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This paper presents Dmitry Likhachov’s concept of culture. Likhachov (1906-1999) was one of the
most outstanding Russian scholars researching Russian literature and culture. According to the
scholar, Russian culture is very much connected with the culture of Western Europe. He points to
the influence of North and South Europe on Russia’s culture. Likhachov also argues that the concept
of culture should be defined broadly and that culture should be perceived as a homogeneous sphere
(all components of culture are connected with each other). Furthermore, the scholar points to the
threats that can influence the degradation of culture.
By presenting his concept of culture, Likhachov makes a contribution to the discussion about in
which direction, when it comes to development, Russia should go after the collapse of the USSR.
Doing this, Likhachov reveals his world view. He draws on the Westernizers’ tradition, emphasizes the role of individualism and opposes Eurasianism. Thus, the concept of culture the scholar
presents points to the civilization of the Western countries which are shown as an example to
follow as for socio-political changes. Likhachov tries to convince people that Russia has always
been part of Europe.
âukasz Gemziak, Uniwersytet Mikoãaja Kopernika, Instytut Filologii Sãowiaęskiej, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruę, Poland.

1. CO ROBIý?
Pytanie o kierunek rozwoju Rosji stanowi jeden z „przeklčtych problemów”, od kilku wieków nurtujĈcy rosyjskich myĤlicieli, pisarzy, polityków.
Wraz z rozpadem ZSRR zagadnienie dotyczĈce „cywilizacyjnego” wyboru
na nowo nabraão szczególnego znaczenia. Gãos w tej debacie zajĈã takİe
Dymitr Lichaczow (1906-1999) – cieszĈcy sič wielkim powaİaniem historyk
literatury staroruskiej i badacz kultury. Uczony w swoich artykuãach publicystycznych1 przedstawiã wãasnĈ wizjč rozwoju kultury i historii rosyjskiej,
________________
1 Natalia Ponyrko zwraca uwagč na fakt, İe dziaãalnoĤþ publicystyczna Lichaczowa nasiliãa
sič szczególnie w latach osiemdziesiĈtych i dziewičþdziesiĈtych XX wieku. Zob. ǻ. ǽȜțȩȞȘȜ,
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wskazujĈc przy tym na liczne mity i zafaãszowania dotyczĈce przeszãoĤci
tego kraju.
Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia zaproponowanej przez Lichaczowa interpretacji dziejów i kultury Rosji. JednoczeĤnie
omówione zostanĈ – wpãywajĈce na tč interpretacjč – poglĈdy rosyjskiego
historyka na samo zjawisko kultury.
W artykule zwrócono równieİ uwagč równieİ na aspekt ĤwiatopoglĈdowych uwikãaę Lichaczowa. Prezentowana przez niego koncepcja rozwoju
kultury rosyjskiej nie jest bowiem od nich wolna. Wnioski wypãywajĈce
z kulturoznawczych i historycznych ustaleę projektujĈ przyszãoĤþ, na swój
sposób odpowiadajĈc na tradycyjne w rosyjskiej myĤli filozoficzno-spoãecznej pytanie: co robiþ?
2. U ĭRÓDEâ KULTURY ROSYJSKIEJ
Kluczowe dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji Rosji jest, zdaniem Lichaczowa, odwoãanie sič do Įródeã jej kultury. WĤród nich szczególne miejsce
zajmuje fakt skrzyİowania sič na terenie Rusi wpãywów Bizancjum oraz
Skandynawii. Z Poãudnia na tereny Niziny Wschodnioeuropejskiej dotarãa –
przede wszystkim dzički przyjčciu przez RuĤ chrzeĤcijaęstwa – kultura
o wysokim stopniu duchowoĤci. Wpãywem z Póãnocy okazaãa sič zaĤ bardzo
dobrze rozwiničta kultura wojenna, która przyniosãa Rusi ród Rurykowiczów2. PoãĈczenie obu tych oddziaãywaę (duchowo-chrzeĤcijaęskiego oraz
wojenno-paęstwowego) nigdy nie dokonaão sič w sposób zupeãny i dlatego
pierwiastek duchowy oraz materialny przez stulecia toczyãy ze sobĈ na Rusi
(a póĮniej w Rosji) walkč3.
Na skutek skandynawskich i bizantyjskich wpãywów kulturowych poãoİenie mičdzy PóãnocĈ a Poãudniem okazuje sič daleko bardziej znaczĈce dla
przyszãoĤci paęstwowoĤci rosyjskiej niİ – bardzo rozpowszechniona, acz________________

