii. Moİna oczywiĤcie wspomnieþ równieİ, İe czaszka jest symbolem pirackim, znakiem
rozboju i bezlitosnego stosunku do ludzi. Inne leksykalne uİycie czaszki
(„Der Totenkopf”) byão wykorzystane przez esesmanów. OczywiĤcie, jak
wczeĤniej wspominaãem, widoczna tu jest równieİ mitologia afrykaęska.
Przypomnijmy do gãčbi folklorystycznĈ powieĤþ nigeryjskiego pisarza XX
wieku Amosa Tutuoli Smakosz wina palmowego, gdzie wszystko zaczyna sič
od spotkania bohatera z „czaszkĈ-dİentelmenem”, po czym nastčpuje przejĤcie w Ĥwiat pozaludzki. Lepiej jednak zwróciþ sič do rosyjskich Ĥwiadków
oddziaãywania owej „czaszki”. Pierwszy dostrzegã w Leninie „urodzonego
przestčpcč”, który nie powstrzyma sič przed niczym i zrealizuje ukryte pragnienia masy, wielki pisarz rosyjski Iwan Bunin. Mówiã on, İe bolszewicy
zabili wraİliwoĤþ. Przeİywamy Ĥmierþ jednego, siedmiu, powiedzmy – pisaã –
trudniej jest wspóãczuþ w przypadku Ĥmierci siedemdziesičciu, natomiast
gdy zabija sič siedemdziesiĈt tysičcy, wówczas wraİliwoĤþ ludzka przestaje
dziaãaþ. Bunin pisaã: „To tacy jak Lenin powstrzymali najlİejszy oddech
wolnoĤci, zwielokrotnili liczbč rosyjskich trupów kilkusetkrotnie, kaãuİe krwi
zastĈpili morzami krwi, a jedno z bogatszych paęstw, zamieszkaãych przez
lud, choþby nawet ciemny, chybotliwy, to jednak wielki, rodzĈcy prawdziwych geniuszy wszystkich dziedzin w nie mniejszej liczbie niİ Anglia,
uczynili cmentarzem, padoãem Ĥmierci, ãez, zgrzytania zčbów. Oni to zapeãnili caãe to cmentarzysko tysiĈcami «dãawiĈcych opozycjč» czrezwyczajek,
instytucji, których krawawoĤci Ĥwiat jeszcze nie znaã, oni to […] przez trzy
lata kruszyli czaszki inteligencji rosyjskiej”89.
W taki oto sposób „Czaszka” kruszy „czaszki”, a Ĥmierþ staje sič istotĈ
przebywania w tym kraju. Czyİ nie jest to ilustracja tez Canettiego! Przypomnijmy przedstawiajĈcy wzgórze z czaszek obraz Wereszczagina Apoteoza wojny. Przypomnijmy hasão Lenina mówiĈce o przeksztaãceniu wojny
imperialistycznej w wojnč domowĈ, które doprowadzião do samozniszczenia narodu. IloĤþ czaszek roĤnie. Gãówna czaszka, jako wãadca pozostaãych
czaszek, wciĈİ tworzy kolejne. Bunin pojmuje owĈ obojčtnoĤþ wobec Ĥmierci
innych w kategoriach specyfiki doĤþ starego elementu wspólnoty ludzkiej.
Szkicuje swoje rozumienie wodza rewolucji w postaci klasycznego elementu przestčpczego: „Wedãug antropologii kryminalistycznej ogromna liczba
tzw. «urodzonych przestčpców» ma blade twarze, duİe koĤci policzkowe,
________________
89

Ƕ. ǯȡțȖț, ǰȓșȖȘȖȗ ȒȡȞȚȎț. ǻȓȖȕȐȓȟȠțȩȓ ȟȠȞȎțȖȤȩ, ǺoȟȘȐȎ 1997, s. 69-70.
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«ordynarnĈ szczčkč dolnĈ, gãčboko osadzone oczy…». […] Spójrzcie tylko
na rudego, o wystajĈcych koĤciach policzkowych, z maleękimi skoĤnymi
oczyma Lenina. […] I oto z tej Rusi, od dawna znanej ze swego antyspoãecznego, antypaęstwowego charakteru, która wydaãa tylu «zuchwaãych rozbójników», WaĤków Busãajewych, nie wierzĈcych «ni w sen, ni w marč», tylu
jurodiwych, wãóczčgów, biegunów, a nastčpnie cwaniaków, oberwaęców,
i oto z tej Rusi, z jej najgorszego elementu werbowano reformatorów spoãecznych, chlubč, dumč i nadziejč rewolucji spoãecznej”90.
