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Celem pracy było pokazanie Aleksandra Hercena jako filozofa, który w 
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Zmiany, które chciał wprowadzić, opierały się na wolności każdego 

człowieka. 
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Wstęp 

  

 W dziewiętnastowiecznej filozofii politycznej pojawiło się wiele idei 

rewolucyjnych. Konstruowano różne utopijne systemy, jak: socjalizm, komunizm, 

anarchizm czy anarchokolektywizm. Systemy te różniły się od siebie znacznie, jednak 

we wszystkich pojawiała się sprecyzowana, dokładnie opracowana wizja rzeczywistości 

po rewolucji. Myśl Aleksandra Iwanowicza Hercena wyróżnia się na tym tle, ponieważ 

w przeciwieństwie do współczesnych mu myślicieli nie przedstawił on żadnego 

spójnego planu określającego porewolucyjny świat. Hercenowska myśl miała na celu 

ukazanie i usunięcie kłamstw istniejących w „starym świecie”, czyli w świecie przed 

rewolucją. Wydaje się, że już przez samą tę odmienność należy poddać głębszej analizie 

filozofię Rosjanina. Przedstawienie jej jest jednak związane ze współczesnymi 

problemami cywilizacyjnymi. Również współcześnie wiele grup społecznych skłania 

się ku radykalnym rozwiązaniom. Źródłem tych rozwiązań jest między innymi 

dziewiętnastowieczna myśl rewolucyjna. Warto zatem prześledzić krytykę tych 

koncepcji, tworzoną już w okresie ich powstawania, proponowaną przez Hercena. 

Celem tej pracy jest ukazanie wyjątkowej, racjonalistycznej koncepcji rewolucyjnej, 

jaką proponuje Aleksander Hercen. 

 Podstawą filozofii Hercena była szeroko rozumiana wolność każdego człowieka. 

Zakładał on wolność od państwa, religii, narzuconych praw moralnych, ale także 

wolność od porad i pomocy innych osób, co miało kluczowe znaczenie dla sytuacji 

chłopów i robotników. Założeniem dotychczasowych systemów była pomoc niższym 

warstwom społecznym, rozumiana jako prowadzenie mas przez inteligencję ku lepszej 

przyszłości. Dla Hercena taka pomoc była rozumiana jako inny sposób ciemiężenia 

ludu. Wolność ludu oznaczała również możliwość dokonywania swoich wyborów, a 

także popełniania błędów przez lud. Centralnym punktem hercenowskich idei był 

człowiek, ale nie wyidealizowany jak u Feuerbacha, tylko ten aktualnie istniejący, który 

ma wiele cech dobrych, jak i wiele cech złych; ten, który popełnia błędy i popada w 

sprzeczności. Takie podstawy koncepcji antropologicznej dały swój wyraz w 

przepełnionej racjonalizmem hercenowskiej myśli rewolucyjnej.  

 Aby przedstawić koncepcję rosyjskiego filozofa jako spójną całość, układ pracy 

wygląda następująco: w rozdziale pierwszym zostanie przedstawiony zarys 

biograficzny postaci filozofa, a także zarys historyczny okresu w którym on działał. 
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Dalsza cześć rozdziału poświęcona zostanie koncepcji antropologicznej, jaką 

prezentował Aleksander Hercen. Zostanie omówiony wątek zależności człowieka od 

przyrody. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu człowiek jest 

częścią przyrody, a w jakim się od niej różni? Wynik tych rozważań pozwoli pokazać 

jak rosyjski filozof widział naturę człowieka. W rozdziale  przedstawiony zostanie 

również problem wolności jednostkowej, a więc tej przyrodzonej, zdaniem Hercena, 

każdej osobie. Problemem, który pojawi się wraz z wolnością i naturą człowieka, jest 

jego moralność. W tym miejscu przedstawiona zostanie krytyka moralności 

obowiązującej w "starym świecie", pojawi się także opis moralności idealnej, która 

będzie istnieć dopiero gdy każda jednostka będzie wolna. W ostatnim podrozdziale 

znajdzie się porównanie filozofii człowieka Aleksandra Hercena i Michaiła Bakunina, 

które wydaje się o tyle interesujące, że Bakunin był kontynuatorem rewolucyjnej myśli 

Hercena. Jest ono również ważne, dlatego że obaj filozofowie pojawiają się czasem w 

literaturze przedmiotowej jako przedstawiciele tych samy poglądów. Warto podjąć 

próbę ustalenia, czy jest tak w rzeczywistości.  

 Rozdział drugi poświęcony będzie wizji rewolucji, jaką przedstawia Aleksander 

Hercen. W pierwszej części przedstawiona zostanie krytyka "starego świata", a więc 

państwa, religii i ustroju społecznego. Nakreślony zostanie również stosunek 

rosyjskiego myśliciela do mieszczaństwa, utożsamianego przez filozofa z burżuazją. 

Pojawi się tutaj również problem wolności, ale wolności społecznej. W dalszej części 

rozważony zostanie przebieg i cel rewolucji. Przedstawiony zostanie także sposób, w 

jaki Hercen postrzega rewolucjonistów. Zostanie pokazany ich profil psychologiczny, a 

także ich pochodzenie. W części tej zostanie również opisany sposób, w jaki odnosi się 

Hercen do ideologów rewolucji i do utopijnych systemów tworzonych przez 

współczesnych mu myślicieli. Na zakończenie opisane zostaną systemy społeczno-

polityczne, które zdaniem rosyjskiego filozofa nie przyniosą ani zmian, ani korzyści 

społecznych. Systemami tymi są demokracja i republika. Podane zostaną także 

argumenty popierające socjalizm. 

 W trzecim, ostatnim rozdziale przedstawiona zostanie koncepcja rosyjskiego 

socjalizmu. W pierwszej części ukazane zostanie, jaki wpływ miało państwo i 

wydarzenia historyczne na charakter i sposób życia rosyjskiego ludu. Opisane zostaną 

także cechy ludu rosyjskiego, które wyróżniają go na tle innych grup etnicznych. 

Zadane zostanie również pytanie stawiane przez wielu rosyjskich filozofów: co ma 

wnieść Rosja do Europy i jaki będzie jej wkład w rewolucję? W odpowiedzi na to 
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pytanie opisana zostanie hercenowska wizja socjalizmu budowanego na ludowym 

systemie organizacji społecznej, jakim była gmina wiejska. Podjęta zostanie również 

próba przedstawienia świata postrewolucyjnego w filozofii Hercena. W rozdziale tym 

poruszony zostanie również wątek panslawizmu, który pojawia się w jego myśli. 

 W pracy zastosowano analityczno-syntetyczną metodę badawczą. Wiązało się to 

jednak z pewnymi komplikacjami, bowiem pisma Aleksandra Hercena nie stanowią 

spójnego, metodologicznie zbudowanego systemu. Dzieła, z których korzystano w 

niniejszej pracy są broszurami drukowanymi w gazetach i pismach, lub listami 

pisanymi do innych rewolucjonistów, Taka forma wynika ze specyfiki zarówno 

tematyki poruszanej w pracach, jak i charakteru dziewiętnastowiecznej filozofii 

rosyjskiej. W XIX wieku w Rosji nie istniała jeszcze filozofia akademicka, tą dziedziną 

zajmowali się głównie publicyści i pisarze. Z powodu ogromnego obszaru, jaki 

zajmował (i zajmuje) ten kraj, dystrybucja książek była utrudniona, przez co większość 

dzieł filozoficznych i literackich było publikowane w gazetach i pismach. Innym 

problemem, przez który nie drukowano książek, była cenzura. Trudności 

interpretacyjne wynikające z wielości prac i ich rozproszenia, poruszanych tematów i 

sposobu, w jaki Hercen o nich pisał, stały się powodem, przez który praca ta została, w 

jak największej mierze, oparta na tekstach rosyjskiego filozofa, przez co posiłkowanie 

się literaturą przedmiotową zostało bardzo ograniczone.  

 Aleksander Hercen w swoich pracach zajmuje się problemem wolności 

człowieka, tej przyrodzonej jak i tej, którą można osiągnąć w społeczeństwie. Równie 

ważnym punktem był dla niego system społeczny. W pracy zostały opisane tylko 

wybrane wątki zawarte w filozofii Hercena, a i te wymagają większej uwagi. Kryterium 

wyboru był związek z rewolucją i socjalizmem, jednak Hercen porusza także inne 

kwestie. Filozofia tworzona przez rosyjskiego myśliciela wymaga głębszych badań i 

szerszego opisu, który w znacznym stopniu wykraczałby poza ramy tej pracy. 
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Rozdział I. Koncepcja antropologiczna 

  

 Aleksander Iwanowicz Hercen urodził się w Moskwie w 1812 roku, był 

nieślubnym synem szlachcica Iwana Jakowlewa i Luizy Haag. Hercen należał do 

pokolenia „zbędnych ludzi”, ich dojrzałość przypadała na okres panowania Mikołaja I, 

przez co nie mogli oni działać – po powstaniu dekabrystowskim zwiększył się 

despotyzm i tyrania cara. Cenzura, tajna policja, kary zsyłki a nawet śmierci blokowały 

możliwość praktycznego działania. „Zbędni ludzie” zapisali się w historii i kulturze 

Rosji: ograniczani przez władzę skupili się głównie na myśleniu, tworzeniu idei i 

próbach rozwiązania zastanych problemów1. W ich szeregach narodził się słynny spór 

słowianofilów z okcydentalistami. Oba te ruchy odpowiadały na pytania Piotra 

Czaadajewa: czy Rosja należy do Zachodu? Jaka jest jej przyszłość? Słowianofile 

uważali, że przyszłość ich kraju powinna być oparta na rosyjskiej tradycji – należy 

powrócić do rozwiązań z czasów przedpiotrowych. Okcydentaliści zaś upatrywali 

przyszłość Rosji w Europie, twierdzili, że powinna ona korzystać z dorobku 

kulturowego Zachodu i w przemyślany sposób adaptować europejskie rozwiązania na 

grunt rosyjski2.  

