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DYMITR SIERGIEJEWICZ LICHACZOW

KULTURA JAKO JEDNOLITA SFERA
Od tđumacza
Artykuđ Kultura jako jednolita sfera (ǸȡșȪȠȡȞȎ ȘȎȘ ȤȓșȜȟȠțȎȭ ȟȞȓȒȎ) autorstwa znanego
rosyjskiego historyka i literaturoznawcy Dymitra Lichaczowa zostađ po raz pierwszy
opublikowany w czasopiħmie „Nowyj Mir” w 1994 roku1. Napisany w publicystycznym
tonie, moľe byè odczytywany jako diagnoza stanu kultury rosyjskiej po upadku Zwiæzku Radzieckiego. Lichaczow kreħli w nim wizjú znakomicie rozwiniútej kultury o wspaniađych tradycjach, która na skutek zaniedbaē i niezrozumienia jej istoty przez samych
Rosjan znalazđa siú w stanie kryzysu. Rosyjski historyk zarzuca swoim rodakom nieumiejútnoħè postrzegania kultury w szerokiej perspektywie (poprzez ograniczanie jej do
wæskiej grupy zjawisk) oraz traktowanie róľnych aspektów kultury jako oddzielnych,
niepowiæzanych z sobæ fenomenów. W efekcie sami Rosjanie nie zdajæ sobie sprawy
z koniecznoħci dbania o – stanowiæcæ nierozerwalnæ cađoħè – „sferú kultury”, która jest
istotnym czynnikiem narodotwórczym.
Kolejny zarzut stawiany przez Lichaczowa dotyczy niezrozumienia rzeczywistych ļródeđ
kultury rosyjskiej. Zdaniem historyka kultura rosyjska jest czúħciæ kultury europejskiej.
Ħwiadczy o tym wspólnota podstawowych wartoħci, spoħród których za szczególnie waľnæ naleľy uznaè ogólnoludzkoħè, uniwersalizm, który – podobnie jak w przypadku kultury europejskiej – charakteryzuje siú tolerancjæ wobec osiægniúè obcych kultur i umiejútnoħciæ asymilacji najwaľniejszych dokonaē spoza wđasnego krúgu kulturowego. Wpđyw
Wschodu na kulturú rosyjskæ byđ – zdaniem Lichaczowa – znikomy i teza o azjatyckoħci
Rosji, gđoszona miúdzy innymi przez nacjonalistycznie nastawionych eurazjatów, jest
fađszywa.
Artykuđ Lichaczow warto teľ odczytaè w kontekħcie okreħlonej sytuacji spođeczno-politycznej Rosji poczætku lat dziewiúèdziesiætych ubiegđego wieku. Upadek ZSRR
spowodowađ intensywne poszukiwania nowej „idei rosyjskiej”, wizji rozwoju paēstwa
rosyjskiego w nowej rzeczywistoħci. Propozycja Lichaczowa dotyczæca wyboru, jakiego
powinna dokonaè jego ojczyzna, ma charakter wyraļnie prozachodni. Podkreħlanie europejskoħci kultury rosyjskiej, jej uniwersalizmu i tolerancyjnoħci oraz – co nie mniej
waľne – wyraļny sprzeciw wobec nasilajæcych siú tendencji nacjonalistycznych (przykđad eurazjatyzmu) ħwiadczy równieľ o okcydentalistycznym nastawieniu samego Lichaczowa.
________________
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Europejskoħè Rosjan nie jest jednak warunkiem wystarczajæcym do wydobycia kultury
rosyjskiej z kryzysu. Oprócz uħwiadomienia sobie jej rzeczywistych ļródeđ naleľy bowiem takľe – zdaniem rosyjskiego historyka – naprawdú siú o niæ zatroszczyè, pamiútajæc przy tym, ľe dla rozwoju cađej kultury ma znaczenie nawet najmniejszy jej aspekt.

Duİo dziĤ mówi sič o jednoĤci róİnych „przestrzeni” i „pól”. W dziesiĈtkach artykuãów prasowych, w programach radiowych oraz telewizyjnych omawiane sĈ zagadnienia dotyczĈce jednoĤci przestrzeni ekonomicznej, politycznej, informacyjnej i innych. Mnie zaĤ najbardziej interesuje problem przestrzeni kulturowej. To pojčcie nie oznacza okreĤlonego terytorium
geograficznego, lecz naleİy je rozumieþ przede wszystkim jako p r z e s t r z e ę
s f e r y, posiadajĈcĈ nie tylko swojĈ dãugoĤþ i szerokoĤþ, ale równieİ gãčbič.