ȃȞȎțȖȠȓșȪ ȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ țȎȟșȓȒȖȭ ǾȜȟȟȖȖ: Ș 100-șȓȠȖȬ ȟȜ Ȓțȭ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȎȘȎȒȓȚȖȘȎ ǲ.ǿ. ǹȖȣȎȥȓȐȎ,
„ǰȓȟȠțȖȘ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ǮȘȎȒȓȚȖȖ ǻȎȡȘ” 2006, Ƞ. 75, No 11, s. 1026. Z kolei Aleksander Zapiesocki podkreĤla umownoĤþ epitetu „publicystyczny” w stosunku do dokonaę Lichaczowa.
Jego zdaniem publikacje te majĈ o wiele wičkszĈ wartoĤþ, lecz pewna ograniczonoĤþ Ĥrodowiska naukowego filologów sprawia, İe sĈ one – o ile nie dotyczĈ historii literatury lub literaturoznawstwa – uznawane za publicystykč. Zob. Ǯ. ǵȎȝȓȟȜȤȘȖȗ, ǸȡșȪȠȡȞȜșȜȑȖȭ ǲȚȖȠȞȖȭ
ǹȖȣȎȥȓȐȎ, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 2007, s. 21.
2 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǲȐȎ ȞȡȟșȎ ȞȡȟȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ, [w:] idem, ǰȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭ, ȞȎȕȒȡȚȪȭ, ȞȎȏȜȠȩ
ȞȎȕțȩȣ șȓȠ, Ƞ. 2, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 2006, s. 76. Szerzej na temat interpretacji wpãywu i znaczenia tych wydarzeę dla Rusi zob. ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǸȞȓȧȓțȖȓ ǾȡȟȖ Ȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȜ ǾȡȟȪ, [w:] idem,
ǾȎȕȒȡȚȪȭ Ȝ ǾȜȟȟȖȖ, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 1999, s. 65-86.
3 Szerzej na ten temat zob. ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǲȐȎ ȞȡȟșȎ…, s. 77-83.
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kolwiek mylĈca – opozycja Wschód – Zachód. WãaĤnie z tego powodu Rosjč
naleİaãoby okreĤliþ mianem Skandosãawii4 czy Skandobizancjum, a nie, jak
pragnĈ tego zwolennicy teorii o znaczĈcym oddziaãywaniu na RuĤ kultur
wschodnich, Eurazji5. Lichaczow podkreĤla, İe zarówno w przypadku
Skandynawii, jak i Bizancjum, mamy do czynienia z kulturĈ o charakterze
europejskim. Na zwiĈzki Europy z RosjĈ wskazuje takİe pokrewieęstwo
najistotniejszych zasad kulturowych.
Religia chrzeĤcijaęska staãa sič podstawĈ dla uformowania duchowych
wartoĤci kultury europejskiej. Rosyjski historyk za najwaİniejsze z nich
uwaİa: osobowoĤþ ludzkĈ, jednostkč (ros. șȖȥțȜȟȠțȜȟȠȪ – licznostnoĤþ),
uniwersalizm oraz wolnoĤþ6. Brak chociaİby jednej z wymienionych zasad
prowadzi do rozpadu pozostaãych. Kaİda z wartoĤci jest bowiem konieczna
do funkcjonowania kolejnej: „PodstawĈ osobowoĤci jest wolnoĤþ. Tylko
wolnoĤþ zapewnia czãowiekowi poczucie osobistej wartoĤci”7.
Uniwersalizm kultury europejskiej przejawia sič w tolerancji, wraİliwoĤci w stosunku do innych kultur. ZdolnoĤþ do adaptacji najlepszych osiĈgničþ obcych kultur Ĥwiadczy o ogólnoludzkim, otwartym, uniwersalistycznym charakterze kultury europejskiej. Kultura Rosji – dzički zwiĈzkom
z EuropĈ – takİe zawiera w sobie cechč uniwersalizmu. Tylko poprzez tak
pojmowanĈ europejskoĤþ wiedzie droga do poznania dorobku innych narodów i cywilizacji: „PowinniĤmy byþ r o s y j s k i m i E u r o p e j c z y k a m i,
jeĤli chcemy zrozumieþ duchowe i kulturowe wartoĤci Azji i antyku”8.
Lichaczow nie odmawia wartoĤci kulturowej spuĤciĮnie narodów nieeuropejskich, lecz wyraĮnie zaznacza, İe jej oddziaãywanie miaão dla rozwoju Rusi i Rosji doĤþ znikome znaczenie. Szczególnie duİo uwagi poĤwičca
wykazaniu bãčdnoĤci tezy o duİym wpãywie kultury Wschodu na swojĈ
ojczyznč9.
Rosyjski historyk podkreĤla wzglčdnoĤþ odniesieę geograficznych i postuluje ich zastĈpienie rozstrzygničciami o charakterze kulturowym, duchowym10.
Tak wyznaczone granice sytuujĈ zaĤ Rosjč w krčgu kultury europejskiej.
________________

O koncepcji Skandosãawii zob.: A. de Lazari, Czy Rosja bčdzie Trzecim Rzymem? Studia
o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1995, s. 56-57; A. de Lazari, V. Gonďc, Skandosãawia, [w:] Idee
w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, t. 2, âódĮ 1999, s. 296-299.
5 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǻȓșȪȕȭ ȡȗȠȖ ȜȠ ȟȎȚȖȣ ȟȓȏȭ… ǶȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȓ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȓ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȎ
ǾȜȟȟȖȖ, „ǻȜȐȩȗ ǺȖȞ” 1994, No 6, s. 113.
6 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ȀȞȖ ȜȟțȜȐȩ ȓȐȞȜȝȓȗȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȗ ȞȡȟȟȘȖȗ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȗ ȜȝȩȠ, [w:] idem,
ǰȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭ, ȞȎȕȒȡȚȪȭ, ȞȎȏȜȠȩ…, s. 38.
7 Ibidem, s. 39. Wszystkie przekãady – o ile nie zaznaczono inaczej – pochodzĈ od autora
artykuãu.
8 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǸȡșȪȠȡȞȎ ȘȎȘ ȤȓșȜȟȠțȎȭ ȟȞȓȒȎ, „ǻȜȐȩȗ ǺȖȞ” 1994, No 8, s. 8.
9 Ten aspekt koncepcji zostanie przedstawiony w dalszej czčĤci artykuãu (podczas omawiania stosunku Lichaczowa do eurazjatyzmu).
10 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ȀȞȖ ȜȟțȜȐȩ…, s. 35.
4
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OkreĤlenie Įródeã kultury rosyjskiej stanowi zaledwie czčĤþ zadania, jakie
stawia przed sobĈ Lichaczow. Aby chroniþ dorobek kulturowy swojej ojczyzny naleİy wãaĤciwie rozumieþ sens pojčcia „kultura”, uporaþ sič z mitami,
które przez stulecia nagromadziãy sič wokóã rozmaitych zdarzeę i zjawisk
oraz rozpoznaþ najwaİniejsze zagroİenia, mogĈce prowadziþ nawet do degradacji kultury rosyjskiej.