Najciekawsze jest to, İe Bunin nie dokonuje szczególnego odróİnienia
Lenina od owego szeregu rabusiów, cwaniaków i oberwaęców, jest on tym,
na kogo czekaãa owa masa. Stepun zauwaİaã: „Jako urodzony przywódca, instynktownie rozumiaã, İe przywódca rewolucji moİe daþ sič tylko prowadziþ, i bčdĈc czãowiekiem potčİnej woli, daã sič prowadziþ masie, jej najmroczniejszym instynktom. W odróİnieniu od innych dziaãaczy rewolucji,
od poczĈtku Ĥwiadom byã jej naczelnego dogmatu, dogmatu toİsamoĤci
zniszczenia i tworzenia, i od razu zrozumiaã, İe waİniejsze jest dzisiaj to, by
byle jak, z grubsza zrealizowaþ potrzeby rewolucyjnego tãumu, niĮli odãoİyþ
rzecz na póĮniej, choþby nawet w celu najbardziej wãaĤciwego rozwiĈzania
problemu. Na owym wewnčtrznym rozumieniu ĤwierzbiĈcego «nie do wytrzymania» i ostatecznego «niszcz» rosyjskiego tematu rewolucyjnego wyrósã
on na tč potčİnĈ postaþ, która w swoim czasie z takĈ siãĈ nadziei i przekleęstwa przykuwaãa wzrok caãego Ĥwiata”91.
Zauwaİč, İe poczĈtkowo (jeszcze przed wyãonieniem sowieckiego mitu
o dobrym wujku Leninie stworzonego dla dzieci) o okrucieęstwie Lenina
jego towarzysze broni mówili nie tylko bez wstydu, ale równieİ w sposób
pozytywny. Trocki wspominaã reakcjč Lenina na zmianč kary Ĥmierci İoãnierzy dezerterów: „Nonsens, powtarzaã, jak moİna zrealizowaþ rewolucjč
bez rozstrzaãów? CzyİbyĤcie myĤleli, İe poradzicie sobie z wrogami, pozbawiajĈc sič broni? Jakie jeszcze sĈ poziomy represji? Zamkničcie w wičzieniu? Kto temu nadaje znaczenie w czasie wojny domowej, gdy kaİda ze
stron ma nadziejč na zwycičstwo?”92.
Trocki, jako rewolucjonista i polityk, umiaã to uzasadniþ, Bunin zaĤ byã
zrozpaczony i wĤciekãy. Jednak czy moİna porównywaþ peãne pasji szkice,
gniewne charakterystyki, ostrĈ analizč „przeklčtych dni” rewolucji rosyjskiej
________________

Ibidem, s. 120.
Ȃ.Ǯ. ǿȠȓȝȡț, ǿȜȥȖțȓțȖȭ, s. 342. Ciekawe, jak owĈ zaleİnoĤþ Lenina od masy pokazaã
Andriej Platonow w powieĤci Czewengur, gdzie jeden z bohaterów rozwaİa: „Czym ja jestem
dla ciebie, masĈ? – obraziã sič Czepurny. – Lenin nawet nie powinien znaþ komunizmu, dlatego İe jest to sprawa caãego proletariatu, a nie jednostki… Byþ mĈdrzejszym od proletariatu,
niepodobna…”.
92 ǹ. ȀȞȜȤȘȖȗ, Ǹ ȖȟȠȜȞȖȖ ȞȡȟȟȘȜȗ ȞȓȐȜșȬȤȖȖ, ǺoȟȘȐȎ 1990, s. 213.