W naszym kraju do dziĤ nie wypracowano koncepcji kultury oraz rozwoju kulturowego. WičkszoĤþ ludzi (w tym takİe „mčİowie stanu”) pojmuje kulturč jako doĤþ ograniczonĈ grupč zjawisk: teatr, muzea, estrada, muzyka, literatura. Czasem za element kultury nie uznaje sič nawet nauki,
techniki, wyksztaãcenia… Dlatego teİ niejednokrotnie zdarza sič, İe zjawiska, które odnosimy do „kultury”, rozpatrywane sĈ w izolacji od siebie:
s w o j e problemy ma teatr, s w o j e – zwiĈzki pisarzy, filharmonie, muzea
itd.
Jednakİe kultura to ogromne, j e d n o l i t e zjawisko, które z prostych
ludzi zamieszkujĈcych dane terytorium geograficzne tworzy naród. W jej
skãad zawsze wchodziãy i powinny wchodziþ: religia, nauka, wyksztaãcenie
oraz moralne zasady zachowania ludzi i funkcjonowania paęstw. Kultura
jest tym, co w znacznym stopniu usprawiedliwia przed Bogiem istnienie
narodu.
JeĤli ludzie zamieszkujĈcy jakiĤ obszar nie majĈ swojej jednolitej, kulturowej i historycznej przeszãoĤci, zwiĈzanych z niĈ tradycji, swoich ĤwiĈtyę
kultury, to wĤród nich (lub wĤród ich polityków) nieuchronnie pojawia sič
pokusa, aby jednolitoĤþ paęstwowĈ usprawiedliwiaþ róİnego rodzaju totalitarnymi koncepcjami. Idee te okazujĈ sič tym bardziej okrutne i nieludzkie,
im mniej jednolitoĤþ paęstwowa ksztaãtowana jest przez kryteria kulturowe.
Kultura stanowi ĤwiĈtynič narodu.
Czym w rzeczywistoĤci jest stare i trochč juİ wyĤwiechtane, zatarte
(przede wszystkim na skutek dowolnego wykorzystywania) pojčcie „ģwičta
RuĤ”? To nie tylko historia naszego kraju, ze wszystkimi wãaĤciwymi mu
pokusami i grzechami, lecz takİe religijne wartoĤci Rosji: ĤwiĈtynie, ikony,
miejsca kultu, czci i pamičci historycznej.
„ģwičta RuĤ” to ĤwiĈtynia naszej kultury: jej nauka, jej tysiĈcletnie wartoĤci, jej muzea, których zbiory obejmujĈ wartoĤciowe eksponaty nie tylko
narodów Rosji, lecz stanowiĈ takİe spuĤciznč caãej ludzkoĤci. ZnajdujĈce sič
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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. (Rosyjscy artyĤci w Petersburgu uczyli sič nie tylko w Akademii
Sztuk Pičknych, lecz takİe w Ermitaİu, galeriach Kuszelewa-Bezborodko,
Stroganowa, Stieglitza i innych, w Moskwie zaĤ – w galeriach Szczukinów
i Morozowów).
ģwiĈtynie „ģwičtej Rusi” nie mogĈ zostaþ utracone, sprzedane, zbezczeszczone, zapomniane, roztrwonione. ģmiertelnym grzechem narodu byãaby sprzedaİ ojczystych wartoĤci kulturowych, oddanie ich pod zastaw
(lichwiarstwo od zawsze byão uwaİane wĤród narodów cywilizacji europejskiej za najbardziej podãe zajčcie). RozporzĈdzaþ nimi nie mogĈ nie tylko
rzĈd, parlament, lecz równieİ İyjĈce obecnie pokolenie. WartoĤci kulturowe
nie naleİĈ bowiem do jednego pokolenia, lecz sĈ takİe wãasnoĤciĈ pokoleę
przyszãych. Podobnie jak nie mamy moralnego prawa trwoniþ bogactw
przyrody, nie biorĈc pod uwagč praw wãasnoĤci, interesów naszych dzieci
i wnuków, tak nie mamy prawa dysponowaþ wartoĤciami kultury, które
powinny sãuİyþ nastčpnym pokoleniom.