3. W OBRONIE KULTURY
Znaczenie kultury wspóãczesnej dla rozwoju Rosji jest, zdaniem Lichaczowa, wyraĮnie niedoszacowane. Brakuje jasnej definicji tego pojčcia oraz
ĤwiadomoĤci skutków moİliwych zaniedbaę. Tymczasem kultura peãni
funkcjč narodotwórczĈ, stanowi sferč sacrum i musi byþ pojmowana jako
dobro wspólne11. WãaĤnie z tego powodu tak waİne jest uzmysãowienie
sobie jej istoty:
„…czčsto zdarza sič, İe zjawiska, które odnosimy do «kultury», rozpatrywane sĈ
w izolacji od siebie: swoje problemy ma teatr, swoje – zwiĈzki pisarzy, filharmonie,
muzea itd.
Jednakİe kultura to ogromne, j e d n o l i t e zjawisko […]. W jej skãad zawsze
wchodziãy i powinny wchodziþ: religia, nauka, wyksztaãcenie oraz moralne zasady
zachowania ludzi i funkcjonowania paęstw”12.

Kultura nie powinna byþ utoİsamiana jedynie z wybranymi dziedzinami
sztuki, które dodatkowo traktowane sĈ jako oddzielne i nieprzystajĈce do
siebie. Propozycja Lichaczowa zalicza do kultury najwaİniejsze sfery spoãecznej dziaãalnoĤci czãowieka. Dodatkowo, co szczególnie waİne, wszelkie
rodzaje aktywnoĤci kulturalnej naleİy wedãug niej traktowaþ jako swoisty
system naczyę poãĈczonych. Bez uĤwiadomienia sobie wspóãzaleİnoĤci
wszystkich aspektów kultury, bez traktowania ich jako zjawiska jednolitego,
próby ratowania kultury nie mogĈ sič udaþ.
Zasadniczy przejaw kultury stanowi jčzyk, który nie jest zwykãem Ĥrodkiem komunikacji, lecz peãni o wiele waİniejszĈ funkcjč – ma moİliwoĤþ
kreowania rzeczywistoĤci oraz nazywania nowych zjawisk13. W efekcie
wszelkie zmiany w jčzyku doĤþ wyraĮnie odbijajĈ sič na caãej dziaãalnoĤci
________________

ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǸȡșȪȠȡȞȎ ȘȎȘ ȤȓșȜȟȠțȎȭ…, s. 3-4.
Ibidem, s. 3.
13 Ibidem, s. 5. Swoje poglĈdy dotyczĈce wpãywu jčzyka na kulturč Lichaczow przedstawia w artykule ǸȜțȤȓȝȠȜȟȢȓȞȎ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȭȕȩȘȎ, [w:] idem, ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȠȞȡȒȩ ȝȜ ȞȡȟȟȘȜȗ
Ȗ ȚȖȞȜȐȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 2006, s. 316-329. Na ten temat zob. takİe: Ǯ. ǵȎȝȓȟȜȤȘȖȗ, ǸȡșȪȠȡȞȜșȜȑȖȭ…, s. 126-139.
11

12
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kulturalnej. Na przykãadzie jčzyka Lichaczow udowadnia swojĈ tezč o jednoĤci i wspóãzaleİnoĤci zjawisk kultury:
„Wielkim ciosem dla jčzyka rosyjskiego, a takİe dla rosyjskiego systemu pojčciowego, byã wprowadzony po rewolucji zakaz nauczania religii i jčzyka cerkiewnosãowiaęskiego. Niezrozumiaãymi staãy sič liczne wyraİenia z psalmów, naboİeęstw, Pisma ģwičtego (szczególnie ze Starego Testamentu) itd. Przyjdzie nam jeszcze poznaþ
i uĤwiadomiþ sobie tč olbrzymiĈ stratč. Podwójnym nieszczčĤciem byã fakt, İe wyparte pojčcia wchodziãy gãównie w skãad k u l t u r y d u c h o w e j”14.

Troska o kulturč jest tak samo waİna jak ochrona przyrody. StosujĈc tč
analogič, rosyjski historyk tworzy pojčcie „ekologii kultury”. O ile bowiem
czyste Ĥrodowisko naturalne jest niezbčdne do İycia biologicznego, o tyle
otoczenie kulturowe ma decydujĈcy wpãyw na İycie duchowe, moralne15.
DbaãoĤþ o zachowanie i utrwalenie minionych osiĈgničþ w dziedzinie sztuki
w sposób znaczĈcy determinuje aktualny stan kultury. Nowe zjawiska nie
powstajĈ same z siebie, lecz wywodzĈ sič z okreĤlonych tradycji, kreowane
sĈ w odniesieniu do minionych dokonaę16. JednoĤþ kultury oznacza wičc
wzajemne zwiĈzki wszystkich jej dziedzin nie tylko w przestrzeni, lecz takİe
w czasie.
Pojmowanie kultury jako jednolitej sfery to warunek konieczny, choþ
niewystarczajĈcy, by uchroniþ rosyjskĈ spuĤciznč kulturowĈ. Równie waİne
jest zidentyfikowanie przekonaę i zjawisk, które szkodzĈ kulturze. W tym
celu Lichaczow stara sič wykazaþ bãčdnoĤþ niektórych poglĈdów dotyczĈcych przeszãoĤci Rosji.
4. MITY I ZAGROįENIA
Jeden z najwaİniejszych mitów funkcjonujĈcy w rosyjskiej historii i kulturze zostaã stworzony przez Piotra I. Zaãoİyciel Petersburga przekonywaã,
iİ Rosja jest krajem „oderwanym” od Europy17. W celu przeprowadzenia
reform naleİy wičc zerwaþ z dotychczasowymi tradycjami i podjĈþ próbč
wãĈczenia paęstwa rosyjskiego do krčgu krajów europejskich. Lichaczow
podkreĤla, İe RuĤ i Rosja jeszcze przed panowaniem Piotra I utrzymywaãy
liczne kontakty z krajami europejskimi (szczególnie handlowe), a poglĈd
rozpowszechniony przez cara Rosji sãuİyã usprawiedliwieniu prowadzonej
przez niego polityki18.
________________

ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǸȡșȪȠȡȞȎ ȘȎȘ ȤȓșȜȟȠțȎȭ…, s. 6.
ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ȋȘȜșȜȑȖȭ ȘȡșȪȠȡȞȩ, [w:] idem, ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȠȞȡȒȩ…, s. 331.
16 Ibidem, s. 334.
17 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǻȓșȪȕȭ ȡȗȠȖ…, s. 117.
18 Ibidem.

14

15

âukasz Gemziak

360

Mit „oderwania” od Europy wiĈİe sič równieİ z przekonaniem o kulturowym zacofaniu paęstwa rosyjskiego. Tymczasem liczne przykãady z dziedziny muzyki (Glinka, Czajkowski, Rachmaninow), literatury (Puszkin, Dostojewski, Toãstoj, Czechow), architektury oraz innych dziedzin wcale nie
potwierdzajĈ tego poglĈdu. Wrčcz przeciwnie, kultura Rusi/Rosji sytuuje
sič zdecydowanie „powyİej przecičtnej”19. Jedyne, w czym Rosja (do XIX
wieku) nie dorównywaãa Europie, to nauka i filozofia. Powodem takiego
stanu rzeczy byã brak uniwersytetów (i w efekcie: wyİszego wyksztaãcenia
uniwersyteckiego) na Rusi20.
Rosyjski historyk walczy równieİ z opiniĈ o braku demokratycznych,
parlamentarnych tradycji w kulturze ruskiej/rosyjskiej. Wspólne narady
ksiĈİĈt z ich druİynami oraz bojarami, a takİe dziaãalnoĤþ Soborów Ziemskich z XVI-XVII wieku majĈ, zdaniem Lichaczowa, wykazaþ bãčdnoĤþ postrzegania Rosji jako kraju, w którym od zawsze dominowaã model silnej,
autorytatywnej wãadzy21. Absolutyzm pojawiã sič w Rosji za czasów Piotra I
i to wãaĤnie zaãoİyciel Petersburga przyczyniã sič do likwidacji struktur majĈcych moİliwoĤþ opiniowania oraz niezgadzania sič z decyzjami cara (Duma Bojarska)22.
Stosunek Lichaczowa – jako zwolennika tezy o europejskoĤci Rosji – do
dokonaę Piotra I wydaje sič doĤþ nietypowy. Zaãoİyciel Petersburga nie
dostrzegã prawdziwych korzeni swojej ojczyzny i wskutek tego usiãowaã
dokonaþ europeizacji kraju europejskiego. Tymczasem przemiany spoãeczne, które zostaãy przez niego przyspieszone, i tak by sič dokonaãy23. Jednakİe wówczas, zdaniem rosyjskiego historyka, nie zaistniaãoby w ĤwiadomoĤci
spoãecznej faãszywe wyobraİenie o nieeuropejskoĤci i zacofaniu Rosji. Mit
o przeciwieęstwie Zachodu i Rosji nie miaãby racji bytu i nie znalazãby odzwierciedlenia w rosyjskiej kulturze.
Mity, które nagromadziãy sič wokóã historii Rosji, negatywnie wpãywajĈ
na dziaãalnoĤþ kulturotwórczĈ. Brak prawdziwej wiedzy na temat przeszãoĤci skutkuje bowiem nieumiejčtnoĤciĈ odczytania rzeczywistych cech kultury rosyjskiej. JednĈ z przyczyn tak wielu faãszywych przekonaę dotyczĈcych
historii jest olbrzymie znaczenie rozmaitych teorii, ideologii, które w sposób
tendencyjny przedstawiajĈ przeszãoĤþ i teraĮniejszoĤþ24. To wãaĤnie one stanowiĈ realne zagroİenie dla kultury rosyjskiej.
________________