 Aleksander Hercen należał do grona okcydentalistów. Już na studiach zaczął 

działać w różnego rodzaju kołach dyskusyjnych, w których zajmowano się filozofią i 

problematyką społeczną. Carat postrzegał jednak takie zgromadzenia jako fundamenty 

tworzenia rewolucji i zamachu stanu, więc Hercen – jak i wielu innych inteligentów – 

został zesłany i do końca pobytu w kraju był poddawany mniejszym lub większym 

represjom. W 1847 roku filozof wyjechał na Zachód (przebywał między innymi we 

Francji, Włoszech i Szwajcarii, aby ostatecznie zamieszkać w Londynie), gdzie pod 

wpływem obserwacji i wydarzeń historycznych (Wiosna Ludów), przekształcił swoje 

okcydentalne poglądy. Wynikiem tego przewartościowania jest praca Z tamtego brzegu, 

jak również późniejsza koncepcja rosyjskiego socjalizmu, która ma znamiona zarówno 

okcydentalistyczne jak i słowianofilskie. Hercen na emigracji działał bardzo aktywnie 

                                                
1 I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, przeł. S. Kowalski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 193. 
2 M. Abassy, Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfikacji dziewiętnastowiecznej 

inteligencji rosyjskiej., WUJ, Kraków 2008. 
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na rzecz rosyjskiej inteligencji – wydawał czasopismo „Kolokol”, uczestniczył w 

różnego rodzaju zjazdach i sympozjach, działał na rzecz uciskanego przez Rosję ludu, w 

tym także Polaków. Hercen nie mógł wrócić do swojego kraju, resztę życia spędził na 

emigracji – umarł w 1870 roku w Paryżu3.  

 

1. Człowiek a przyroda 

 

 Podstawą antropologicznej koncepcji Hercena jest założenie, że człowiek 

całkowicie należy do przyrody, a jego umysł, świadomość są uwieńczeniem jej 

rozwoju. Nie możemy stawiać człowieka jako tworu radykalnie różnego od przyrody, 

jest z nimi trwale związany. Według Hercena i ludzkości i przyrody nie można 

rozumieć poza historycznym rozwojem4. Człowiek względnie buntuje się przeciwko 

temu związkowi, próbuje się sprzeciwić, wznieść poza naturę, ale jest to niemożliwe. 

Zawsze będzie musiał postrzegać siebie jako zwierzę, ze wszystkimi tego 

konsekwencjami, jak np. popędliwość czy instynktowność w działaniu. Nie oznacza to 

jednak, że Hercen rozumiał człowieka czysto naturalistycznie – twierdził, że istnieje 

dusza, umysł i świadomość. One to, gdy spełnimy pewne warunki, umożliwiają nam 

panowanie nad naszą naturą, nad zwierzęcością. Owe warunki stanowi dbanie o rozwój 

jednostkowy, umysłowo-moralny. Dlatego też myśliciel odróżnia człowieka dobrze 

urodzonego, arystokratę od robotnika czy chłopa, nie oczekuje on i nie wymaga od nich 

tych samych działań. Dla filozofa dusza nie ma związku z metafizyką – jest ona, tak jak 

i umysł, rozwiniętą częścią organizmu człowieka, nie odnosi nas do niczego innego 

poza nami samymi i przyrodą, z której wyrosła5. Filozof nie gloryfikuje człowieka, 

mówi on w Listach o badaniu przyrody, że „człowiek nie dlatego ujawnia we 

wszystkim swój rozum, że jest on mądry i wnosi swoją mądrość wszędzie, lecz 

odwrotnie – jest mądry, dlatego, że wszystko jest mądre”6. Człowiek nie stanowi 

wyjątku, jest najdoskonalszym tworem mądrej przyrody. Myśl nie należy do człowieka, 

                                                
3 Por. A. Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania, przeł. J. Wyszomirski, KiW, Warszawa 1954, t. 

I-V. 
4 L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej, przeł. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, 

s. 124. 
5 Ibidem. 
6 A. Hercen, Listy o badaniu przyrody, [w:] Pisma filozoficzne, przeł. J. Walicka, PWN, 

Warszawa 1965, t. I, s. 120. 
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on ją tylko ujawnia, była ona „ukrytym rozumem”, który ktoś musiał ukazać. Człowiek 

jest tym, który odkrywa głębię i mądrość natury, świata7.  

 Rosjanin nie dzieli rzeczywistości na dwie odmienne składowe, w jego myśli 

wiele dziedzin się przenika. Choć początkowo wydaje się, że są one ze sobą sprzeczne, 

to po wnikliwszym badaniu zauważamy, że są ze sobą nierozerwalnie związane i 

stanowią spójną całość. Tak też jest z duszą i ciałem, mimo że zostały one rozerwane 

przez chrześcijaństwo, razem stanowią one jedność, pełnię, jaką jest człowiek. Jak pisze 

Gustaw Szpet: „Do końca, do ostatnich dni Hercena idea człowieka harmonijnego, 

żywego i integralnego pozostaje centralnym, niezmiennym punktem jego filozoficznego 

światopoglądu”8. Człowiek łączy w sobie materializm i idealizm, byt i myślenie, to w 

osobie przeciwieństwa łączą się ze sobą, bo „czyż to nie ona «ukryty rozum» 

przemienia w jawny, realizując twórczy i wolny rozum w rzeczywistości? Czyż to nie 

działalność osoby wprowadza teorię w życie, stosuje ją w praktyce”9? Pytania te 

pokazują jak dalece posunięta jest posiadana przez człowieka umiejętność łączenia 

dwóch przeciwieństw. Z tego co niemożliwe do połączenia w ludziach tworzy się 

harmonijna całość.  

 Ze zwierzęcą naturą człowieka łączy się również wolność, którą myśliciel 

rozpatruje w kilku aspektach. Wiele miejsca poświęca on kwestii wrodzonej wolności 

człowieka, jednak wynikiem tych rozważań jest teza, że człowiek, owszem. rodzi się 

wolny, ale to dlatego, że rodzi się jako zwierzę. Niczego więcej nie możemy przypisać 

temu założeniu10, gdyż nie mamy żadnych dowodów na faktyczne umiłowanie 

wolności przez człowieka. Dla Hercena powtarzane przez rewolucjonistów hasło, że 

„człowiek rodzi się wolny, a wszędzie jest w okowach”, jest komunałem, populizmem, 

który masy chętnie przyjmują i powtarzają. Nie ma on jednak potwierdzenia w 

rzeczywistości. Filozof jasno pokazuje swoje stanowisko, porównując powyższe zdanie 

do twierdzenia: „ryby rodzą się, aby latać, a ciągle pływają”11. W taki sam sposób 

możemy wskazywać na pewne cechy ryb, jak i na pewne cechy człowieka, dzięki 

którym moglibyśmy potwierdzić te tezy. Istnieją nawet nieliczne wolne jednostki, tak 

                                                
7 Ibidem. 
8 G. Szpet, Filosofskoje mirowozrenije Giercena, Pieterburg 1921, s. 4, cyt. za L. Stołowicz, 

op.cit., s. 125. 
9 L. Stołowicz, op.cit., s. 125. 
10 A. Hercen, Z tamtego brzegu,[ w:] Pisma filozoficzne, przeł. J. Walicka, PWN, Warszawa 

1965, t. I, s. 629. 
11 Ibidem, s. 623. 
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jak istnieje gatunek ryb, który potrafi latać, nie zmienia to jednak faktu, że większość 

ludzi nie jest wolna, a większość ryb nie lata. Dostosowywanie potrzeb i cech całej 

populacji do niewielkiej grupy wydaje się być niedorzeczne. Zamiast zastanowić się 

nad arcytrudnym problemem wolności i rozwoju człowieka, który stanowi podstawę 

ulepszania rzeczywistości i poprawy bytu całej populacji, arbitralnie go rozstrzygamy, 

wydajemy sąd uprawomocniający bądź negujący ludzką wolność, nie zważając na fakty 

i na historię. Nie może nas to doprowadzić do pozytywnych zmian, gdyż zarówno sam 

problem wolności, jak i rozdźwięk między sposobem, w jaki go zdefiniowaliśmy a 

naszymi działaniami, będzie się tylko powiększał. 

 Hercen stawia tutaj bardzo ciekawe pytanie: czy ludzie w ogóle chcą być wolni? 

Wydaje się, że jest to bardzo silna potrzeba, dla której można bardzo wiele poświęcić, 

jednak nadal trudno nam to potwierdzić. Jak pisze Hercen: 

 

„Owszem, niektóre warstwy społeczne, rozwijając się w szczególnie 

pomyślnych warunkach, zdradzają pewne ciągoty wolnościowe, ale 

wcale nie tak silne, sądząc na podstawie kilku tysięcy lat niewolnictwa 

czy nawet na podstawie współczesnego ustroju społecznego”12.  

 

Osoby pochodzące z niższych warstw społecznych wcale nie pragną wolności, nie 

potrzebują wzniosłych idei – ich buntowniczość i rewolucyjność wynika ze stanu 

materialnego, w jakim się znajdują, do zmian popycha ich głód, a nie idee. Nawet jeśli 

odnosimy wrażenie, że w wyższych warstwach sytuacja ma się zgoła odmiennie, to po 

wnikliwszych badaniach okazuje się, że różnica nie jest aż tak wielka. 

 Nadal tylko nieliczni pragną wolności, walczą o nią, pozostałej części szlachty, 

arystokracji wystarczy wygodne i dostatnie życie. Dlatego prawa, które wprowadzają, i 

rządy, które ustanawiają i utrzymują, w żaden sposób nie zbliżają ani ich, ani całego 

społeczeństwa do urzeczywistnienia wolności. Nie mamy też pewności czy ci, którzy 

pragną wolności, tak na prawdę chcą, aby ona zaistniała, gdyż „(…) [t]ak wiele 

mówimy o wolności, tacy jesteśmy z niej dumni, a jednocześnie mamy żal o to, że nikt 

nas nie prowadzi za rękę, że narażeni jesteśmy na potknięcia i ponosimy konsekwencje 

własnych czynów”13. Wydaje się, że dla myśliciela piękne słowa powtarzane przez 

                                                
12  Ibidem. 
13  Ibidem, s. 546. 
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rewolucjonistów i przez lud w żaden sposób nie wpływają na lepsze poznanie i 

rozwiązanie kwestii wolności. 