***
Szczególnie waİne wydaje mi sič rozpatrywanie kultury jako pewnego
organicznie jednolitego zjawiska, jako swego rodzaju sfery, w której istniejĈ
wspólne dla róİnych aspektów kultury tendencje, prawa, wzajemne przyciĈganie i odpychanie…
Sadzč, İe powinniĤmy traktowaþ kulturč jako okreĤlonĈ przestrzeę, sferč
sacrum, z której nie moİna, tak jak w grze w bierki, wyciĈgnĈþ jakiegokolwiek elementu, nie poruszajĈc pozostaãych. Utrata choþby jednej czčĤci
skutkuje bowiem nieuniknionym upadkiem caãej kultury.
Nie wgãčbiajĈc sič w szczegóãy oraz nie zatrzymujĈc na pewnych róİnicach mičdzy koncepcjami z dziedziny teorii sztuki, jčzyka czy nauki, chciaãbym zwróciþ uwagč na jeden tylko schemat, wedãug którego sztuka i kultura badana jest jako caãoĤþ. Elementami tego modelu sĈ twórca (moİe nim byþ
autor okreĤlonego tekstu, utworu muzycznego, pãótna malarskiego, artysta,
uczony) i „konsument” – odbiorca informacji, tekstu, utworu… Zgodnie ze
schematem dane zjawisko rozwija sič w pewnej przestrzeni, w pewnym
nastčpstwie czasu. Na jego poczĈtku znajduje sič twórca, na koęcu zaĤ –
niczym kropka dopeãniajĈca zdanie – „konsument”.
Taki kulturoznawczy schemat nie pozwala na peãne i wszechstronne
zrozumienie oraz ocenč zjawisk, samego procesu twórczoĤci kulturowej,
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recepcji jego rezultatów i – w efekcie – prowadzi do niedocenienia kultury,
niedocenienia faktu obecnoĤci w niej czãowieka.
OdtwarzajĈc zwiĈzek pomičdzy twórcĈ i osobĈ, dla której przeznaczone
jest dzieão, naleİy koniecznie zwróciþ uwagč na fakt w s p ó ã a u t o r s t w a
odbiorcy. Bez niego bowiem traci swoje znaczenie sama twórczoĤþ. Autor
(o ile jest utalentowany) zawsze pozostawia „coĤ”, co widz, sãuchacz lub
czytelnik dopracowuje oraz czego sič domyĤla. Zjawisko to jest szczególnie
widoczne w epokach wielkiego rozkwitu kultury – w antyku, w sztuce romaęskiej, w sztuce Starej Rusi, w dzieãach osiemnastowiecznych.
W sztuce romaęskiej, przy jednakowej objčtoĤci i wysokoĤci kolumn, kapitele wyraĮnie róİniãy sič od siebie. Równieİ materiaã, z którego wykonane
zostaãy kolumny, nie zawsze byã taki sam. Tym samym jednakowe parametry w jednym aspekcie pozwalaãy odebraþ wymiary róİniĈce sič od siebie
jako identyczne, inaczej mówiĈc – pozwalaãy „domyĤliþ sič jednakowoĤci”.
To samo zjawisko moİemy zaobserwowaþ równieİ w architekturze staroruskiej.
Sztuka romaęska zdumiewa równieİ czymĤ innym: poczuciem przynaleİnoĤci do Ĥwičtej historii. Uczestnicy wypraw krzyİowych przywozili ze
sobĈ z Palestyny (z Ziemi ģwičtej) kolumny i umieszczali je (zwykle jednĈ)
poĤród kolumn o podobnych wymiarach, lecz wybudowanych przez miejscowych architektów. ģwiĈtynie chrzeĤcijaęskie byãy wznoszone na gruzach
zniszczonych ĤwiĈtyę pogaęskich, pozwalajĈc tym samym (w pewnym stopniu takİe zmuszajĈc widza) domyĤliþ sič, wyobraziþ sobie zamysã twórcy.
(Konserwatorzy XIX wieku zupeãnie nie rozumieli tej osobliwoĤci sztuki
Ĥredniowiecznej i zazwyczaj dĈİyli do stworzenia precyzyjnej, symetrycznej
konstrukcji, do identycznoĤci prawej i lewej strony ĤwiĈtyni. W ten wãaĤnie
sposób, z niemieckĈ starannoĤciĈ, w XIX wieku zostaãa ukoęczona budowa
katedry Ĥwičtego Piotra i NajĤwičtszej Marii Panny w Kolonii. Zbudowano
dwie caãkowicie jednakowe wieİe, oskrzydlajĈce fasadč ĤwiĈtyni. Do takiej
idealnej symetrii – chociaİ w tym wypadku róİnica w podstawach obu wieİ
przekraczaãa metr i nie mogãa byþ przypadkowa – zmierzaã takİe wielki
francuski konserwator Viollet-le-Duc podczas renowacji katedry Notre-Dame
w Paryİu).