Ibidem, s. 118.
ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǺȖȢȩ Ȝ ǾȜȟȟȖȖ ȟȠȎȞȩȓ Ȗ țȜȐȩȓ, [w:] idem, ǰȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭ, ȞȎȕȒȡȚȪȭ, ȞȎȏȜȠȩ…, s. 73.
21 Ibidem, s. 62.
22 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǻȓșȪȕȭ ȡȗȠȖ…, s. 115.
23 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǽȓȠȞȜȐȟȘȖȓ ȞȓȢȜȞȚȩ Ȗ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȞȡȟȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ, [w:] idem, ǰȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭ, ȞȎȕȒȡȚȪȭ, ȞȎȏȜȠȩ…, s. 168.
24 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǺȖȢȩ Ȝ ǾȜȟȟȖȖ…, s. 61.
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Lichaczow uwaİa, İe na degradacjč kultury wpãywajĈ dwa czynniki.
Pierwszy z nich to „narodowy masochizm”, przejawiajĈcy sič w niedocenianiu wartoĤci wãasnego narodu, wãasnej kultury oraz we wrogim stosunku
do ludzi bezpoĤrednio zwiĈzanych z kulturĈ25. Przykãadem takiego dziaãania okazaãy sič represje, którym przez wiele lat istnienia ZSRR (a takİe
wczeĤniej) podlegaãa inteligencja. Rosyjski historyk podkreĤla, İe wraz
z przeĤladowaniem wyksztaãconej warstwy spoãeczeęstwa z jčzyka zupeãnie
zniknčãy takie pojčcia, jak: honor, sumienie, ludzka godnoĤþ, wiernoĤþ wãasnym zasadom26. Negatywny stosunek paęstwa do ludzi kultury musiaã sič
odbiþ równieİ na jej wartoĤci. Radziecka polityka wobec inteligencji stanowi
wičc waİny czynnik konstytuujĈcy stan kultury po upadku ZSRR. Pogardliwy stosunek do twórczej i niezaleİnej intelektualnie grupy ludzi utrwaliã
sič teİ we wspóãczesnej Rosji27.
DuİĈ rolč w tym procesie odgrywa drugi czynnik niszczĈcy kulturč –
„ciasny patriotyzm”.
Tendencje nacjonalistyczne, sãuİĈce podkreĤleniu znaczenia wãasnego
narodu, mogĈ skutkowaþ chčciĈ odizolowania sič od innych paęstwa, uznania wpãywu obcych krajów i kultur za szkodliwy. Jednakİe – jak zauwaİa
Lichaczow – Rosja jest krajem ãĈczĈcym w sobie wartoĤci wielu narodów
i wszelkie dĈİenia nacjonalistyczne byãyby próbĈ zanegowania tego faktu:
„ZnajdujĈce sič w naszym kraju dzieãa antyku, dorobek Wãochów, Francuzów,
Niemców oraz ludów Azji równieİ odegraãy olbrzymiĈ rolč w rozwoju kultury rosyjskiej i staãy sič czčĤciĈ naszej spuĤcizny. Przedmioty te, poza nielicznymi wyjĈtkami, weszãy w skãad kultury ojczystej i staãy sič waİnym elementem jej rozwoju”28.

Niebezpieczeęstwo wynikajĈce ze swoiĤcie pojmowanego patriotyzmu
przejawia sič nie tylko w odrzuceniu istotnoĤci innych kultur lub pejoratywnym do nich stosunku. Waİne jest takİe pojmowanie roli i znaczenia
ojczystej kultury, jakĈ proponuje ideologia danego nurtu nacjonalistycznego.
Rosyjski historyk stara sič zobrazowaþ to zjawisko na przykãadzie idei eurazjatyzmu.
Koncepcja eurazjatyzmu powstaãa w Ĥrodowisku emigrantów rosyjskich
w okresie mičdzywojennym, a jej gãównym zaãoİeniem byão przekonanie
o kulturowej, geograficznej oraz etnicznej odmiennoĤci Rosji (Eurazji) od
kontynentów azjatyckiego i europejskiego29. Idea ta ponownie zyskaãa na
________________

ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǸȡșȪȠȡȞȎ ȘȎȘ ȤȓșȜȟȠțȎȭ…, s. 8.
ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, Ǽ ȞȡȟȟȘȜȗ ȖțȠȓșșȖȑȓțȤȖȖ, „ǻȜȐȩȗ ǺȖȞ” 1993, No 2, s. 7
27 Ibidem, s. 9.
28 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǸȡșȪȠȡȞȎ ȘȎȘ ȤȓșȜȟȠțȎȭ…, s. 3.
29 R. Bäcker, Mičdzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?,
âódĮ 2000, s. 5.
25
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popularnoĤci po rozpadzie ZSRR30. Lichaczow przeciwstawia sič proponowanemu przez eurazjatów ujčciu genezy kultury rosyjskiej. Teza o znaczĈcym wschodnim, azjatyckim wpãywie jest przez niego zdecydowanie odrzucana:
„Tymczasem pierwiastek azjatycki w kulturze rosyjskiej istnieje jedynie pozornie.
[…] Wpãywu wschodniego nie ma w naszym malarstwie. W literaturze rosyjskiej istnieje kilka zapoİyczonych ze Wschodu fabuã, które, co dziwne, przyszãy do nas z Europy – z Zachodu lub Poãudnia. Nawet u «wszechczãowieka» – Puszkina motywy
z Hafeza lub Koranu zostaãy zaczerpničte ze Įródeã zachodnich”31.

Zwolennicy tezy o azjatyckich korzeniach kultury rosyjskiej czčsto podkreĤlajĈ doniosãoĤþ geograficznego usytuowania Rosji mičdzy Wschodem
a Zachodem. Jednakİe rosyjski historyk uwaİa, İe taki argument stanowi
przyjčcie optyki Europy Zachodniej i neguje jego zasadnoĤþ: „JeĤli spojrzymy na Rosjč z Zachodu, to moİemy umiejscowiþ jĈ na Wschodzie lub co
najwyİej mičdzy Wschodem a Zachodem. Jednakİe Francuzi widzieli
Wschód w Niemczech, Niemcy z kolei dopatrywali sič Wschodu w Polsce”32.
PoglĈdy Lichaczowa na temat nikãego znaczenia „wschodniego pierwiastka” w kulturze Rosji znajdujĈ swojego oponenta. Lew Gumilow, rosyjski historyk i geograf, opierajĈc sič na stworzonej przez siebie teorii etnosów, dokonaã reinterpretacji znaczenia jarzma tatarskiego. Skutki zniszczeę
najazdu nie byãy wedãug niego tak wielkie, jak zwykão sič sĈdziþ (Batu-chan
dysponowaã stosunkowo nielicznĈ armia)33, a tej czčĤci Rusi Kijowskiej, która pozostawaãa w stosunku zaleİnoĤci od Tatarów, udaão sič zachowaþ wãasnĈ toİsamoĤþ kulturowĈ34. Za zasãugč jarzma tatarskiego naleİy wičc uznaþ
uratowanie Rusi od negatywnego wpãywu wrogiego etnosu romano-germaęskiego.
Lichaczow przeciwstawia sič takiej interpretacji historii, okreĤlajĈc Gumilowa mianem „historyka-fantasty”35. Jego zdaniem okres jarzma tatar________________