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przedstawione przez poetč i pisarza Bunina z traktatem naukowym Canettiego? Canetti, podobnie jak Bunin, byã pisarzem, laureatem Nagrody Nobla,
mimo wszystko jednak w swym dziele prezentuje sič jako uczony. Niemniej,
jak sãusznie piszĈ wspóãczeĤni badacze zachodni, w jego naukowej ksiĈİce
nie zabrakão elementów poetyckich: „Owa bezwzglčdna ksiĈİka wkracza
w obszar wielu dyscyplin: historii, etnologii, socjologii, psychologii i historii
kultury. Co prawda, na İadnym z tych obszarów sič nie zadomawia, pozostajĈc wciĈİ pracĈ poetyckĈ, pisarskĈ”93. Zatem paralele sĈ uzasadnione.
Rodziã sič przeraİajĈcy Ĥwiat i rodziã sič on w sposób przeraİajĈcy.
Kontynuujmy zatem. Zdobycie ogromnej wãadzy, pisaã Bunin, moİliwe
jest poprzez „wielkie kãamstwo, wielkie pochlebstwo, zrodzenie wĈtpliwoĤci. Rewolucja musi od czasu do czasu zanurzyþ sič po kolana we krwi.
Najwaİniejsze zaĤ, by pozbawiþ tãum «opium religii», na miejsce Boga postawiþ idola w postaci cielca, to jest, mówiĈc proĤciej, bydlčcia. Pugaczow!
Co mógã zrobiþ Pugaczow? Owo «planetarne» bydlč to caãkiem inna sprawa.
Lenin, wyrodek, moralny idiota z urodzenia, wyjawiã Ĥwiatu, w szczytowym momencie swojej dziaãalnoĤci, coĤ potwornego, wstrzĈsajĈcego; zniszczyã najwičkszy na Ĥwiecie kraj i zabiã kilka milionów ludzi, a mimo to Ĥwiat
juİ na tyle zwariowaã, İe za dnia toczy sič spór o to, czy jest on dobroczyęcĈ
ludzkoĤci, czy nie? Na swoim krwawym tronie staã juİ na czworakach; gdy
angielscy fotografowie robili mu zdjčcia, co chwila wysuwaã jčzyk: nie ma to
znaczenia, spierajĈ sič! Sam Siemaszko chlapnĈã bezmyĤlnie, İe w czaszce
tego nowego Nabuchodonozora znaleziono zielonĈ ciecz zamiast mózgu. Na
Ĥmiertelnej ãawie, w swej czerwonej trumnie leİaã, jak piszĈ w gazetach, ze
strasznym grymasem na szaro-İóãtej twarzy: nie ma to znaczenia, spierajĈ
sič! Jego towarzysze broni piszĈ wprost: «Umarã nowy bóg, twórca Nowego
ģwiata, Demiurg!»”94.
Bunin nie wyolbrzymiaã. Jeszcze za İycia Lenina i juİ po jego Ĥmierci
wspóãtowarzysze mówili o nim z zachwytem. Majakowski widziaã w Leninie kogoĤ w rodzaju nowego kniazia Wãodzimierza, który chrzciã RuĤ „İelazem i ogniem dekretów”. âunaczarski w ksiĈİce ǾȓȐȜșȬȤȖȜțțȩȓ ȟȖșȡȫȠȩ
(Sylwetki rewolucji, Moskwa 1923) pisaã, İe gniew Lenina jest niezwykle miãy,
niczym grom Tiutczewa, który „jakoby bawiĈc sič i swawolĈc, grzmi w bãčkicie nieba”, choþ w ostatnim czasie od jego grozy mogãy ginĈþ dziesiĈtki
i setki ludzi. Pasternak nazywaã go „wypadem szermierczym”. WičkszĈ
prostodusznoĤciĈ od innych wykazaã sič Bucharin, gdy nazywaã Lenina
„dyktatorem w najlepszym tego sãowa znaczeniu”. Dyktatorów w wieku XX
pojawião sič wielu. Pierwszym poĤród nich byã jednak rosyjski przywódca,
________________
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którego okrucieęstwo pozostawaão w istocie koniecznoĤciĈ w czasie trwania
epoki „powstania mas”. Tego rodzaju powstanie moİna byão wykorzystaþ
i stanĈþ na jego czele, jedynie dajĈc sič prowadziþ przez masowĈ dzikoĤþ,
a zapanowaþ nad masami moİna byão tylko za pomocĈ masowych represji
i okrucieęstwa.