Nie przywoãujč kolejnych przykãadów z obszaru architektury, ani teİ
z innych dziedzin sztuki, gdzie jest ich doĤþ duİo.
Bezwzglčdna dokãadnoĤþ i zupeãna skoęczonoĤþ dzieãa negatywnie oddziaãuje na sztukč. Nie przypadkiem bowiem liczne utwory Puszkina (Eugeniusz Oniegin), Dostojewskiego (Bracia Karamazow), Lwa Toãstoja (Wojna
i pokój) nie otrzymaãy jednoznacznego zakoęczenia. Postaci Hamleta i Don
Kichota na wieki pozostaãy aktualne w literaturze wãaĤnie dzički temu, İe
zabrakão ostatecznego finaãu. Taka sytuacja dopuszczaãa, a nawet prowoko-
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waãa do odmiennych (nierzadko przeciwstawnych) interpretacji w róİnych
epokach historycznych.
***
Kulturč ãĈczĈ zjawiska, które przez jugosãowiaęskiego uczonego Aleksandra Flakera zostaãy okreĤlone mianem f o r m a c j i s t y l i s t y c z n e j.
Ta bardzo pojemna definicja w sposób bezpoĤredni odnosi sič nie tylko do
architektury, lecz takİe do literatury, muzyki, malarstwa i w pewnym stopniu do nauki (styl myĤlenia). Pozwala takİe wyróİniþ takie ogólnoeuropejskie prĈdy kulturowe, jak barok, klasycyzm, romantyzm, gotyk i tak zwana
sztuka romaęska (Anglicy nazywajĈ jĈ stylem normaęskim), która wpãynčãa
na rozwój wielu aspektów ówczesnej kultury. FormacjĈ stylistycznĈ moİna
nazwaþ styl secesyjny.
W wieku XX korelacja róİnych zjawisk kultury najwyraĮniej uwidoczniãa
sič w tak zwanej awangardzie (wystarczy wspomnieþ LEF2, konstruktywizm, sztukč agitacyjnĈ, literaturč faktu i kino dokumentalne, kubofuturyzm – w malarstwie i poezji, formalizm w literaturoznawstwie, abstrakcjonizm itd.).
JednoĤþ kultury XX wieku w pewnych aspektach wystčpuje nawet wyraĮniej i ĤciĤlej niİ w poprzednich stuleciach. Nie przypadkiem Roman Jakobson mówiã o „wspólnym froncie nauki, sztuki, literatury, İycia, bogatym
w nowe, jeszcze nieznane wartoĤci przyszãoĤci”.
Aby zrozumieþ jednoĤþ stylu, naleİy pamičtaþ, İe owa jednoĤþ n i g d y
n i e b y w a p e ã n a. Dokãadne i bezwarunkowe wzorowanie sič na
wszystkich osobliwoĤciach jakiegokolwiek kierunku w dowolnej ze sztuk
jest domenĈ niezbyt utalentowanych twórców. Prawdziwy artysty chociaİby w niewielkim stopniu odstčpuje od formalnych cech tego lub innego stylu. Genialny wãoski architekt A. Rinaldi w Paãacu Marmurowym (1768-1785)
w Petersburgu, wybudowanym w stylu klasycystycznym, nieoczekiwanie
i umiejčtnie wykorzystaã takİe elementy rokoko. Tym samym nie tylko
upičkszyã swoje dzieão, ale równieİ trochč skomplikowaã kompozycjč, niejako zapraszajĈc prawdziwego znawcč architektury do poszukiwania przyczyny swojego odstčpstwa od stylu.
Jedno z najwičkszych dzieã architektury – Paãac Konstantynowski
w Strelnej pod Petersburgiem (znajdujĈcy sič obecnie w fatalnym stanie) –
powstawaã w XVIII-XIX wieku pod kierunkiem wielu budowniczych i pre________________
2 LEF – Lewy Front Sztuk (ǹȓȐȩȗ ȢȞȜțȠ ȖȟȘȡȟȟȠȐ). Ugrupowanie artystyczne dziaãajĈce
w latach 1922-1928, uwaİajĈce siebie za jedynego przedstawiciela sztuki rewolucyjnej. W skãad
LEF-u wchodzili m.in.: Wãodzimierz Majakowski, Siergiej Trietiakow i Osip Brik. Z grupĈ
zwiĈzani byli takİe inni artyĤci, np. Borys Pasternak, Wiktor Szkãowski i Siergiej Eisenstein.