Historia pokazuje nam rewolucje i przewroty, które nie powiodły się właśnie z powodu 

lęku przed konsekwencjami, strachu przed wolnością. Możemy też spojrzeć na 

powyższy cytat z perspektywy jednostki, młodego człowieka, który zawsze pragnął 

wyzwolić się spod władzy rodziców, ale gdy stał się dorosły, gdy jego życie zależy już 

tylko od niego, wraca on do rodziców po porady, pomoc i wsparcie. Przykład ten 

wydaje się błahy, a wręcz trywialny, jednak dobrze obrazuje on ludzką naturę. 

Uwolnienie się młodzieńca spod władzy rodziców nie daje mu pełnej wolności (jest 

jeszcze społeczeństwo, prawo, religia, normy moralne itd.), ale już ta namiastka 

sprawia, że jest on przerażony i miast samemu stawiać czoła wyzwaniom, wraca on po 

pomoc  do domu rodzinnego. Wydaje się, że w podobny sposób działają rewolucjoniści, 

tak walczący, jak i ideologowie: pragną oni wolności przez cały okres uciemiężenia, ale 

gdy rewolucja już się dokona, stoją oni przed trudnymi wyzwaniami i aby zmniejszyć 

ich ciężar zwracają się do obalonego świata w poszukiwaniu rozwiązań.Takie podejście 

niweczy osiągnięcia rewolucji, a co za tym idzie i wolność. Ta ostatnia jest rozumiana 

jako wyzwolenie się spod wszelkich zakazów, nakazów i porad. Wolność, według 

Hercena,  jest zaprzeczeniem całego dotychczasowego świata.14.   

 Jeżeli jednak Hercen tak widzi wolność człowieka, to czy jest możliwa jakaś 

zmiana, czy jest możliwa rewolucja? I czy w ogóle jest ona potrzebna? Wydaje się, że 

na wszystkie te pytania możemy odpowiedzieć twierdząco. Zmiana jest możliwa, choć 

będzie to bardzo trudne zadanie15. Zmiana jest również potrzebna. Powyżej ukazano 

pogląd na wolność wysuwany w oparciu o podejście ilościowe, jednak jakościowo 

problem przedstawia się zgoła inaczej. Te nieliczne jednostki wolne i walczące o 

wolność są tymi, które napędzają rozwój, świat i historię. To nie dzięki masom 

człowiek znajduje się na aktualnym poziomie, a dzięki wybitnym jednostkom, to one 

pokazują, do czego zdolna jest natura ludzka. Hercen pokazuje to dobitnie, mówiąc: 

 

„Mniejszość, która triumfalnie wznosi się nad głowami innych i z wieku 

na wiek przekazuje swą myśl, swe dążenia, wcale nie atrakcyjne dla 

kłębiącej się w dole ciżby, dostarcza wspaniałego dowodu na to, jak 

                                                
14  Ibidem, s. 558. 
15  Problemowi rewolucji poświęcony jest cały kolejny rozdział niniejszej pracy, w którym zostanie 
szerzej opisana ta kwestia. 
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bardzo potrafi się rozwinąć natura ludzka, jakie bogactwa sił wyzwolić 

mogą w człowieku wyjątkowe okoliczności, ale nie dotyczy to jednak 

wszystkich, nie dotyczy mas”16. 

 

Wydaje się, że mniejszość jest ważniejsza dla historii i rozwoju ludzkości, gdyż to ona 

nadaje jej ton, ona wskazuje drogę, za którą później podążają masy. Różnica, którą 

Hercen tutaj opisuje, jest związana z warunkami życia. Szlachta czy arystokracja, z 

których to warstw pochodzą wybitne jednostki, nie musi troszczyć się o swój byt,(jak to 

czynią warstwy niższe), może się za to oddawać nauce, filozofii, samorozwojowi.  

Wśród ludu sytuacja jest odmienna, dlatego też wolność nie jest dla nich ważna. 

Nie oznacza to, że gdy poprawimy ich sytuację materialną i umożliwimy im edukację 

na pewno i oni, choć bardzo powoli, rozwiną się do tego stopnia. Historycznym 

przykładem urzeczywistnienia tej tezy jest rosyjska inteligencja raznoczyńska – była to 

grupa tworząca się od lat sześćdziesiątych XIX wieku, na którą składali się młodzi 

inteligenci, działacze, bojownicy o wolność pochodzący z niższych warstw 

społecznych, jak chłopstwo czy proletariat. Dzięki edukacji i ciężkiej pracy w krótkim 

czasie stali się oni wybitnymi jednostkami, z powodzeniem konkurującymi ze szlachtą 

na płaszczyźnie działalności twórczej i intelektualnej17. Mimo że w okresie 

powstawania Z tamtego brzegu, osoby chcące przekształceń były w mniejszości, a masy 

nie kwapiły się do zmian, to nieumożliwienie im rozwoju byłoby okrucieństwem, 

ponieważ okrucieństwem jest pozostawienie ludu żyjącego w warunkach uwłaczających 

godności człowieka bez pomocy. Wydaje się, że nie reagowanie na przemoc jest 

również przemocą. Choć na razie masy „umierają z pragnienia o krok od studni, nie 

domyślając się, że w niej jest woda, bo ich ojcowie nie powiedzieli im o tym”18, to nie 

przeciwdziałanie tej sytuacji byłoby hańbą dla inteligencji, dla tych wybitnych 

jednostek. Wydaje się, że wybitne jednostki muszą być w pewien sposób 

odpowiedzialne za masy, gdyż to ci nieliczni wskazują drogę, nadają ton rzeczywistości 

i historii. Wielkie odkrycia naukowe, literatura, sztuka, filozofia stracą swoją doniosłość 

i piękno, jeżeli ich twórcy nie zwrócą uwagi na cierpienie i wyzysk osób pochodzących 

z niższych warstw. Haniebnym jest bowiem zachwycanie się wielkimi możliwościami 

człowieka, jeżeli tuż obok inny człowiek umiera z głodu i przepracowania. Zmiana nie 

                                                
16  A. Hercen, Z tamtego brzegu, op.cit., s. 625. 
17  M. Abassy, op.cit. 
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tyle jest potrzebna, co jest konieczna, jednak, jak twierdzi Hercen, jej podstawą jest  

traktowanie ludu na równi z inteligencją19. Nie możemy patrzeć na masy jak na dzieci, 

którymi trzeba się zaopiekować i wskazać drogę, którą mają stąpać – takie podejście 

zakończy się porażką. W ten sposób lud nadal nie zostałby wyzwolony; spod jarzma 

państwa zostałby przeniesiony pod jurysdykcję inteligencji, ucisk zmieniłby tylko swoją 

formę, w wyniku czego lud będzie musiałby ponownie się zbuntować, rozpocząć 

kolejną rewolucję. Należy traktować niższe warstwy jak ludzi wolnych, którzy mają 

prawo do samostanowienia i do podejmowania własnych decyzji. Dopiero przy takich 

założeniach mamy szansę na powodzenie przewrotu. Dzięki temu w pełni zanegujemy 

„stary świat”, a zmiany będą trwałe.  

 Problem, o którym mówi tutaj Hercen, to odmienność konstytucji człowieka w 

zależności od jego pochodzenia. Warstwy niższe są dla Rosjanina bardzo zbliżone do 

natury. Jak sam pisze: „Ludy, masy – to siły żywiołowe, to oceanidy, ich droga jest 

drogą przyrody; jako jej najbliżsi spadkobiercy kierują się one ślepymi instynktami, 

namiętnościami, z których nie zdają sobie sprawy, z uporem trzymają się tego, co 

zdobyły, choćby to było złe”20. Różnica pomiędzy warstwami zdaje się być wręcz 

różnicą na poziomie ewolucji. Jednak owa ewolucyjna nierówność jest wynikiem 

pochodzenia, a nie jego powodem. Dysproporcje wynikają z warunków życia 

poszczególnych grup społecznych, a nie je powodują. Kwestia ta, choć wydaje się 

racjonalna (różnice między szlachtą a ludem były widoczne na pierwszy rzut oka), to 

może ona nieść za sobą ogromne i tragiczne w skutkach konsekwencje. Powyższy cytat 

z powodzeniem można wykorzystać do uprawomocnienia zagłady milionów istnień. 

Wynika, bowiem z niego, że lud (chłopstwo i proletariat) nie jest w pełni ludźmi, a 

jeżeli tak, to nie zasługują oni na równe traktowanie. Zamiast postrzegać ich jako 

osoby, można ich "używać", wspomagać się nimi, jak zwierzętami czy maszynami.  

Dla Hercena byłoby to jednak absolutną zbrodnią, wypaczeniem jego myśli, a 

wręcz zaprzeczeniem jej podstawowych założeń. Wykazanie tej różnicy nie miało na 

celu pokazania wyższości jednej warstwy nad drugą, jednego człowieka nad innym, ale 

ukazanie błędu, jaki popełniają warstwy wyższe – z jednej strony stawiają oni zbyt 

wysokie wymagania ludowi, z drugiej traktują niższe warstwy jak osoby 

niepełnosprawne, które trzeba otoczyć ciągłą opieką. Nie można zaprzeczyć różnicom, 

                                                                                                                                          
18  A. Hercen, Z tamtego brzegu, op.cit., s. 618. 
19  Ibidem, s. 587. 
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one istnieją, ale w żaden sposób nie umniejszają one człowieczeństwa gorzej 

sytuowanych osób. Poprzez narzucanie ludowi własnej woli, poprzez wygórowane 

oczekiwania bądź to odbieramy im status osoby w pełni, bądź udajemy, że nie ma 

między nami różnic. Lud powinien dojść do poziomu rozwoju szlachty 

(wypracowywanego przez setki lat w doskonałych warunkach życia) w ciągu 

najbliższych kilku lat, a przecież to niemożliwe.  

Hercen pisze: 

 

„Ma pani za złe ludziom, że tak wielu rzeczy nie zrobili, bo uważa ich 

pani za zdolnych do posiadania tych wszystkich pięknych cech, które 

pani sama w sobie wyrobiła lub które rozwinęło w pani wychowanie, a 

przecież oni w większości swej takiego wychowania nie otrzymali”21.  