W ten oto sposób zrodziã sič „nowy Ĥwiat”, tak wãaĤnie, nawiasem mówiĈc, byão zatytuãowane popularne czasopismo sowieckie. Jednak jest to
nowy Ĥwiat, którym rzĈdzi doĤþ specyficzny wãadca. Wãadca tego typu jest
nazywany przez Canettiego „przetrwaãym” (der Überlebende). Jest to drugi
waİny dla nas termin. Ujawnia sič tu droga od czaszki do mauzoleum. Najwaİniejszy umarãy w kraju, nawet nie umarãy, lecz przetrwaãy, przetrwaãy,
podczas gdy pozostali umarli. „Przetrwaãy jest zakaĮnĈ chorobĈ ludzkoĤci, jej
przekleęstwem, a byþ moİe równieİ upadkiem”95. Canetti mówi o wãadcy,
który przeİyã swoich rywali i wspóãczesnych. Przypomnč wersy Majakowskiego: „Lenin i teraz bardziej İywy od wszystkich İywych…”. Co to znaczy,
byþ bardziej İywym od pozostaãych? To znaczy, İe pozostali sĈ uznawani za
martwych. W czasach „odwilİy”, odİywajĈc, ludzie parafrazowali te sãowa:
„Lenin i teraz wspóãczuje wszystkim İywym”. A wičc jest nam Įle, mimo to
jednak jesteĤmy İywi!
Pojawia sič tu nowy symbol, ponownie nie caãkiem filozoficzny, symbol
w postaci mauzoleum. Na stworzenie mauzoleum Lenina nalegaã Stalin,
który ostatecznie zakoęczyã budowč despotyzmu o Įródãach azjatyckich.
Przywoãam spostrzeİenie wspóãczesnego historyka sztuki Borysa Groysa:
„Z zewnĈtrz mauzoleum przypomina egipskie lub babiloęskie piramidy,
w których chowano staroİytnych wãadców. Jednak róİnice sĈ bardziej istotne. Mumia faraona juİ po pochówku byãa niedostčpna oczom Ĥmiertelnych.
NiedostčpnoĤþ mumii wewnĈtrz piramidy uznawana byãa, zapewne, za
gãównĈ przesãankč niczym niezakãóconego istnienia po tamtej stronie bytu.
[…] Od samego poczĈtku mauzoleum Lenina jawi sič nam jako kombinacja
piramidy i Muzeum Brytyjskiego”96. Jest to w istocie rzeczy zadziwiajĈce
zestawienie symbolu staroİytnego wãadcy przedstawionego w stylistyce
wspóãczesnego muzeum. Nie zapominajmy jednak, İe zwiedzajĈcy widzĈ
w tym pomieszczeniu martwego, któremu winni oddawaþ czeĤþ, którego
winni sič baþ. Martwy ten przeİyã wszystkich swych wspóãtowarzyszy, nawet Stalina, który go unicestwiã.
PrzejĤcie do struktur ĤwiadomoĤci przedhistorycznej, oczywiĤcie, samo
przez sič prowadzi do mitologicznego systemu rozumienia Ĥwiata, do wyjĤcia poza proces historyczny. Zachodni myĤliciele liberalni konstatowali to
________________
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w jasny sposób: „Spoãeczeęstwo bezklasowe – cel bolszewizmu – wykracza
poza historič; jest ono nawo odzyskanĈ prehistoriĈ”97. ZaczynajĈ tu swe
dziaãanie prehistoryczne struktury ĤwiadomoĤci. Jednak ze struktur tych
rodzi sič coĤ nowego – totalitaryzm, czyli ustrój, gdzie tyrania obliczona jest
na ideologiczne swe uzasadnienie, wzywajĈce lud do uznania jej swym wãasnym dzieãem. W pewnym sensie jest to prawda, albowiem w totalitaryzmie
dziaãajĈ archaiczne stereotypy ĤwiadomoĤci.
NajstarszĈ formĈ doĤwiadczenia Ĥwiata jako caãoĤci, niepodzielnoĤci,
pozostaje mit. W ĤwiadomoĤci pierwotnej zakãada to pewne przeciwstawienie czãowieka naturze, przy jednoczesnej jednoĤci z niĈ. Mit jest starannie
opracowanym systemem neutralizacji opozycji „kultura – natura”. Wczesne
czãowieczeęstwo przedkãadaão to, co kolektywne, nad to, co indywidualne.