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zentuje sobĈ oryginalnĈ szaradč architektonicznĈ, zmuszajĈcĈ wytrawnego
obserwatora do odkrywania zamysãu kaİdego z architektów.
PoãĈczenie, wzajemne przenikanie sič dwóch lub wičcej stylów najbardziej wyraĮnie daje o sobie znaþ w literaturze. TwórczoĤþ Szekspira jest czčĤciĈ baroku i klasycyzmu. Gogol ãĈczy w swoich utworach naturalizm z romantyzmem. Przykãady moİna by mnoİyþ. DĈİenie do tego, by stawiaþ
przed odbiorcĈ sztuki wciĈİ nowe i nowe zadania, zmusza architektów,
malarzy, rzeĮbiarzy, pisarzy do zmieniania stylów swoich utworów, zadawania swego rodzaju stylistycznych, kompozycyjnych i fabularnych zagadek.
JednoĤþ twórcy i wspóãtworzĈcego z nim czytelnika, widza, sãuchacza to
tylko pierwszy krok do jednoĤci kultury.
Nastčpny krok to j e d n o Ĥ þ m a t e r i a ã u kultury, która wyraİa sič
w d y n a m i c e i r ó İ n i c y…
***
Jednym z najwaİniejszych przejawów kultury jest jčzyk, niebčdĈcy wyãĈcznie Ĥrodkiem komunikacji, lecz przede wszystkim t w ó r c Ĉ, k r e a t o r e m. Nie tylko kultura, lecz takİe caãy Ĥwiat bierze swój poczĈtek
w Sãowie. Jak napisano w Ewangelii Ĥw. Jana, „Na poczĈtku byão Sãowo,
a Sãowo byão u Boga i Bogiem byão Sãowo”3.
Sãowo oraz jčzyk pomagajĈ nam widzieþ, zauwaİaþ i rozumieþ to, czego
bez nich nie bylibyĤmy w stanie zobaczyþ i zrozumieþ. OdkrywajĈ przed
czãowiekiem otaczajĈcy go Ĥwiat.
Zjawisko, które nie ma swojej nazwy, jak gdyby nie egzystuje w Ĥwiecie.
Za pomocĈ innych, zwiĈzanych z nim i juİ nazwanych zjawisk moİemy
staraþ sič je tylko odgadnĈþ, niemniej jednak nie istnieje ono dla ludzkoĤci
jako coĤ oryginalnego i odrčbnego. Nie ulega wičc wĈtpliwoĤci, İe bogactwo
jčzyka ma dla narodu ogromne znaczenie i determinuje bogactwo „kulturowego uĤwiadomienia sobie” Ĥwiata.
Jčzyk rosyjski jest niezwykle bogaty, podobnie zresztĈ jak caãy Ĥwiat,
który stworzyãa kultura rosyjska.
Bogactwo jčzyka rosyjskiego uwarunkowane jest przez wiele czynników. Najwaİniejszy z nich to fakt powstawania na olbrzymim terytorium,
niezwykle róİnorodnym pod wzglčdem warunków geograficznych, przyrodniczych, kontaktów z innymi narodami. Za istotnĈ naleİy uznaþ równieİ
obecnoĤþ drugiego jčzyka – cerkiewnosãowiaęskiego, który przez licznych
wybitnych lingwistów (Szachmatow, Sriezniewski, Unbegaun i inni) byã
uwaİany nawet za p i e r w s z y, kluczowy pod wzglčdem formowania
________________
3
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stylów literackich (dopiero póĮniej nakãadaãy sič na niego wyrazy pospolite
i liczne dialekty). Nasz jčzyk zawarã w sobie takİe to, co zostaão stworzone
przez folklor i naukč (terminologia naukowa). W jego skãad wchodzĈ teİ
przysãowia, powiedzenia, frazeologizmy, skrzydlate wyraİenia (na przykãad
z Pisma ģwičtego, z klasycznych dzieã literatury rosyjskiej, z rosyjskich romansów i pieĤni). OrganicznĈ i nieodãĈcznĈ czčĤciĈ jčzyka rosyjskiego staãy
sič (jako rzeczowniki pospolite) nazwiska wielu bohaterów literackich (Mitrofanuszki, Obãomowa, Chlestakowa i innych). Jčzyk obejmuje wszystko, co
zostaão ujrzane jego „oczami” i stworzone przez sztukč jčzyka. (Naleİy zauwaİyþ, İe w rosyjskĈ ĤwiadomoĤþ jčzykowĈ, w rzeczywistoĤþ przez niĈ
stworzonĈ, weszãy – poprzez malarstwo, muzykč, przekãady, przy udziale
jčzyka greckiego i ãaciny – pojčcia i obrazy ze Ĥ w i a t o w e j literatury,
nauki i kultury).