Ryszard Paradowski zauwaİa, İe „W poãĈczeniu z europejskĈ ideologiĈ konserwatywnej rewolucji i zaadaptowanymi do potrzeb rosyjskich teoriami geopolitycznymi, od poczĈtku
traktujĈcymi póãnocnĈ Eurazjč jako serce Ĥwiata, jest eurazjatyzm gotowym, wszechstronnie
rozpracowanym politycznym projektem rekonstrukcji i ekspansji wielkiej Rosji” (zob. R. Paradowski, Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei, Toruę 2001, s. 11).
31 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǸȡșȪȠȡȞȎ ȘȎȘ ȤȓșȜȟȠțȎȭ…, s. 7.
32 Ibidem.
33 ǹ. ǱȡȚȖșȓȐ, ǼȠ ǾȡȟȖ Ș ǾȜȟȟȖȖ, ǺȜȟȘȐȎ 2003, s. 148.
34 ǹ. ǱȡȚȖșȓȐ, ǲȞȓȐțȭȭ ǾȡȟȪ Ȗ ǰȓșȖȘȎȭ ȟȠȓȝȪ, ǺȜȟȘȐȎ 1989, s. 531.
35 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, Ǽ ȞȡȟȟȘȜȗ…, s. 9. Na temat sporu mičdzy Lichaczowem a Gumilowem zob.
np.: Ǯ. ǵȎȝȓȟȜȤȘȖȗ, Ȍ. ǵȜȏțȖț, ǹȖȣȎȥȓȐ Ȗ ǱȡȚȖșȓȐ: ȟȝȜȞ Ȝ ȓȐȞȎȕȖȗȟȠȐȓ, „ǺȜȟȘȐȎ” 2007, No 1,
s. 203-213; ǲ.ǿ. ǹȖȣȎȥȓȐ – ǹ.ǻ. ǱȡȚȖșȓȐ. ǺȎȠȓȞȖȎșȩ ȘȞȡȑșȜȑȜ ȟȠȜșȎ 30 ȭțȐȎȞȭ 2007 ȑȜȒȎ. Ǻȡȕȓȗ
Ǯțțȩ ǮȣȚȎȠȜȐȜȗ Ȑ ȂȜțȠȎțțȜȚ ǲȜȚȓ, http://www.lihachev.ru/pic/site/files/diskusklub/
30

Koncepcja kultury Dymitra Lichaczowa

363

skiego nie powinien byþ uznany za istotny dla ksztaãtowania sič kultury
Rusi. Tylko chčþ zwiĈzania Rosji ze Wschodem moİe stanowiþ powód do
pomniejszania znaczenia niszczĈcych skutków tamtej epoki36. PoglĈdowi
Gumilowa o dokonanym przez Tatarów „oderwaniu” Rusi od Europy przeciwstawia opinič o silnych zwiĈzkach Rusi z innymi paęstwami europejskimi, których Ĥwiadectwem ma byþ rosyjski prerenesans – prĈd kulturowy
z XIV i poczĈtku XV wieku, nawiĈzujĈcy do przedmongolskich tradycji Rusi
Kijowskiej oraz dĈİĈcy do przezwycičİenia silnych wpãywów tatarskich37.
Mimo İe specyfika prerenesansu na Rusi róİniãa go od analogicznego zjawiska na innych terenach Europy, to jednak nie ulega wĈtpliwoĤci, iİ stanowiã
on czčĤþ „wschodnioeuropejskiego prerenesansu”, tym samym ãĈczĈc RuĤ
z obszarem krajów poãudniowosãowiaęskich i Bizancjum38.
Potencjalne niebezpieczeęstwo idei eurazjatyzmu moİe wynikaþ takİe
ze specyfiki rosyjskiego charakteru narodowego. JednĈ z jego cech jest, zdaniem Lichaczowa, wiara w szczególnĈ misjč, jakĈ ma do wypeãnienia Rosja.
Próby ostrzeİenia Ĥwiata przed zgubnymi skutkami sztucznych wytworów
İycia spoãecznego i paęstwowego (na przykãad socjalizmu) kosztowaãy İycie tysičcy Rosjan39. DziĤ równieİ daje sič zauwaİyþ takie misjonistyczne
tendencje, a obiektem ich realizacji ãatwo moİe staþ sič idea eurazjatyzmu.
Lichaczow obawia sič takiego rozwoju wydarzeę i podkreĤla, İe Rosja nigdy
nie miaãa İadnej szczególnej misji do speãnienia. Nie róİni sič wičc pod tym
wzglčdem od innych krajów40.
Rozpoznanie mitów i zagroİeę, które nagromadziãy sič wokóã kultury
i historii Rosji, pozwala w nowy sposób oraz w peãni Ĥwiadomie spojrzeþ na
wiele zjawisk. Namysã nad prawdziwymi determinantami wspóãczesnej
kultury rosyjskiej oraz troska o jej przyszãoĤþ stanowiĈ bowiem bardzo waİny cel koncepcji Lichaczowa.
________________