Mit nie zna historii, pozostaje cykliczny. „Mit, rytuaã itd. róİniĈ sič od filozofii i nauki tym, İe Ĥwiat mitu i rytuaãu jest takim Ĥwiatem, w którym nie istnieje niepojčte, nie istniejĈ elementy problematyczne. Kiedy pojawiajĈ sič
problemy i niepojčte, pojawia sič filozofia i nauka”98. Te despotie, które powróciãy do ĤwiadomoĤci mitologicznej, wypadãy z obszaru historycznego, co
pociĈgnčão za sobĈ zmiany struktury jednostki.
Podobnie jak hitlerowskie Niemcy, równieİ bolszewicka Rosja odcičãa
sič od historii. „ZajeĮdzimy kobyãč historii” – pisaã Majakowski, myĤlĈc, İe
wysiãkiem woli PaĮdziernika kraj przeszedã z „królestwa koniecznoĤci do
królestwa wolnoĤci”. W rzeczywistoĤci, historič wprost „zapčdzono”. Przy
tym do tego stopnia, İe wydawaão sič, iİ zniszczona zostaãa nie tylko historia,
ale równieİ sam proces ewolucji. Przypomnč tragiczne wersy Mandelsztama
z roku 1932 (z wiersza Lamarck):
JeĤli wszystko, co İywe, to tylko kleks,
W ciĈgu krótkiego, zmorzonego dnia
Na ruchomej drabinie Lamarcka
Zajmč ostatni szczebel.
ZaszeleĤciwszy wĤród jaszczurek i wčİy,
Zejdč do pierĤcienic i do wĈsonogów
Sprčİystymi kãadkami, zapadliskami,
Jak Proteusz skurczč sič, zniknč.
Przywdziejč togč rogowĈ,
Wyrzeknč sič gorĈcej krwi,
Obrosnč przyssawkami i do piany
Oceanu przeniknč, stajĈc sič Ĥlimakiem.
________________
97 E. Rosenstock-Huessy, Out of Revolution. Autobiography of Western Man, Oxford-New
York 1938.
98 Ǹ.Ǻ. ǺȎȚȎȞȒȎȦȐȖșȖ, ǻȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ ȟȓȏȭ. ǰȐȓȒȓțȖȓ Ȑ ȢȖșȜȟȜȢȖȬ, ǺoȟȘȐȎ 1996, s. 13.
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[…]
Rzekã on: doĤþ juİ harmonii,
Daremnie kochaãeĤ Mozarta,
Nadchodzi pajčcza gãuchota,
PrzepaĤþ tu ponad nasze siãy.
I natura pozostawiãa nas samym sobie,
JakbyĤmy byli jej niepotrzebni99.

Naleİy powiedzieþ, İe tego rodzaju katastroficzne doĤwiadczenie Ĥwiata
poety jest w peãni zrozumiaãe i nie stanowi zbytniego wyolbrzymienia. WyjĤcie poza granice historii jest dla czãowieka w samej rzeczy równoznaczne
z koęcem ewolucji. Ewolucja gatunku ludzkiego jest przecieİ antropogenezĈ
realizowanĈ poprzez historič, poprzez proces historyczny. Nie przypadkiem
uwaİa sič (poczĈwszy od Bierdiajewa), İe wiek XX i tyrania stalinowska
zrodziãy w Rosji „nowy typ antropologiczny”, zorientowany na obniİenie
zdolnoĤci intelektualnych i duchowych.
Siemion Frank pisaã: „Takim autentycznie totalitarnym, tj. bezgranicznym
i uniwersalnym despotyzmem, zrealizowanym w sposób konsekwentny,
pozostaje typ İycia, bezwarunkowo i radykalnie przeciwstawiony zachodnioeuropejskiemu typowi İycia, czyli liberalnej demokracji. Na przestrzeni
caãego XIX wieku narody Europy İyãy w ĤwiadomoĤci, İe tak zwany «azjatycki despotyzm» monarchii rosyjskiej jest prawdziwym wrogiem zachodniej wolnoĤci i demokracji. Przy tym rzadko brano pod uwagč, İe reformy
Piotra Wielkiego, Katarzyny II i Aleksandra II, a takİe rozwój edukacji
i wzrost liczby przedstawicieli burİuazji miejskiej, przyczyniaãy sič do stopniowej europeizacji Rosji i zasiewaãy w niej ziarna europejskiej kultury duchowej oraz, jeĤli nie politycznej, to obywatelskiej wolnoĤci. Przeciwnie, po
raz pierwszy od XVII wieku «azjatycki despotyzm» byã zaszczepiony w Rosji wãaĤnie przez rzĈdy sowieckie. Róİniã sič on od archaicznych despotii
azjatyckich tylko tym, İe na mocy rozwoju technicznego mógã staþ sič autentycznie totalitarnym despotyzmem, jakimi nie byãy jego dawne prawzory”100.