Dzički swojej zdolnoĤci do adaptowania rozmaitych zjawisk kultura rosyjska okazaãa sič niezwykle bogata. Jednakİe jej Ĥwiat moİe sič nie tylko
wzbogacaþ, lecz równieİ stopniowo, niekiedy zaĤ katastroficznie szybko,
biednieþ. Proces uboİenia ma miejsce równieİ dlatego, iİ wiele zjawisk
przestaliĤmy „tworzyþ” i widzieþ (z aktywnego uİycia zniknčão na przykãad
sãowo „rewerencja” – mimo İe jest zrozumiaãe, prawie nikt dziĤ go nie wykorzystuje), ale takİe z powodu coraz czčstszego uciekania sič do sãów banalnych, pustych, spowszedniaãych, niezakorzenionych w tradycji kultury
oraz zapoİyczanych w sposób lekkomyĤlny i bez wyraĮnej potrzeby.
Ogromnym 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.
***
Kulturč narodu, rozumianĈ jako jednoĤþ, moİna porównaþ do góry lodowej, poruszajĈcej sič wolno, lecz z niezwykãĈ mocĈ.
Dobry przykãad stanowi nasza literatura. Istnieje nieprawdziwe wyobraİenie o literaturze, która jakoby „karmi sič” İyciem, „odtwarza” Ĥwiat realny, w sposób bezpoĤredni dĈİy do jego naprawienia, zãagodzenia obyczajów. Tak naprawdč w wičkszoĤci przypadków jest ona samowystarczalna,
nadzwyczaj samodzielna. FunkcjonujĈc dzički stworzonym przez siebie
tematom i obrazom, literatura bez wĈtpienia wpãywa na otaczajĈcy jĈ Ĥwiat,
a nawet kreuje go, jednak czyni to w sposób doĤþ zãoİony i czčsto nieprzewidywalny.
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ģwiadczĈ o tym dawno juİ znane zjawiska wpãywu konstrukcji fabularnej i obrazów z Eugeniusza Oniegina Puszkina na rozwój rosyjskiej powieĤci
XIX wieku oraz proces ewoluowania wizerunku „zbčdnego czãowieka”.
Jeden z najwyraĮniejszych przykãadów „samorozwoju” literatury moİemy odnaleĮþ w dzieãach Saãtykowa-Szczedrina, gdzie bohaterowie staroruskich latopisów, niektórych utworów satyrycznych, a potem ksiĈİek
Fonwizina, Kryãowa, Gogola, Gribojedowa, prowadzĈ swoje İycie – İeniĈ
sič, rodzĈ dzieci, sãuİĈ – i w nowych historycznych oraz obyczajowych warunkach dziedziczĈ cechy swoich rodziców. Daje to autorowi unikatowĈ
moİliwoĤþ charakteryzowania wspóãczesnych mu tradycji, zwyczajów,
rozwoju myĤli i spoãecznych typów zachowania.
Takie szczególne zjawisko jest moİliwe tylko pod dwoma warunkami: literatura powinna byþ niezwykle bogata i rozwiničta oraz musi byþ powszechnie i z zainteresowaniem c z y t a n a przez spoãeczeęstwo. Dzički
tym czynnikom literatura rosyjska stanowi jak gdyby j e d e n u t w ó r,
przy tym utwór zwiĈzany z caãĈ literaturĈ europejskĈ, adresowany do czytelnika, który zna – choþby z przekãadów – literaturč francuskĈ, niemieckĈ,
angielskĈ i antycznĈ. JeĤli zwrócimy uwagč na wczesne dzieãa Dostojewskiego lub jakiegokolwiek innego wybitnego pisarza XIX i poczĈtku XX
wieku, to moİemy zauwaİyþ, jak szerokiego wyksztaãcenia oczekiwaã on
(oczywiĤcie sãusznie!) od swoich czytelników. ģwiadczy to takİe o ogromnej
skali rosyjskiej (lub dokãadniej: rdzennie rosyjskiej) k u l t u r o s f e r y.