 

Celem zmian jest umożliwienie ludowi rozwoju - tylko tyle. Masy, jak i poszczególne 

jednostki, będą podążały drogą, którą same sobie wybiorą, tą, która zostanie uznana 

przez nie za najlepszą. Ingerencja szlachty w wybór sposobu rozwoju jest zbędna i 

zgubna, nie przyniesie ona żadnego pożytku ani dla arystokracji, ani dla mas.  

 

2. Moralność człowieka 

 

W powyższych rozważaniach pojawia się, choć nie wprost, problem moralności. Jest 

ona rozpatrywana przez Hercena w dwóch aspektach – jako ta, która istnieje i jako ta 

idealna, która zaistnieje w przyszłości. Moralność człowieka w „starym świecie” jest 

rozdwojona, podzielona na część doskonałą (chrześcijanin, mędrzec) i tę faktyczną. 

Wydaje się, że jest to skrajny dualizm, między jedną a drugą moralnością nie ma 

żadnego związku. Ale tak nie jest, sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Ideał 

etyczny wpływa na życie przeciętnego człowieka zarówno pozytywnie, jak i 

negatywnie. Nadaje on ton, pokazuje drogę, która w aktualnych warunkach jest 

niemożliwa do spełnienia, człowiek nadal nie radzi sobie z tak wyśrubowanymi 

wymaganiami. Bardzo trudno jest nam „znaleźć wyjście z niemocy moralnej, z żałosnej 

                                                                                                                                          
20  Ibidem, s. 604. 
21  Ibidem, s. 616. 
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niezastosowalności przekonań, z chaosu, w którym nie potrafimy już rozpoznać, kto jest 

przyjacielem, a kto wrogiem”22. Rozbieżność między ludzkimi zachowaniami, między 

deklaracjami a czynami powoduje chaos i niemoc. Przecież od wieków wiemy, co jest 

dobre, a co złe, od wieków posiadamy dekalog, a sytuacja na świecie nadal się nie 

zmieniła. Skoro tak jest, to być może to, co uważaliśmy za dobre, wcale dobrem nie 

jest? A może ktoś (bądź coś) nie pozwala nam na zrealizowanie nauk Chrystusa? Ów 

problem „starego świata”, o którym pisze filozof, jest wciąż aktualny, a nawet przybrał 

on na sile. W XXI wieku chaos powiększa się, gdyż widzimy coraz więcej dróg, 

wszystkie wielkie religie świata, wielkie systemy etyczne są tuż obok nas, możemy 

korzystać z ich dorobku. Większy „wybór” tylko powiększa niemoc. Problemy, na które 

zwraca uwagę Hercen, jak na przykład zagubienia się świata i w świecie, jako przykład 

degrengolady i powód do natychmiastowych zmian, wciąż są aktualne. Po stu 

pięćdziesięciu latach nadal nie umiemy sobie z nimi poradzić.  

 Dla Rosjanina rozwiązaniem tego zagadnienia będzie uświadomienie sobie, że 

nie ma żadnej wyższej siły (niezależnie od tego czy jest to Bóg, państwo czy system), 

która odpowiada za nasze zachowanie. Hercen pisze:  

 

„Jakich czarodziejskich sztuk potrzeba, żeby wytłumaczyć ludziom, że 

oni sami ponoszą winę za swoje marne życie, jak wyjaśnić im na 

przykład, że nie godzi się grabić nędzarza, że wstrętną jest rzeczą 

objadać się, gdy obok inni umierają z głodu, że potajemne morderstwo w 

nocy na gościńcu jest równie ohydne jak to, którego się dokonuje 

otwarcie, w dzień, na wielkim placu przy biciu w bębny”23.  

 

Tylko my odpowiadamy za kształt naszego życia i za obraz świata. Choć rozwiązania, 

które widzimy w powyższym cytacie są proste, to już pierwsze jego słowa wskazują na 

wątpliwe powodzenie ich wprowadzania. Historia pokazuje nam, że owe 

„czarodziejskie sztuczki” stanowią tak duże wyzwanie, że żaden magik nie potrafił ich 

zaprezentować. Po raz kolejny widzimy, że dla Hercena holistyczna zmiana świata, 

wyrażająca się w ogólnoświatowej rewolucji, takiej, jaką wyobrażali sobie Karol 

                                                
22  Ibidem, s. 531. 
23  Ibidem.  
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Marks, czy Michaił Bakunin24, jest ułudą. Prawdziwa rewolucja, jaka powinna nadejść 

odbywa się na poziomie jednostki. Potrzeby, zmiany, o których powyżej mówi filozof, 

to tylko empatia, zwrócenie uwagi na drugiego i to nie tego znajdującego się gdzieś w 

oddali, którego nie widzieliśmy i tylko sobie wyobrażamy, tak jak inteligenci-

rewolucjoniści wyobrażali sobie chłopa czy robotnika, ale na osobę tuż obok nas.  

Drugim podstawowym postulatem Hercena jest wyrzeczenie się relatywizmu. 

Stosowanie praw moralnych, które już posiadamy, w taki sam sposób do każdego: czy 

to bogatego, czy biednego, czy to do jednostki czy do państwa, zniwelowałoby 

problem, a właściwie go usunęło. Zastosowanie szeroko pojętego przykazania „nie 

zabijaj” nie pozwoliłoby na istnienie chłopstwa czy proletariatu w takiej formie, w 

jakiej miało to miejsce w XIX wieku, gdyż zmuszanie człowieka do źle opłacanej pracy 

ponad siły jest powolnym zabijaniem go. Myśliciel pokazuje nam, że nawet te 

wymagania są zbyt wygórowane – człowiek nie jest w stanie ich spełnić25. 

 Choć wydawałoby się, że moralność człowieka jest na skrajnie niskim poziomie, 

to możemy zaobserwować pewne pozytywne przejawy, bowiem dla Hercena powyższe 

rozważania wcale nie prowadzą do tezy mówiącej, że człowiek jest z natury zły. 

Owszem upadek moralny człowieka jest tylko jego winą, ale:  

 

„w życiu praktycznym ludzie mniej kłamią niż w słowach. O tym jak są 

prostoduszni, najlepiej świadczy ich szczera gotowość do skruchy, gdy 

tylko zrozumieją, że popełnili jakieś przestępstwo”26.  

 

Wydaje się, że według myśliciela zło i dobro w człowieku się równoważą, gdyż 

jednostka często postępuje niezgodnie z prawem (czy to moralnym czy stanowionym), 

ale stara się żyć najlepiej jak umie. Myśliciel docenia już samo staranie, ono same 

traktowane jest jako dobry uczynek, który kompensuje ten niewłaściwy. Problem 

moralności, czy też jej braku, jaki tu omawiamy, raczej nie dotyczy człowieka, tzn. 

problem nie pojawił się w osobie, a wyniknął dopiero wtedy, gdy narzuciliśmy jej ideał 

postępowania, którego nie może ona spełnić.  

Hercen pisze:  

 

                                                
24  Por.  J. Uglik, Michaiła Bakunina filozofia negacji, Aletheia, Warszawa 2007. 
25  A. Hercen, Z tamtego brzegu, op.cit., s. 664. 



 18 

„Zamiast uznania za trudy, mamy pretensję do ludzi, że nie dorośli do 

ideału mędrca, wymyślonego przez stoików, ani do ideału świętego, 

wymyślonego przez chrześcijan”27. 

 

 Oczekujemy nadludzkiego wysiłku, nadludzkiej etyki w postępowaniu. Naszym celem 

jest żyć tak jak żył Chrystus, a przecież zgodnie z dogmatami był on nie tylko 

człowiekiem, ale i Bogiem. Patrząc z tej perspektywy, nie dostrzegamy małych kroków, 

jakie zachodzą w rozwoju człowieka i jego moralności, widzimy tylko zło, a dobro 

traktujemy jako odstępstwo od reguły, novum, które nijak nie pasuje do rzeczywistości. 

Hercen pokazuje, że mimo zła istniejącego w świecie, mimo złych wyborów i 

postępków ludzkich, człowiek sam w sobie nie jest zły – jest tylko człowiekiem i tylko 

tego co ludzkie możemy od niego oczekiwać. 

Cechą, która według Rosjanina jest niesłusznie uznawana za negatywną, jest 

egoizm. Ludzie muszą być egoistami, „ponieważ są osobami; jakże można być sobą bez 

wyraźnego poczucia własnej osobowości? Pozbawić człowieka tego poczucia znaczy 

pozbawić go zwartości, uczynić zeń istotę nudną, nieciekawą, bezwolną”28. Egoizm nie 

jest przywarą, nie jest on ani pozytywnym, ani negatywnym dodatkiem do naszego 

charakteru – jest on jedną z najbardziej podstawowych cech konstytuujących naturę 

człowieka. To on stanowi o byciu osobą, dzięki niemu możemy odróżnić się od stada, 

grupy. Wyzbycie się egoizmu oznaczałoby wyzbycie się człowieczeństwa, a w większej 

skali regres ewolucyjny, gdyż „jesteśmy egoistami i dlatego domagamy się 

niezależności, dobrobytu, uznania naszych praw, dlatego łakniemy miłości, szukamy 

działania... i nie możemy, nie wpadając w jawną sprzeczność, odmawiać tego samego 

innym”29. Właśnie ta nasza cecha umożliwiła rozwój cywilizacji i kultury, a nawet 

moralności i etyki, które ukształtowały się z potrzeby posiadania i życia zgodnie z 

prawami, potrzeby bycia kochanym i szanowanym, a one wynikają wprost z egoizmu.  

 Hercen postrzega egoizm jako spójny sposób myślenia, bycia – jeżeli w taki 

sposób traktuję siebie, i tego oczekuję dla siebie, to w taki sam sposób muszę traktować 

drugiego. Ta cecha otwiera nas na świat i na potrzeby ludzi, to dzięki niej stajemy się 

bardziej wrażliwi. Wbrew pozorom to ona nas socjalizuje, łączy w społeczeństwa. 