Nawiasem mówiĈc, Attyli z telegrafem i w pociĈgu baã sič jeszcze Hercen.
Owe lčki nabraãy realnego ksztaãtu w systemie stalinowskim.
Despotia sowiecka, zgodnie z prawem historycznym, tak zwiĈzana
z ideĈ europejskĈ, po Ĥmierci Stalina zaczčãa mutowaþ w kierunku imperium, kiedy paęstwo obwoãano ponadnarodowym, a partia staãa sič partiĈ
caãego ludu, gdy widoczna staãa sič próba stworzenia nacji imperialnej
________________
99 O. Mandelsztam, Poezje, opracowaã i wstčpem opatrzyã R. Przybylski, Warszawa 1971,
s. 125-126.
100 ǿ. ȂȞȎțȘ, op. cit., s. 321.
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(„nowa wspólnota historyczna – naród sowiecki”), gdy zakoęczyãa sič praca
niewolnicza w koncãagierach i szaraszkach (a to jest zasadnicze odróİnienie
od despotii), gdy w roku 1957 odbyã sič Festiwal Mãodzieİy i İelazna kurtyna nieco sič uniosãa. Jednak idea nacjonalizmu byãa wypielčgnowana na
szczytach w ramach sprzeciwu wobec pojawiajĈcej sič w kraju tendencji
liberalnej. Ona to zadaãa cios, który zniszczyã paęstwo bardziej gruntownie,
niİ mogliby to zrobiþ obwiniani o to liberaãowie.

5. CZY MOįLIWA JEST NOWA DROGA ROSJI DO IMPERIUM?
Droga od narodzin do upadku imperium rosyjskiego przebiegaãa przez
niemal dwa stulecia zmagaę pomičdzy róİnymi poglĈdami Cerkwi rosyjskiej i paęstwa rosyjskiego, rosyjskich myĤlicieli i pisarzy, rozwaİajĈcych
problem koniecznoĤci i zbawiennoĤci zasady imperialnej w Rosji.
Przekroczywszy nacjonalizm, Europa ponownie dĈİy do jednoĤci. Moİna powiedzieþ, İe nacjonalizm pozostaje rodzajem choroby mãodzieęczej
dĈİĈcych do samodzielnoĤci nacji. Moİna równieİ, zgodnie z prawem negacji, nazwaþ to etapem poprzedzajĈcym przyszãĈ jednoĤþ ludzkoĤci. A co
z RosjĈ? Dzisiejsza sytuacja, jak sič wydaje, moİe doprowadziþ nas do fazy
sprzecznej z integrujĈcĈ sič EuropĈ. Odwoãam sič do opinii wspóãczesnego
historyka niemieckiego Leonida Luksa: „Zachód z jednej strony, a Rosja
z drugiej podĈİyãy w koęcu XX stulecia w dwóch przeciwnych kierunkach
politycznych. Na Zachodzie wciĈİ pogãčbia sič integracja, Rosja natomiast –
przeciwnie – dĈİyãa do coraz wičkszej izolacji. NiszczĈce doĤwiadczenie
dwóch wojen Ĥwiatowych doprowadzião Zachód do istotnej zmiany kultury
politycznej. Tutaj ostatecznie uĤwiadomiono sobie, İe «ubóstwienie» interesów narodowych, towarzyszĈce ĤwiatopoglĈdowi XIX stulecia, prowadzi
donikĈd. DoĤwiadczenie to legão u podstaw europejskich procesów integracji. […] W momencie gdy Zachód stoi na progu epoki postnarodowej, pozostajĈca w izolacji Rosja niemalİe cofa sič do wieku XIX i mówi o priorytecie
«interesów narodowych»”101.