Kulturosfera rosyjska moİe przekonaþ kaİdego wyksztaãconego czãowieka, İe ma on do czynienia z wielkĈ kulturĈ, krajem oraz narodem. įeby
udowodniþ ten fakt, nie potrzebujemy ani argumentów w postaci dywizji
czoãgów, ani dziesiĈtków tysičcy samolotów bojowych, ani odwoãywania sič
do naszej przestrzeni geograficznej i zãóİ surowców naturalnych.
***
DziĤ znów modna staãa sič idea tak zwanego eurazjatyzmu. Kiedy mówimy o problemach ekonomicznej oraz cywilizacyjnej wspóãpracy pomičdzy EuropĈ a AzjĈ, to koncepcja ta wydaje sič moİliwa do zaakceptowania.
Jednakİe gdy wspóãczeĤni „eurazjaci” zaczynajĈ przekonywaþ o istnieniu
pewnego „turaęskiego” pierwiastka w rosyjskiej historii czy kulturze, to
zostajemy przeniesieni na teren nader wĈtpliwych fantazji, bardzo biednej
mitologii, kierujĈcej sič bardziej emocjami niİ faktami naukowymi, realiami
historyczno-kulturowymi czy zwykãymi dowodami rozsĈdku.
Eurazjatyzm jako pewien nurt ideowy powstaã w Ĥrodowisku rosyjskiej
emigracji w latach dwudziestych i wyãoniã sič wraz z rozpoczčciem wydawania „Jewrazijskogo wriemiennika” („ǳȐȞȎȕȖȗȟȘȖȗ ǰȞȓȚȓțțȖȘ”). Jego
sformowanie spowodowane byão goryczĈ strat, jakie przyniósã Rosji prze-
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wrót paĮdziernikowy. CzčĤþ rosyjskich myĤlicieli-emigrantów, oddana swoim patriotycznym uczuciom, daãa sič skusiþ ãatwym rozwiĈzaniem skomplikowanych oraz tragicznych zagadnieę rodzimej historii i ogãosiãa Rosjč
osobnym organizmem, osobnym terytorium, zorientowanym przede wszystkim na Wschód, na Azjč, a nie na Zachód. W efekcie sformuãowano stwierdzenie, jakoby europejskie prawa nie byãy pisane dla Rosji, zaĤ zachodnie
normy i wartoĤci wcale do niej nie pasowaãy.
Tymczasem pierwiastek azjatycki w kulturze rosyjskiej istnieje jedynie
pozornie. Znajdujemy sič mičdzy EuropĈ i AzjĈ tylko geograficznie, rzekãbym nawet – „kartograficznie”. 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.
Rosja w swojej kulturze niezwykle rzadko czerpaãa wyãĈcznie ze
Wschodu. 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. Rosja nie znaãa charakterystycznych dla
Serbii i Buãgarii (mieszkajĈcych takİe w Polsce i na Wčgrzech) „poturczeęców”, czyli przedstawicieli rdzennego etosu, którzy przyjčli islam.
Dla Rosji, podobnie jak dla Europy (Hiszpanii, Serbii, Wãoch, Wčgier),
o wiele wičksze znaczenie miaãa konfrontacja Poãudnia i Póãnocy niİ
Wschodu i Zachodu. Z Poãudnia, z Bizancjum i Buãgarii przyszãa na RuĤ
europejska kultura duchowa, zaĤ z Póãnocy, ze Skandynawii – pogaęska,
druİynowo-ksiĈİčca kultura wojenna. Bardziej oczywiste niİ Eurazja byãoby okreĤlenie Rusi mianem Skandobizancjum.
***
Dla istnienia i rozwoju prawdziwej, wielkiej kultury konieczna jest obecnoĤþ w spoãeczeęstwie wysokiej ĤwiadomoĤci kulturowej, a takİe przestrzeni kulturowej, w skãad której wchodzĈ nie tylko narodowe wartoĤci kultury,
lecz takİe wartoĤci naleİĈce do caãej ludzkoĤci.
Taka kulturosfera – konceptosfera – w sposób najbardziej wyraĮny przejawia sič w europejskiej, a dokãadniej – w zachodnioeuropejskiej kulturze,
która zachowaãa w sobie wartoĤci przeszãe i teraĮniejsze: antyczne, naleİĈce
do kultury Bliskiego Wschodu, islamu, buddyzmu itd.
Kultura europejska ma charakter ogólnoludzki.
StanowiĈc czčĤþ k u l t u r y Rosji, musimy – poprzez przynaleİnoĤþ do
k u l t u r y e u r o p e j s k i e j – naleİeþ do k u l t u r y o g ó l n o l u d z k i e j.