                                                                                                                                          
26  Ibidem, s. 620. 
27  Ibidem.  
28  Ibidem, s. 667. 
29  Ibidem. 
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Jednak dla myśliciela „egoizm i uspołecznienie to nie są ani cnoty, ani przywary, lecz 

podstawowe żywioły życia ludzkiego, bez których nie byłoby ani historii, ani rozwoju, 

byłoby jedynie rozdrobnione bytowanie dzikich zwierząt albo stada oswojonych 

troglodytów”30. Nie są to więc czynniki wartościujące ani też możliwe do 

wartościowania. Jak już kilkakrotnie wskazywano, według filozofa w rzeczywistości 

występują pewne stałe, których nie można zmienić. To one konstytuują świat nas 

otaczający. Wydaje się, że właśnie takimi stałymi są egoizm i uspołecznienie. 

Kształtują one człowieka i społeczeństwo, próby ich zmiany bądź usunięcia byłyby 

naruszeniem podstaw człowieczeństwa i świata przezeń tworzonego. Możemy zmieniać 

niektóre nasze cechy, udoskonalać siebie, ale nie mamy możliwości zbudować 

człowieka na nowo, stworzyć go od podstaw jako całkowicie nowy byt.  

 Odsłoną egoizmu jest indywidualizm, który stanowił dla Hercena jedną z 

najwyższych wartości. Wydaje się, że był on i środkiem, i celem na drodze do 

osiągnięcia pełnej wolności człowieka. Jak pisze myśliciel: „rozwój samoistnej 

osobowości stanowi największą wartość, do której dąży wszystko, co wolne, 

utalentowane i silne”31. Indywidualizm i wolność są w pełni skorelowane, jedno bez 

drugiego nie może istnieć. Rozwój obu tych wartości to proces trudny i długotrwały, 

wymagający wielkiego nakładu pracy i samozaparcia, przez co możemy obserwować go 

na różnych poziomach. Słabo rozwinięty indywidualizm w zestawieniu tłumem często 

stoi na dużo gorszej pozycji. Jak zauważa filozof: „ogólne sympatie mas są prawie 

zawsze trafne, jak trafny jest instynkt zwierząt, (...) [ponieważ – K. D.] mierna 

indywidualność poszczególnych jednostek zaciera się w tłumie; zaletą mas jest ich 

bezosobowość”32. Wydaje się, że dla Hercena nie każdy indywidualizm jest wart 

gloryfikacji, rodząca się indywidualność nie jest bowiem na tyle ukształtowana, aby 

móc stawić czoła przeciwnościom lub móc wybrać odpowiednie działania. Tłum 

przyćmiewa taką indywidualność, gdyż instynktownie, wie, w którą stronę podążać – 

tak jak czynią to zwierzęta w momencie zagrożenia. Nie oznacza to jednak, że rozwój 

indywidualizmu jest niepotrzebny, czy też jest z góry skazany na porażkę: tylko na 

pewnych etapach masy mają większą siłę. Historia pokazuje nam, że to indywidualność, 

gdy osiągnie swoją pełnię, wyrażającą się w wybitnej indywidualnej jednostce, pociąga 

za sobą tłumy. Wtedy nie da się już jej zatrzeć czy pochłonąć; to ona wskazuje drogę. 

                                                
30  Ibidem, s. 668. 
31  Ibidem, s. 633. 
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Duży nakład pracy, mający na celu osiągnięcie tej pełni, jest bardzo ważny, ale nie 

możemy oczekiwać zbyt wiele już na pierwszych etapach rozwoju, ani od siebie ani od 

innych, nasze chęci i próby mogą nie odnosić jeszcze pożądanych rezultatów. W myśli 

tej po raz kolejny możemy dostrzec realizm, którym Rosjanin kieruje się w swoich 

pracach. 

 Kwestią pobrzmiewającą w tle powyżej rozważanych problemów, jest 

moralność. Dla Hercena moralność, która występuje w „starym świecie”, zarówno ta 

związana z religią, jak i ta wywodząca się z prawa stanowionego, jest nie do przyjęcia. 

Stan ten związany jest nie tyle z treścią zakazów i nakazów, co z faktem że są one 

odgórnie narzucone człowiekowi, a w dodatku nie są dostosowane do jego realnych 

możliwości. Według filozofa narzucanie czegoś człowiekowi, niezależnie od celu czy 

pożyteczności, jest zawsze formą zniewolenia jednostki, odebrania jej prawa do 

samostanowienia. Jak pisze Hercen: 

 

„Pozwólcie człowiekowi swobodnie dysponować swoimi sympatiami, a 

on już będzie wiedział, kogo kochać i komu być bratem, do tego nie 

trzeba mu żadnych nakazów ani rozkazów; jeżeli zaś nie będzie wiedział 

to jego sprawa i jego nieszczęście”33. 

 

Człowiek powinien stworzyć sobie swoją moralność dostosowaną do własnych potrzeb 

i możliwości, on sam wie, co dla niego jest najlepsze. Myśliciel po raz kolejny postuluje 

pozostawienie osobie pełnej wolności zamiast traktowanie jej jak dziecka, któremu 

trzeba wszystko tłumaczyć, nakazywać i zakazywać, aby nie zrobiło sobie krzywdy. 

Człowiek jest w pełni ukształtowany i rozumny, dlatego powinien sam podejmować 

decyzje i brać za nie odpowiedzialność, bez pomocy i bez nadzoru sprawowanego przez 

innych, państwo czy religię. Taką koncepcją moralności Hercen odwołuje się, jak 

twierdzi, do koncepcji stoików, którzy według niego mówili, że „dla mędrca nie istnieje 

prawo”34. Myśl ta, choć w pełni zgodna z hercenowską filozofią, nastręcza wiele 

wątpliwości: jak będzie funkcjonować społeczeństwo, jeśli każdy będzie posługiwał się 

własnymi zasadami? Co stanie się z osobami, które będą posługiwały się całkowicie 

odmienną moralnością? Owe wątpliwości nie stanowią dla Rosjanina trudności, 

                                                                                                                                          
32  Ibidem. 
33  Ibidem, s. 668. 
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bowiem uważa on, że choć następuje tutaj duża indywidualizacja systemu moralnego, to 

jednak na poziomie całego społeczeństwa zostanie on ujednolicony. Ma to nastąpić, 

ponieważ systemy moralne, mimo iż są zmienne w zależności od okresu i położenia 

geograficznego, w którym żyją uznający je ludzie, posiadają wspólną podstawę zgodną 

kantowskim imperatywem - „Postępuj wedle takiej tylko zasady, co, do której mógłbyś 

jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym”35. Wydaje się, że według 

Hercena wolny i świadomy człowiek nie wyjdzie poza te fundamentalne ramy, dzięki 

czemu będzie możliwe harmonijne życie społeczne.  

 Wyjaśnienie Rosjanina nie jest zadowalające. Nie bierze on pod uwagę 

moralności niewyrastających z kultury judeochrześcijańskiej – w Europie, owszem, 

możemy sprowadzić etykę do dwóch powyżej przytoczonych zdań, ale nie jest to 

możliwe w stosunku do na przykład kultury chińskiej czy hinduskiej. Fundamenty ich 

działań opierają się bowiem, na innych założeniach. Co więc się stanie, gdy ów pomysł, 

owa rewolucja rozszerzy się także na państwa Dalekiego Wschodu? Lub gdy 

mieszkańcy tamtych części świata zaczną emigrować do Europy? Ich moralność będzie 

zgoła odmienna – czy wtedy również nie będziemy potrzebowali ogólnych praw i 

norm? Wydaje się, że filozof nie rozważał tych kwestii, gdyż skupiał się głównie na 

zmianach zaprowadzanych w obszarze kultury europejskiej i rosyjskiej.  

 Kwestią która w tej koncepcji stwarza dla nas większą trudność ,jest wolność. 

Imperatyw kategoryczny i słowa Chrystusa, do których filozof chciał sprowadzić etykę, 

aby wyrugować dotychczas istniejące prawa narzucone człowiekowi, także stanowią 

prawa. Oba te zdania ograniczają wolność człowieka w taki sam sposób jak nakazy i 

zakazy stworzone przez „stary świat”, bowiem również ich nie możemy łamać. Czy 

hercenowskie prawo różni się od poprzedniego? Zdawać by się mogło, że w swoich 

rudymentach – nie. Nadal mamy odgórnie narzucony zakaz, którego trzeba 

przestrzegać. Odmienność polega na tym, iż obostrzenie jest jedno, a nie – jak do tej 

pory – wiele. Hercen nie przewidywał kar ani sądów, gdyż, jak pisze: „moralna ocena 

zdarzeń i karcenie ludzi jest cechą charakteryzującą najprymitywniejsze szczeble 

pojmowania świata”36 i w innym miejscu:  

 

„w ogóle prawniczy punkt widzenia nie ma wartości w żadnym innym 

                                                                                                                                          
34  Ibidem, s. 670. 
35  W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, Warszawa 2011, t. II, s. 137. 
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miejscu poza sądem, toteż i wszystkie sądy na świecie nie mają wartości. 

Rozumieć i oskarżać – to prawie taka sama niedorzeczność jak nie 

rozumieć i skazywać”37. 

  

System sądowniczy nie był przewidziany w hercenowskim systemie, ważniejsze od 

karania było dla niego poznanie i rozumienie. Jeżeli poznamy problemy przestępcy, 

pobudki jakie nim kierowały, to zrozumiemy jego sytuację i nie będziemy mogli go 

ukarać za dokonane czyny. Nie możemy osądzać innych, gdyż nie mamy pewności, że 

w takich samych okolicznościach nie postąpilibyśmy tak jak przestępca. Nie możemy 

też ich sądzić, ponieważ nikt nie dał nam prawa do oceniania moralności innych, do 

stwierdzania, które postępki są lepsze, a które gorsze. Wszyscy bowiem, jesteśmy 

ludźmi i niezależnie od naszego poziomu rozwoju nie ma wśród nas lepszych i 

gorszych, bardziej lub mniej uprawnionych do oceniania, co jest dobre, a co złe. Nie 

oznacza to jednak, że Hercen był relatywistą – dobro jest jedno, ale ludzie różnią się 

poziomem rozwoju, a więc poziomem rozumienia dobra, różnimy się również 

warunkami, w których żyjemy, dlatego każda sytuacja jest inna i nie można jej oceniać 

jednym z góry przyjętym prawem, które, tak jak to miało miejsce w prawie „starego 

świata” nie uwzględnia tych różnic, a tylko wydaje wyroki. W filozofii Rosjanina, karą 

za nieumiejętność dokonania odpowiednich wyborów, stworzenia odpowiedniej 

moralności będzie nieszczęśliwe życie tego człowieka. Dla myśliciela jest to 

najsurowszy wyrok, jaki jednostka może wydać na samego siebie. Widzimy więc, że 

różnica między starymi prawami moralnymi a nowymi jest znaczna, choć zachodzi ona 

w warstwie kontekstu społeczno-politycznego, a nie samej podstawy tych praw.  