Pisarz Walentyn Rasputin, wystčpujĈc w roku 1989 na ZjeĮdzie Deputowanych Ludowych ZSRR, rzuciã frazč, İe warto, by Rosja zastanowiãa sič
i wyszãa z ZSRR. Frazč tč przywoãujĈ wszyscy: i sãowianofile, i zapadnicy,
i lewica, i prawica, poszukujĈc mechanizmu spustowego, który doprowadziã
do rozpadu ZwiĈzku. Tymczasem byãa to zwykãa sentencja nacjonalistyczna,
którĈ na przestrzeni ubiegãego wieku wypowiadano nie raz, choþ byþ moİe
nie tak szczerze. Obecnie wszyscy İaãujĈ rozpadu ZwiĈzku, rozumiejĈc, İe
________________
101 ǹ. ǹȬȘȟ, ǾȎȟȝȎȒ ȤȎȞȟȘȜȗ Ȗ ȟȜȐȓȠȟȘȜȗ ȖȚȝȓȞȖȖ: ȝȞȖȥȖțȩ Ȗ ȟșȓȒȟȠȐȖȭ, „ǰȠȜȞȎȭ ǻȎȐȖȑȎȤȖȭ: ǮșȚȎțȎȣ” 2006, s. 139-140.
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w istocie rozpadãa sič sama Rosja. MyĤlč, İe sam Rasputin İaãuje swojej
frazy.
Rosja pozostaje imperium bez wzglčdu na rozpad ZSRR. Konieczne byãoby zatem zrozumienie owego fenomenu. Pisze sič u nas dzisiaj o zasadzie
„imperialnej modernizacji”, uznajĈc jĈ za szczególnie rosyjskĈ, podczas gdy
wszystkie kraje europejskie do niej sič stosowaãy. Moİemy równieİ obecnie
mówiþ, powtarzajĈc sãowa G.P. Fiedotowa, o Unii Europejskiej jako formie
„imperium federalnego”. W kaİdym bĈdĮ razie normalny rozwój tak
ogromnego organizmu, jakim pozostaje Rosja, niemoİliwy jest poza imperium. Odrzucenie idei europeizmu doprowadzião niegdyĤ Rosjč do ostatecznego przeksztaãcenia prawosãawia w religič ludu. Naleİaão przeciwstawiþ temu coĤ, co objčãoby zarówno lud, jak i wyİsze stany. Marksizm byã
ideologiĈ europejskĈ, jednak wãĈczaã w owĈ strukturč europejskĈ równieİ
lud. Naleİaãoby sič tu zgodziþ z Leninem, który twierdziã, İe Rosja wywalczyãa sobie marksizm cierpieniem. Odpowiadaã on na potrzeby nie tylko
róİnych klas, ale i wszystkich narodów. Dzisiaj potrzebna jest podobna idea.
Sãuszna wydaje sič jednak stara sentencja mówiĈca, İe nowe jest zapomnianym juİ starym. Jak pisaã jeden z mĈdrzejszych emigrantów trzydzieĤci lat
przed pierestrojkĈ, „dzisiaj marzenie o odbudowie w Rosji liberalnokonserwatywnego typu wolnoĤci jest pragnieniem oİywienia jej ducha imperialnego, a ĤciĤlej, oznacza to próbč wskrzeszenia samej Rosji, albowiem
pozostaje ona najwyİszym i jedynym osiĈgničciem naszej twórczoĤci imperialnej. Piotr Wielki nadaã jej imič, odróİniajĈce jĈ od Rusi, i zbudowana
zostaãa nie przez Ruskich, ale przez Rosjan. […] Dokonawszy İyciowego
czynu, obumarãszy, Ruscy, podobnie do zasianego ziarna, oİyli w duchowym ciele Imperium, powstali do nowego İycia, przeksztaãcili sič w Rosjan,
na równi z innymi przeksztaãconymi narodowoĤciami, które weszãy w jej
skãad”102.