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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.
***
Kultura ma charakter integralny, poniewaİ rozwój jednej jej strony, jednej dziedziny, jest ĤciĤle zwiĈzany z rozwojem innej. Dlatego teİ „sfera kultury” lub „przestrzeę kultury” stanowi nierozerwalnĈ caãoĤþ, a brak postčpu
w dowolnej dziedzinie nieuchronnie doprowadzi do stagnacji caãej kultury.
Upadek kultury humanistycznej lub jakiejkolwiek jej czčĤci (na przykãad
muzyki) z pewnoĤciĈ – choþ nie od razu bčdzie to widoczne – odbije sič takİe na poziomie rozwoju matematyki czy fizyki.
Kultura istnieje dzički wspólnemu gromadzeniu wartoĤci, umiera zaĤ
stopniowo na skutek utraty swoich elementów, poszczególnych czčĤci stanowiĈcych jednolity organizm.
Kultura, choþ wyróİniamy jej typy (na przykãad narodowe) i formacje
(antyk, Bliski Wschód, Chiny), nie ma granic i wzbogaca sič poprzez rozwój
swoich wãaĤciwoĤci oraz kontakt z innymi kulturami. Narodowa izolacja
nieuchronnie prowadzi do jej uboİenia i degeneracji, do zatracenia jej indywidualnoĤci.
ģmierþ kultury moİe byþ spowodowana przez dwie przeciwstawne
przyczyny. Pierwsza z nich to narodowy masochizm – odrzucanie wartoĤci
wãasnego narodu, brak poszanowania dla osiĈgničþ swojej kultury, wrogi
stosunek (co nierzadko obserwujemy dziĤ w Rosji) do wyksztaãconej warstwy spoãeczeęstwa – twórców, nosicieli oraz luminarzy kultury wysokiej.
Druga tendencja (równieİ nadzwyczaj obecnie rozwiničta) przejawia sič
w „ciasnym patriotyzmie” (wyraİenie Dostojewskiego), przybierajĈcym
skrajne, czčsto zupeãnie wulgarne formy nacjonalizmu. Mamy wičc do czynienia z dwoma elementami jednego zjawiska – k o m p l e k s u n a r o d ow e g o.
PrzezwycičİajĈc w sobie narodowe kompleksy, zarówno z prawej, jak
i z lewej strony, powinniĤmy zdecydowanie odrzuciþ próby upatrywania
ratunku dla kultury wyãĈcznie w naszej geografii, w poszukiwaniu priorytetów geopolitycznych, uwarunkowanych naszym poãoİeniem mičdzy EuropĈ a AzjĈ, w ubogiej ideologii eurazjatyzmu.
Nasza kultura – tradycyjna kultura rosyjska oraz kultura narodów zamieszkujĈcych nasz kraj – jest k u l t u r Ĉ e u r o p e j s k Ĉ, u n i w e r s a l n Ĉ,
która poznaãa oraz przyswoiãa sobie najlepsze aspekty wszystkich kultur
ludzkoĤci. (Najlepszym dowodem uniwersalnego charakteru naszej kultury
jest stan, zakres oraz objčtoĤþ prac badawczych powstaãych w przedrewolucyjnej Cesarskiej Akademii Nauk, gdzie na najwyİszym poziomie naukowym, mimo niewielkiej liczby czãonków, byãy reprezentowane: turkologia,
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arabistyka, sinologia, japonistyka, afrykanistyka, badania ludów ugrofięskich, kaukazologia, indologia. Zgromadzono ponadto bogate kolekcje zbiorów z Alaski i Polinezji).
Koncepcja Dostojewskiego o uniwersalnoĤci, ogólnoludzkoĤci Rosjan jest
prawdziwa tylko pod tym wzglčdem, İe jesteĤmy podobni do reszty Europy, która mimo swojej ogólnoludzkoĤci pozwala kaİdemu narodowi zachowaþ jego wãasnĈ specyfikč.
Nie moİemy pozwoliþ osãabnĈþ e u r o p e j s k i e j o g ó l n o l u d z k o Ĥ c i, która zawiera sič w kulturze rosyjskiej, i dlatego powinniĤmy ze
wszystkich siã wspieraþ równomierne funkcjonowanie naszej kultury jako
jednolitej sfery. Oto najwaİniejsze i najbardziej istotne zadanie stojĈce dziĤ
przed nami.
Z jčzyka rosyjskiego przeãoİyã âukasz Gemziak