krugl_stol.pdf, odczyt z 15.04.2012; A. ǵȎȝȓȟȜȤȘȖȗ, Ȍ. ǵȜȏțȖț, ǻȎȚ ȭcȓț ȒȜșȑȖȗ ȝȡȠȪ? ǲȚȖȠȞȖȗ ǹȖȣȎȥȓȐ Ȗ ǹȓȐ ǱȡȚȖșȓȐ: ȒȖȟȘȡȟȟȖȭ ȝȞȜȒȜșȔȎȓȠȟȭ…, „ǻȓȐȟȘȜȓ ȐȞȓȚȭ” 2.02.2007,
s. 12, http://www.lihachev.ru/pic/site/files/1924_166_lih_gum.pdf, odczyt z 15.04.2012.
36 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, Ǽ ȞȡȟȟȘȜȗ…, s. 9. Takİe w swoich badaniach naukowych Lichaczow stara
sič udowodniþ tezč, İe RuĤ nie byãa „odcičta” od kultury europejskiej, a jarzmo tatarskie nie
miaão kulturotwórczego znaczenia. Szerzej na ten temat zob. D. Piekarska-Winkler, Wspólnota
kultur wschodniosãowiaęskich. Z badaę Dymitra Lichaczowa nad europejskimi Įródãami kultury dawnej
Rusi, „PrzeglĈd Humanistyczny” 2009, nr 4, s. 25-31.
37 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǸȡșȪȠȡȞȎ ǾȡȟȖ ȐȞȓȚȓț ǮțȒȞȓȭ ǾȡȏșȓȐȎ Ȗ ǳȝȖȢȎțȖȭ ǽȞȓȚȡȒȞȜȑȜ, [w:] idem,
ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȠȞȡȒȩ…, s. 156.
38 Ibidem, s. 15.
39 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǻȓșȪȕȭ ȡȗȠȖ…, s. 118-119.
40 Ibidem, s. 119.
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5. JAK WYJģý Z KRYZYSU?
Wspóãczesna kultura rosyjska znajduje sič w ewidentnym kryzysie. Lichaczow podkreĤla, İe kraj, w którym powstaãa jedna z najbardziej uniwersalnych kultur – majĈca potencjaã do poãĈczenia wielu narodów Europy
i Azji – staã sič jednoczeĤnie przeĤladowcĈ wãasnych obywateli oraz mieszkaęców wielu innych paęstw41. Ten paradoks moİna wytãumaczyþ tylko
odwiecznym przeciwieęstwem narodu i paęstwa. Wszystkie te aspekty
utrudniajĈ docenienie prawdziwej wartoĤci kultury rosyjskiej, którĈ naleİy uwaİaþ za rezultat dziaãaę najlepszych siã istniejĈcych w narodzie. Siãy te
nie majĈ İadnego zwiĈzku z tendencjami nacjonalistycznymi czy totalitarnymi42.
Kultura rosyjska ma charakter wielonarodowy. ģwiadczĈ o tym nie tylko
oddziaãywania z Póãnocy i Poãudnia czy wschodnioeuropejski prerenesans.
Inne narody od zawsze stanowiãy dla Rosjan czynnik szczególnie przyciĈgajĈcy. Dzički uniwersalnoĤci swojej kultury Rosja staãa sič domem dla wielu
narodowoĤci43. JeĤli wičc ma ona jakiekolwiek zadanie do zrealizowania, to
jest nim – zdaniem Lichaczowa – peãnienie funkcji mostu, czynnika ãĈczĈcego narody. Naleİy jednak pamičtaþ, İe taki most nie tylko uãatwia kontakt
pomičdzy kulturami, lecz równieİ moİe sprzyjaþ konfliktom i naduİyciom
ze strony paęstwa44. WãaĤnie z tego powodu kultura powinna byþ niezaleİna od polityki i wszelkiej ideologizacji. Tylko niezideologizowane paęstwo
jest w stanie ochraniaþ wolnoĤþ czãowieka45.
UĤwiadomienie sobie znaczenia wielonarodowoĤci i apolitycznoĤci kultury jest niezbčdne, aby móc uczestniczyþ w dziaãaniach jĈ rozwijajĈcych.
Rosjanie powinni zrozumieþ, İe sĈ narodem wolnym, a wičc takİe odpowiedzialnym. W sposób odpowiedzialny powinni troszczyþ sič o kulturč.
Nie sprzyjajĈ temu misjonistyczno-nacjonalistyczne tendencje, faãszywe wyobraİenie o wãasnej historii i geografii, brak zrozumienia istoty kultury. ReceptĈ na wyjĤcie z kryzysu jest „normalne spojrzenie”46 na wãasnĈ ojczyznč.
Naleİy odrzuciþ mity i przesĈdy dotyczĈce przeszãoĤci, zrozumieþ zagroİenia,
w sposób racjonalny przeanalizowaþ popeãnione bãčdy oraz – co najwaİniejsze – uĤwiadomiþ sobie wartoĤþ kultury dla przyszãoĤci Rosji. NiewĈtpliwĈ
wskazówkĈ w realizacji ostatniego z postulatów moİe byþ stworzona przez
________________

ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǺȖȢȩ Ȝ ǾȜȟȟȖȖ…, s. 66.
Ibidem.
43 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǻȓșȪȕȭ ȡȗȠȖ…, s. 117.
44 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǺȖȢȩ Ȝ ǾȜȟȟȖȖ…, s. 66.
45 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǲȐȎ ȞȡȟșȎ…, s. 83.
46 ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǻȓșȪȕȭ ȡȗȠȖ…, s. 113.
41
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Lichaczowa Deklaracja praw kultury (ǲȓȘșȎȞȎȤȖȭ ȝȞȎȐ ȘȡșȪȠȡȞȩ), w której
prawo do uczestniczenia w kulturze oraz jej wspóãtworzenia jest tak samo
waİne jak prawo do İycia47.
Zaproponowana przez Lichaczowa koncepcja kultury rosyjskiej jest wyraĮnĈ deklaracjĈ ĤwiatopoglĈdowĈ zarówno pod wzglčdem interpretacji
wydarzeę oraz zjawisk historycznych, jak i w obrčbie najistotniejszych wartoĤci.
Rosyjski historyk, poprzez wprowadzenie opozycji Póãnoc–Poãudnie
oraz negowanie dotychczasowych uzasadnieę geograficznych, stara sič pomniejszyþ znaczenie róİnic pomičdzy Wschodem (RosjĈ) a Zachodem (EuropĈ ZachodniĈ). Przewrotne okreĤlenie Rosji mianem Skandosãawii jest de
facto zaliczeniem jej – choþ nieco okrčİnĈ drogĈ – w poczet paęstw europejskich.
Próba zakwalifikowania Rosji jako kraju europejskiego dokonywana jest
takİe poprzez zaakcentowanie wspólnych zasad konstytuujĈcych kulturč.
Lichaczow za wartoĤci podstawowe dla kultury rosyjskiej uwaİa te, które –
przynajmniej od czasów sporu sãowianofilów z okcydentalistami – stygmatyzowane sĈ przez przeciwników europeizacji jako zachodnie. Pojčcie
jednostki oraz wolnoĤci, która realizuje sič poprzez indywidualizm, sĈ
charakterystyczne dla tradycji okcydentalistycznej w rosyjskiej myĤli filozoficzno-spoãecznej. Równieİ uniwersalizm – utoİsamiajĈcy ogólnoludzkoĤþ z europejskoĤciĈ – rozumiany jest w sposób okcydentalistyczny48.
Warta podkreĤlenia wydaje sič – wypãywajĈca z koncepcji Lichaczowa –
niechčþ do nacjonalizmu (tu kojarzonego przede wszystkim z eurazjatyzmem), który neguje europejskoĤþ Rosji, a takİe misjonizmu, próbujĈcego
w irracjonalny sposób tãumaczyþ potrzebč okreĤlonych dziaãaę politycznych. Rosyjski historyk, argumentujĈc na rzecz wielonarodowoĤciowych
tradycji w swojej ojczyĮnie oraz postulujĈc racjonalne, odpowiedzialne podejĤcie do historii wãasnego narodu, zdecydowanie odrzuca te propozycje
ideologiczne.
________________

Zob. ǲ. ǹȖȣȎȥȓȐ, ǲȓȘșȎȞȎȤȖȭ ȝȞȎȐ ȘȡșȪȠȡȞȩ, [w:] idem, ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȠȞȡȒȩ…, s. 388-397.
Na temat Deklaracji praw kultury zob. Ǯ. ǵȎȝȓȟȜȤȘȖȗ, ǸȡșȪȠȡȞȜșȜȑȖȭ…, s. 323-330.
48 Andrzej Walicki zauwaİa, İe „Sãowianofile albo otwarcie atakowali ideaã uniwersalizmu […], albo […] przeciwstawiali uniwersalizmowi racjonalistycznemu uniwersalizm chrzeĤcijaęski, dajĈcy wygodnĈ moİliwoĤþ utoİsamiania autentycznych wartoĤci ogólnoludzkich
z prawosãawiem, a narodu rosyjskiego – z ludzkoĤciĈ” (zob. A. Walicki, W krčgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego sãowianofilstwa, Warszawa 2002, s. 328). MyĤl sãowianofilizujĈca (np. panslawizm) oraz – w póĮniejszej perspektywie – antyokcydentalistycza
(np. eurazjatyzm) zdecydowanie negowaãy istnienie jakiegokolwiek uniwersalizmu, ogólnoludzkoĤci.
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Oprócz okcydentalistycznej tradycji w myĤleniu o Rosji, za istotny naleİy uznaþ takİe inny aspekt. Uwagč zwraca szczególnie aktywna postawa
Lichaczowa jako uczestnika İycia spoãecznego, który – nie tylko jako publicysta, lecz równieİ jako czãonek Rosyjskiej Fundacji Kultury49 – byã zatroskany o stan wspóãczesnej kultury. DostrzegajĈc koniecznoĤþ szczególnego
jej traktowania, rosyjski historyk nadaje kulturze znaczenie zasadnicze dla
ludzkiej egzystencji. Troska o kulturč jest wičc troskĈ o czãowieka.
________________
49 Lichaczow w latach 1986-1993 byã czãonkiem zarzĈdu Rosyjskiej Fundacji Kultury (ǾȜȟȟȖȗȟȘȖȗ ȂȜțȒ ǸȡșȪȠȡȞȩ) – pierwszej w historii ZSRR pozarzĈdowej organizacji dobroczynnej. Szerzej o dziaãalnoĤci Lichaczowa w tej fundacji zob. ǻȓȖȕȐȓȟȠțȩȗ ǲ.ǿ. ǹȖȣȎȥȓȐ. ǻȓȜȝȡȏșȖȘȜȐȎțțȩȓ ȚȎȠȓȞȖȎșȩ Ȗȕ ȎȞȣȖȐȎ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȑȜ ȢȜțȒȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ, ȞȓȒ. ǹ. ǮȞȖțȦȠȓȗț, ǺȜȟȘȐȎ
2006.