 Późniejsza koncepcja moralności stworzona przez Lwa Nikołajewicza Tołstoja 

jest bardzo zbliżona do tej przedstawionej powyżej. Tołstoj, w przeciwieństwie do 

Hercena, w pełni i jawnie opierał swą myśl na Ewangelii świętego Mateusza. W swych 

refleksjach pisarz zakładał całkowitą równość człowieka wobec Boga jako jedynego 

prawomocnego sędziego. Tołstojowski chrześcijański anarchizm, bo tak nazywają 

badacze późne idee pisarza (od ok. 1880 r. do śmierci w 1910 r.), nie był jednak ściśle 

związany z samym chrześcijaństwem – była to kompilacja myśli judeochrześcijańskiej, 

filozofii europejskiej i wschodnich religii (buddyzmu czy islamu); zakładał on, tak jak i 

koncepcje hercenowskie, brak państwa, sądów i policji uznawanej za organ 

                                                                                                                                          
36  A. Hercen, Z tamtego brzegu, op.cit., s. 618. 
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represyjny38. Argumentem, który hrabia Tołstoj dodawał do powyżej już opisywanych, 

jest bezużyteczność kar. Choć w założeniach prawa wyrok powinien resocjalizować, a 

grożące sankcje odstraszać od przestępstwa, system ten się nie sprawdza. Po wielu 

wiekach trwania systemu sądowniczego przestępstwa nadal istnieje, a ich liczba nie 

zmniejszyła się ani w sposób znaczny, ani zadowalający39. Stoimy więc przed 

dylematem: czy udoskonalać ten system czy zmienić go? A może, usunąć? Dla 

Tołstoja, tak jak i dla Hercena, odpowiedź była oczywista – trzeba z niego 

zrezygnować. Obaj myśliciele uważali, że się on nie sprawdza i jest tworem 

wymierzonym w człowieka, czymś anty-ludzkim. Wydaje się, że myśl Lwa 

Nikołajewicza związana z oceną moralności innych jest ciekawą kontynuacją 

postulatów Hercena.  

  

3. Patriotyzm 

 

Usuwając prawo, likwidujemy sądy i państwo - podstawy „starego świata”. 

Więź człowieka z państwem możemy zaobserwować w wielu warstwach jego życia, 

część z nich opisujemy w następnym rozdziale. W tym miejscu  chcielibyśmy zwrócić 

uwagę na bardzo ciekawą myśl filozofa dotyczącą patriotyzmu. Patriotyzm jest przez 

Hercena postrzegany jako zjawisko negatywne, będące jednym ze sposobów ucieczki 

od życia. Jak pisze myśliciel:  

 

„[n]ie mogę już doprawdy słuchać obojętnie tych wiecznych frazesów, 

tej patriotycznej i filantropijnej gadaniny, niemającej żadnego wpływu na 

życie. Czy wielu znajdzie się ludzi gotowych umrzeć za cokolwiek bądź? 

Oczywiście niewielu, ale i tak więcej niż tych, którzy mają odwagę 

powiedzieć, że umrzeć za ojczyznę nie jest w rzeczy samej szczytem 

ludzkiego szczęścia i że jest o wiele lepiej, kiedy i ojczyznę, i człowieka 

można uchronić od zguby”40. 

                                                                                                                                          
37  Ibidem, s. 604. 
38  A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1973, s. 494. 
39  L. Tołstoj, Na czym polega moja wiara, s.n., s.l., s. 35. 
40  A. Hercen, Z tamtego brzegu, op.cit., s. 666. 
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Ani wielkie słowa, ani nawet tak wielkie czyny, jak poświęcenie życia dla idei, nie 

przybliżają do szczęścia osoby poświęcającej się lub tych, dla których się ona 

poświęciła. Przez owe frazesy ginie lub zatraca się w nich, wiele wartościowych, często 

młodych osób, które mogłyby dzięki swojej energii przeobrażać swoje otocznie.. 

Wydaje się, że patriotyzm oznacza dla Rosjanina przede wszystkim bezczynność, 

regres. W miejsce nowych pomysłów pojawia się tylko próba obronienia dorobku 

kulturowego, a właściwie jego teoretycznych ram, jakimi są granice państwa czy rząd. 

Nie oznacza to jednak, że Hercen nie czuł się związany z Rosją, wręcz przeciwnie – w 

wielu swoich pracach podkreśla przywiązanie i miłość do kraju, ale owe uczucia nie 

były bezkrytyczne41. 

  Filozof swoim życiem pokazuje, jak wiele można zmienić poprzez żmudne, 

codzienne działania nieokraszone „gadaniną”, niezmuszające nas do śmierci. Periodyk 

„Kolokol”, wydawany przez Hercena w Londynie, a do Rosji przemycany, wywoływał 

ogromny oddźwięk wśród inteligencji. Na tematy w nim poruszane dyskutowano 

potajemnie w salonikach, na spotkaniach. To w nim Rosjanie mogli publikować swoje 

prace o tematyce polityczno-społecznej – w kraju było to niemożliwe, gdyż reżym 

Mikołaja Pierwszego cenzurował każdą pracę oddawaną do druku. Posiadając 

egzemplarz „Kolokola” lub spotykając się i dyskutując o opisywanych w nim 

problemach ryzykowano wolnością, albo nawet życiem. Wydaje się, że dla Hercena 

patriotyzm, jako zjawisko pozytywne, opiera się na działaniu: nie tym heroicznym, 

ostatecznym, ale codziennym, sumiennym wykonywaniu swojej pracy, na maleńkich 

krokach ku zmianom, i poprawie sytuacji w swoim kraju.  

 Tołstoja i Hercena łączy również niechęć do „głupiego życia”. Określenie to 

pochodzi między innymi z Sonaty Kreutzerowskiej, w której pisarz omawia zgubne 

skutki bezwartościowego życia szlachty. Na „głupie życie” arystokracji składa się 

bogactwo, lenistwo, brak zajęć, pożądanie i przede wszystkim brak produktywności, 

hedonizm. W noweli ten styl życia jest przyczynkiem do tragedii – zamordowania żony 

przez męża, ale autor podkreśla, że jest to tylko skrajny przypadek. U większości rodzin 

osoba z zewnątrz nawet nie potrafi zaobserwować problemu, który polega na powolnym 

wyniszczaniu siebie i osoby bliskiej. „Głupie życie” niszczy związki i jednostki, 

wywołuje depresje, zatracanie się w używkach czy neurozy. Dla Tołstoja tak częste w 

                                                
41  A. Hercen, Rosja, [w:] Pisma filozoficzne, przeł. J. Walicka, PWN, Warszawa 1965, t. I, s. 43. 
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XIX wieku patologie związane z psychiką (szczególnie kobiet), są właśnie tym 

wywoływane42. Hercen przedstawia tę kwestię jako ogólnoludzki problem niezależny 

od miejsca zamieszkania czy majętności. Jak pisze myśliciel: 

 

 „Ustawicznie szukamy jakichś kart, zgadzamy się nawet przegrywać, 

byle by tylko znaleźć zapomnienie. Nasze życie jest nieustanną ucieczką 

przed sobą, jak gdyby osaczały nas i straszyły wyrzuty sumienia. Z 

chwilą, gdy człowiek staje na własnych nogach, zaraz zaczyna krzyczeć, 

aby zagłuszyć swój głos wewnętrzny; kiedy jest mu smutno - szuka 

rozrywki; kiedy nie ma co robić wymyśla sobie zajęcie”43.  

 

Dla Hercena „głupie życie” jest jedną z cech charakterystycznych człowieka, wydaje 

się, że nie powoduje ono patologii, a stagnację. Człowiek nie chce się zmierzyć z 

samym sobą, ucieka od tego, kim jest, od myślenia, a więc i od własnego życia i od 

wolności.  

 Wydaje się, że to „wewnętrzny głos” napędza nasze działanie, to dzięki niemu 

możemy się rozwijać, wiemy jak chcemy żyć i do jakich celów mamy dążyć. 

Zagłuszając go tylko egzystujemy, pochłonięci przyjemnościami i rozrywkami. Myślą 

tą Rosjanin po raz kolejny pokazuje jak bardzo boimy się wolności, nie 

wykorzystujemy nawet tej jej części, jaką jest możliwość kierowania własnym życiem. 

Wynikiem takiego postępowania większości osób jest również inercja w społeczeństwie 

i kulturze.  

Problem ten nie dotyczył tylko XIX wieku, możemy go również obserwować w 

dzisiejszym dążeniu do krótkotrwałego szczęścia, ciągłym oddawaniu się rozrywkom. 

Usunięcie tej cechy człowieka na pewno odmieniłoby oblicze rzeczywistości, ale zdaje 

się to być niemożliwe, gdyż wymagałoby ogromnej pracy, samozaparcia i trudu od 

każdej jednostki. Myśliciel docenia jednak, próby i starania nawet nielicznych. Jest to 

symbol i nadzieja na zmiany.  

 

4. Podobieństwa i różnice w koncepcji antropologicznej 

                                                
42  L. Tołstoj, Sonata Kreutzerowska, przeł. M. Leśniewska, Znak, Kraków 2010. 
43  Ibidem, s. 526. 
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Aleksandra Hercena i Michaiła Bakunina 

 

 Porównywanie koncepcji Hercena z myślą Bakunina nie jest przypadkowe, gdyż 

Bakunin był kontynuatorem, a przynajmniej bardzo inspirował się myślą Aleksandra 

Iwanowicza. Byli oni ze sobą związani nie tylko na polu naukowym, ale przyjaźnili się 

również w prywatnym życiu. Mimo podobnych celów, jak zmiana rzeczywistości, 

rewolucja, myśliciele różnili się od siebie w sposób znaczny. Hercen prowadził raczej 

statyczne życie, miał rodzinę (dość dużą), wydawał swoje pismo, działał powoli i 

systematycznie. Michaił Bakunin przypominał swoim zachowaniem duże dziecko44, 

był ciągle w biegu, nieustannie znajdując nowe interesujące problemy do rozwiązania. 