Przebudzenie dzisiejszego nacjonalizmu jest zgubne dla Rosji, wciĈİ
próbujĈcej zachowaþ swój imperialny charakter. Pisali o tym w sposób wnikliwy juİ pičtnaĤcie lat temu nasi politolodzy oraz teoretycy kultury: „Metamorfozy nacjonalizmu rosyjskiego, jego paradoksalne przemiany, dziwaczne
symbiozy, które tworzy z innymi prĈdami ideowymi, i jego szczególna rola
historyczna, zwiĈzana nie ze wzmocnieniem, ale z osãabieniem nacji rosyjskich
i paęstwa (kursywa moja – W.K.), nie posiadajĈ swych analogii w nacjonalizmach innych narodów ZSRR i odnajdujemy jedynie bardzo sãabe analogie
u innych narodów Ĥwiata”103. W „ǻȜȐȜȗ ȑȎȕȓȠȓ” („Nowej Gazecie”) w roku
2006 opublikowano wiersz Aleksandra Gorodnickiego mówiĈcy o moİli________________
102
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Ǳ. ǺȓȗȓȞ, ǽȜȞȡȑȎțțȜȓ ȥȡȒȜ, „ǰȜȝȞȜȟȩ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ” 2006, No 10, s. 101.
ǲ.Ǹ. ȂȡȞȚȎț, op. cit., s. 24.
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wym upadku rosyjskiej idei imperialnej, a w rezultacie o ostatecznym upadku wielkiego kraju:
ǽȞȜȤȓȟȟ țȓȐȓȟȓșȩȗ țȎȥȎȠ.
ǲȞȜȔȖ, ȝȞȜȟȐȓȧȓțțȩȗ ȚȖȞ…
ǾȜȟȟȖȭ Ȓșȭ ȞȡȟȟȘȖȣ, – ȕțȎȥȖȠ:
ǯȎȦȘȖȞȖȭ – Ȓșȭ ȏȎȦȘȖȞ.
ǻȓ ȏȡȒȓȠ ȡȔȓ ȖțȎȥȓ, –
ǱȜȞȖ, ȚȖȞȜȐȜȗ ȝȜȔȎȞ.
ǾȜȟȟȖȭ Ȓșȭ ȞȡȟȟȘȖȣ, – ȕțȎȥȖȠ:
ȀȎȠȎȞȖȭ – Ȓșȭ ȠȎȠȎȞ.
[…]
ǵȎȏȩȐ Ȝȏ ȖȚȝȓȞȟȘȜȗ ȟșȎȐȓ,
ǹȖȦȖȐȦȖȟȪ ȚȜȞȓȗ, ȘȎȘ ȐȟȠȎȞȪ,
ǺȜȟȘȜȐȖȓȗ ȏȡȒȓȠ ȝȞȎȐȖȠȪ
ȁȓȕȒțȩȗ ȚȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȤȎȞȪ.
ǸȜțȓȤ ȏȜȑȎȠȩȞȟȘȜȗ ȟȖșȓ.
ǻȓ ȐȖȒțȜ Ȑ țȜȥȖ țȖ ȕȑȖ.
ȀȎȘ ȘȠȜ Ȕȓ ȒȞȡȕȪȭ ǾȜȟȟȖȖ
Ƕ ȘȠȜ Ȕȓ ȓȓ ȐȞȎȑȖ?104

Problem imperium, jak widzimy, staã sič ponownie aktualny. I rozwiĈzywaþ go powinni nie tylko politycy, gdyİ jest to problem caãej kultury.
Z jčzyka rosyjskiego przeãoİyãa Dorota Jewdokimow

________________
104 Przekãad filologiczny: „Proces niewesoãy rozpoczčty/ Drİyj Ĥwiecie oĤwiecony/ Rosja
dla Ruskich – znaczy:/ Baszkiria dla Baszkirów/ Nie bčdzie juİ inaczej –/ Pãoę, Ĥwiatowy
poİarze/ Rosja dla Ruskich – znaczy:/ Tataria dla Tatarów/ Zapomniawszy o imperialnej
sãawie/ Straciwszy morza, jak za dawnych czasów/ MoskowiĈ rzĈdziþ bčdzie/ prowincjonalny moskiewski car/ Kres sile bohaterskiej/ NocĈ zupeãnie nic nie widaþ/ Kim sĈ przyjaciele
Rosji/ i kim sĈ jej wrogowie”.