Można go było spotkać na prawie wszystkich europejskich barykadach, próbował 

pomagać wszystkim znanym sobie rewolucjonistom. Gdy tylko u kogoś pojawił się 

nowy pomysł, lub kwestia, którą chciał natychmiast omówić, drzwi Bakunina zawsze 

były otwarte – niezależnie od pory dnia czy nocy. Różnica charakterów u obu 

rewolucjonistów była ogromna, wydaje się, że ich stosunki można by opisać jako 

relacje dobrego, spokojnego wuja, do którego zawsze można się zwrócić o pomoc i 

młodzieńca, któremu wiele się wybacza, właśnie ze względu na jego wiek, choć 

Bakunin był tylko dwa lata młodszy od swojego przyjaciela.  

 Mimo że Michaił Aleksandrowicz czerpał z koncepcji Hercena, to warto jednak 

sprawdzić, na ile pozostał on wierny pierwotnym pomysłom, a w których punkach 

różniły się jego postulaty z tezami Aleksandra Iwanowicza. Pierwszą kwestią, która 

dzieli obu myślicieli, jest wolność. Dla Bakunina człowiek sam w sobie jest wolny. 

Wolność ta jest jednak nieustannie ograniczana przez państwo i religię. Anarchista 

wprowadzał rozróżnienie między człowiekiem a obywatelem: tego pierwszego cechuje 

całkowita wolność w działaniu i myśleniu, obywatel zaś jest niewolnikiem, nie musi (a 

nawet nie może) myśleć, gdyż tym zajmuje się państwo – ono wskazuje drogę, stwarza 

nakazy i zakazy, którym trzeba się w pełni podporządkować. Z powodu istnienia 

państwa i religii jednostka staje się częścią wielkiego systemu, który wyłącza ją z 

odpowiedzialności i działania, a przede wszystkim z samostanowienia. Jeśli więc 

usuniemy  obie instytucje, to powrócimy do stanu naturalnego, w którym człowiek jest 

                                                
44  A. Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania, przeł. J. Wyszomirski, KiW, Warszawa 1954, t. V, s. 
177. 
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w pełni wolny45. Taki sposób rozpatrywania tej kwestii byłby dla Hercena nie do 

przyjęcia.  

Pierwszym problemem jest przeniesienie całej odpowiedzialności z człowieka 

na siły zewnętrzne. Owszem, państwo i religia odbierają wolność, i aby osiągnąć ją w 

pełni trzeba usunąć oba te czynniki. Nie są one jednak całkowicie odpowiedzialne za 

stan w jakim znajduje się człowiek. To on sam powinien poczynić starania do uzyskania 

wolności. Jeżeli wolność ma zależeć tylko od istnienia państwa, to jaka ma to być 

wolność i czym charakteryzuje się bakuninowski człowiek? Myśl Bakunina wydaje się 

być naiwna, nawiązując do hercenowskiego porównania (szerzej opisywanego w 

następnym rozdziale), usunięcie państwa wydaje się być tylko zdjęciem kajdan, ale nie 

zburzeniem murów  więzienia. Według Hercena nie wystarczy tylko pozbyć się 

okowów, aby człowiek stał się wolnym46. Wydaje się, że dla Bakunina państwo jest 

czymś w rodzaju złotej klatki lub hipnotyzera, który omamił wszystkich sobie 

poddanych – gdy się go pozbędziemy, wszystko jak w baśniach powróci do 

pierwotnego szczęśliwego stanu. Starszy przyjaciel miał zgoła odmienną opinię – 

wolność trzeba wypracować, wymaga ona wielkich starań i zmian już w obrębie 

psychiki jednostki. Wolność nie będzie też powrotem do pozycji początkowej, 

ponieważ w fundamentach niezależności człowieka znajduje się zwierzęcość, a przecież 

nie taka wolność jest przedmiotem dyskusji. Ta, o której mówią filozofowie, jak uważa 

Aleksander Iwanowicz, będzie czymś nowym, wypracowanym, będzie to cel i powód 

rozwoju ludzkości47. Widzimy więc, że choć obie te koncepcje wydają się podobne, nie 

mają one w swych podstawach  nic wspólnego. Obaj myśliciele widzą wolność w 

całkiem odmienny sposób. 

 

5. Natura człowieka w ujęciu Hercena i Bakunina 

 

 Innym problemem poruszanym przez obu myślicieli jest to, czy człowiek jest z 

natury dobry czy zły. Bakunin daje jasną i stanowczą odpowiedź pozytywną. Teza ta 

jest podstawą jego koncepcji rewolucyjnej, jak również wizji świata postrewolucyjnego. 

                                                
45  M. Bakunin, Federalizm, socjalizm i antyteologizm [w:] M. Bakunin., Pisma wybrane, przeł. Z. 
Krzyżanowska i inni, KiW, Warszawa 1965, s. 358. 
46  A. Hercen, Z tamtego brzegu, op.cit., s. 534. 
47  Ibidem, s. 559. 
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Dzięki temu założeniu myśliciel uzyskał pewność powodzenia przemian, ponieważ po 

obaleniu istniejącego systemu Rosjanin chciał stworzyć nowy, oparty na oddolnej 

kolektywizacji48. Ludzie będą się dobierać w grupy, które same będą decydować o 

zmianach, jakie mają zajść w ich otoczeniu. Grupy te będą również ustalały założenia 

swojej ekonomii i moralności. Owe dobrowolne społeczności będą łączyć się w 

federacje, ale każda z części składowych będzie całkowicie autonomiczna. Jedyną 

szansą na powodzenie tak szeroko zakrojonego planu jest koncept mówiący, iż 

człowiek będzie dokonywał dobrych wyborów, gdyż po uwolnieniu go od ciemiężycieli 

pozostanie on wolnym i dobrym49. Także i tutaj, choć koncepcje Rosjan wydają się być 

podobne, wcale takimi nie są.  

Właściwie trudno jest stwierdzić, czy dla Hercena człowiek był z natury dobry. 

Wydaje się, że bardziej odpowiednie byłoby określenie: etycznie obojętny. Z jednej 

strony, jak  powyżej ukazywano, wolny człowiek powinien postępować dobrze i być 

dobrym, ale Hercen nie zakłada, że tak będzie, zostawia on dowolność w wyborze 

działań, przekonań i rozwoju. Już we wstępie do Z tamtego brzegu wyrzeka się on 

określania pewników w historii i człowieku, nigdy bowiem nie możemy przewidzieć 

działań społeczeństwa czy ludzkości50. Nie możemy też znaleźć potwierdzenia dla 

naturalnej dobroci ludzi we współczesnym świecie – istnieją jednostki, które są wzorem 

cnót, które potrafią oddać wszystko dla drugiego człowieka, ale są też jednostki zgoła 

odmienne, trudno jest więc rozstrzygać, który stan jest stanem naturalnym. Nie mając 

dostatecznych dowodów, nie możemy ferować wyroków, a tym bardziej opierać całego 

systemu na domysłach. Co się bowiem stanie bakuninowskim postrewolucyjnym 

światem, jeśli okaże się, że człowiek nie zawsze wybiera dobrze, że czasem wbrew 

logice i wbrew swoim korzyściom postępuje on źle? Cały misternie i skrupulatnie 

konstruowany przez Bakunina plan upadnie, jeśli tylko okaże się, że człowiek nie 

potrafi żyć w kryształowym pałacu i tylko dla własnego kaprysu, dla udowodnienia 

pełni swojej wolności, zacznie on postępować antyutylitarnie, burząc pałac już w 

samych jego podstawach51. Właśnie dlatego Hercen był przeciwny tak dalekosiężnym 

planami ustalaniu przyszłych zdarzeń z matematyczną dokładnością. Uważał on, że nie 

można przewidzieć tego, co zrobi człowiek, a idealistyczne systemy mogą doprowadzić 

                                                
48  M. Bakunin, Federalizm, socjalizm i antyteologizm [w:] op.cit., s. 244. 
49  J. Uglik, Michaiła Bakunina filozofia negacji, Aletheia, Warszawa 2007, s. 155. 
50  A. Hercen, Pisma filozoficzne, przeł. J. Walicka, PWN, Warszawa 1965, t. I, s. 522. 
51  F. Dostojewski, Notatki z podziemia, przeł. G. Karski, Puls, Londyn 1992. 
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tylko do zniweczenia osiągnięć rewolucji, lub, co gorsza, do ustanowienia nowej 

dyktatury.  

 Hercen nie chciał sobie dawać takich pięknych, ale złudnych nadziei. Jak pisał: 

„ja wybieram wiedzę, a jeśli pozbawi mnie ona ostatnich pocieszeń, pójdę w świat boży 

jako ten nędzarz duchowy – ale z korzeniami wydrę dziecinną ufność, młodzieńcze 

nadzieje!”52 Świadomość braku pewności w stosunku do tego co nastąpi, była dla niego 

lepsza niż wiara w ułudę, w mit lepszego życia i lepszego świata. Widzimy jednak, że i 

dla niego wybór pomiędzy wiedzą a wiarą nie jest łatwy. Osoba, która zdecydowała się 

pójść za wiedzą, może stać się „duchowym nędzarzem”, za którego myśliciel uważa 

pokolenia urodzone po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, które przeżyły również 

nieudaną Wiosnę Ludów. Jak pisze filozof:  

 

„zdążyliśmy się zapoznać z naszą sytuacją, na nic nie mamy nadziei, 

niczego nie oczekujemy, lub raczej oczekujemy wszystkiego, co na jedno 

wychodzi. Wiele rzeczy może nas upokorzyć, złamać, zabić, ale nic nie 

może nas zdziwić... chyba, że wszystkie swoje myśli i słowa mieliśmy 

tylko na wargach”53.  

 

Osoby zaangażowane w rewolucję z 1848 roku, stały się, według Rosjanina, cyniczne, 

oziębłe, przestały one wierzyć w możliwość jakichkolwiek zmian. Nic ich nie może 

zdziwić, wydaje się więc, że również nic ich nie może ucieszyć, pozostał im tylko 

upadek duchowy i moralny. Dlatego też Hercen nie ganił idealistów, rozumiał pobudki 

ich działań, nie mógł się jednak z nimi zgodzić. Musiał więc podjąć krytykę ich prac. 

Krytyka ta była rzetelna i merytoryczna – skupiał się on tylko na wadach teorii, które 

mogły przynieść opłakane skutki54. Sytuacja taka wynikała głównie z lęku o 

konsekwencje jakie niesie ze sobą ideologia rewolucyjna. Powyższe rozważania mogą 

wydać się zaskakujące, biorąc pod uwagę hercenowską koncepcję rosyjskiego 

socjalizmu (której poświęcimy ostatni rozdział niniejszej pracy), a także przez fakt, iż 

filozof przez cały okres istnienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich był  

znany jako prekursor myśli socjalistycznej i komunistycznej w Rosji.  

                                                
52  A. Hercen, Pisma filozoficzne, przeł. J. Walicka, PWN, Warszawa 1965, t. I, s. 556. 
53  Ibidem, s. 652. 
54  Por. A. Hercen,  Do starego towarzysza, [w:] A. Hercen, Pisma filozoficzne, przeł. J. Walicka, 
PWN, Warszawa 1965, t. II. 



 30 

 Warto jednak już tutaj zaznaczyć, że tak zwany „rosyjski socjalizm” nie był 

myślą utopijną, ideą, której zrealizowanie jest raczej wątpliwe. Myśl ta była próbą 

wyjścia z impasu, próbą znalezienia nowego systemu społecznego, który łączyłby w 

sobie potrzeby i możliwości współczesnego człowieka. Widmo socjalizmu krążyło nad 

Europą już od kilku lat, jednak nadal nie znaleziono możliwości na wprowadzenie go w 

życie. Jak zauważył Hercen, w Rosji chłopstwo urzeczywistnia (przynajmniej w wielu 

aspektach swojego życia) ten system właściwie od początków istnienia tego państwa. 

Myśl jego była więc pokazaniem sposobu na realizację idei socjalistycznych, ale przede 

wszystkim ukazaniem, że w ogóle jest to możliwe, że nie jest to tylko mrzonka 

intelektualistów zamkniętych w swoich gabinetach. Koncepcję tę będziemy jednak 

opisywać i oceniać dopiero w rozdziale trzecim. Podkreślamy jednak, że rosyjski 

myśliciel nie miał nic wspólnego z ideą ZSRR czy z jego powstaniem. Hercen uważał, 

że już rewolucjoniści lat sześćdziesiątych XIX wieku posuwali się w swych 

koncepcjach za daleko, czym podjudzali masy i bojówki terrorystyczne, które działały 

wtedy w całej carskiej Rosji55. Komuniści wykorzystywali później wizerunek filozofa 

do stworzenia podwalin kulturowo-filozoficznych dla swojego systemu – oczywiście 

Hercen nie był tutaj wyjątkiem, czyniono tak z wieloma myślicielami, którzy działali w 

tym państwie przed Rewolucją Październikową. Do dziś w Moskwie tuż obok Kremla 

stoi pomnik z wypisanymi na nim nazwiskami myślicieli i pisarzy, którzy przyczynili 

się do powstania ZSRR, a których duża część nie miała nic wspólnego z takimi 

ideałami56.  

 Powyżej przedstawiono pokrótce podobieństwa i różnice w koncepcjach 

antropologicznych Aleksandra Iwanowicza Hercena i Michaiła Aleksandrowicza 

Bakunina. Choć na pozór wydają się one podobne, a nawet zbieżne, to po bardziej 

wnikliwym badaniu okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Mimo iż Bakunin inspirował 

się myślą Hercena, to, jak pokazano, niewiele z niej w jego pracach zostało. Myśliciele 

diametralnie różnią się w podejściu do wolności, do człowieka, a co za tym idzie, do 

wizji świata postrewolucyjnego. Bakunin zdaje się być idealistą kiedy patrzy w pełni 

realnie na rzeczywistość, jak również na możliwość zmian. Obaj jednak zgadzają się co 

do konieczności przeobrażenia świata przez nich zastanego. Filozofów również łączą 

                                                
55  Por. A. Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania, przeł. J. Wyszomirski, KiW, Warszawa 1954, t. 
V. 
56  Por. W. Carrol, Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej, przeł. A. Zabokrzycki, Wektory, 
Wrocław 2008. 
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podstawy nowego świata, a są nimi wolność i kolektywizm, współpraca jednostek. 

Jednoczy ich także człowiek, w myśli Rosjan jest on na pierwszym miejscu – to od 

niego zależy przyszłość i to dla niego jest ona budowana. To człowiek jest celem, 

środkiem i przyczyną. Spoiwo to jest, jak już widzieliśmy, rozumiane w całkiem 

odmienny sposób. Choć obie koncepcje są interesujące, to jednak bardziej trafna i  

przekonująca, a przede wszystkim dużo bardziej trwała wydaje się myśl Hercena. Jego 

spostrzeżenia i sposoby rozwiązywania problemów nadal stanowią inspirację dla 

filozofów i uczonych. Zestawienie koncepcji tych dwóch filozofów nie było 

powodowane tylko tym, że Bakunin kontynuował myśl filozoficzną Hercena. 

Porównanie poglądów obu Rosjan zostało przedstawione, gdyż w literaturze często 

opisywani są oni razem jako przedstawiciele tego samego nurtu rewolucyjnego. W tej 

części pracy chciano pokazać, że nie jest to w pełni uzasadnione.  
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Rozdział II. Wizja rewolucji przedstawiona przez Aleksandra 

Hercena 

 

 Dzieło Aleksandra Iwanowicza Hercena Z tamtego brzegu nie jest zbiorem 

zasad czy przykazań, które, gdy zgodnie z nimi będziemy postępować, doprowadzą nas 

do szczęścia i społecznej harmonii. Autor zaznacza to już w dedykacji (kierowanej do 

syna, również Aleksandra), pisząc: „[n]ie szukaj w tej książce rozwiązań – nie ma ich 

tutaj, nie zna ich w ogóle współczesny człowiek”57. Jak widać, nie można oczekiwać 

spójnego rewolucyjnego systemu, w którym każdy przypadek jest opisany, a przyszłość 

porewolucyjna jest nam z góry dana, jak to miało miejsce np. u Marksa. Hercen nie 

pretenduje do posiadania takiej wiedzy, jak mówi: „[n]ie jesteśmy tymi, którzy budują, 

którzy wieszczą światu nowe objawienie, jesteśmy tymi, którzy burzą i usuwają stare 

kłamstwa”58. Wydaje się, że główną myślą filozofii Hercena jest dążenie do prawdy, a 

wszystkie dalsze stwierdzenia i postulaty są próbą urzeczywistnienia jej.  

1. Stary świat   

 

 Rewolucja jest jedną z form urzeczywistnia Prawdy, a przynajmniej próbą 

usunięcia starych kłamstw. Z jednej strony powody do przeprowadzenia rewolucji są 

oczywiste. Hercen, działający w XIX wieku, nie był jedynym, który wieścił koniec 

starego świata. Przyjaźnił się on z takimi myślicielami jak Proudhon, Bakunin czy 

Mazzini. Dla nich wszystkich przyczyny potrzeby nagłej zmiany były takie same – 

wyzysk klasy niższej przez klasę wyższą, ucisk jednostki, bieda, czyli szeroko 

rozumiana nierówność społeczna. Hercen jednak postrzegał te problemy w sposób 

bardziej abstrakcyjny, jako coś nie tylko na poziomie materialnym, ale również na 

poziomie intelektualnym. Rewolucja oznaczała dla niego rozwój, przezwyciężenie 

zastoju umysłowego, w jakim znalazła się inteligencja tamtego stulecia. Ów zastój 

wynika z dwóch przyczyn: lęku i przyzwyczajenia. Wyższe warstwy przyzwyczaiły się 

                                                
57  A. Hercen, Z tamtego brzegu, [w:] Pisma filozoficzne, przeł. J. Walicka, PWN, Warszawa 1965,  
t. I, s. 509. 
58  Ibidem, s. 510. 
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do istniejącego porządku, jako tego, który jest najlepszy ze wszystkich dotychczas 

występujących. Na Zachodzie nie ma już feudalizmu, robotnicy i chłopi są wolni, a 

poziom ich życia wzrasta. Droga do tej formy rozwoju społecznego była długa i trudna, 

co potęguje chęć pozostania na tym poziomie, a także zwiększa lęk, o to, co może się 

stać gdy naruszymy harmonijną rzeczywistość, próbując ją udoskonalić. Wydaje się, że 

inteligencja żyje nie w swoich czasach, a kilka dekad wcześniej, gdzie to, co osiągnęli, 

wydawało się idyllą. Zamiast rozwiązywać aktualne problemy zajmują się kwestiami 

zapożyczonymi z lat minionych. Hercen pisze:  

 

„Nosimy suknie szyte na miarę naszych pradziadów, a nie naszą własną, 

nasz mózg ukształtował się pod wpływem dawno minionych dziejów i 

dlatego wielu rzeczy nie jest w stanie ogarnąć, wiele innych widzi pod 

fałszywym kątem”59.  

 

Wydaje się, że „stary świat”, który chce przezwyciężyć Hercen, jest rozumiany w dużej 

mierze przez pryzmat psychiki człowieka, a nie tylko jako społeczno-polityczny ustrój 

Europy. Człowiek pielęgnuje w sobie „stary świat”, tak jak pielęgnuje się wizję 

rodzinnego domu, czasem próbując coś zmienić, odświeżyć czy naprawić, ale forma 

pozostaje ta sama, od lat nieprzystająca do naszych potrzeb. Nie chcemy jednak tego 

zauważyć, więc trwamy w starej formie60. Rozpatrując stary świat z innej perspektywy, 

musimy przyznać mu jednak pewne zasługi, bowiem to on wychował, współczesnych 

myślicielowi, rewolucjonistów i humanistów. To dzięki niemu zaczęto zajmować się 

sprawą chłopską czy robotniczą. Nie może nas więc do końca dziwić owo przywiązanie 

czy przyzwyczajenie, tak jak to widzimy na podstawie alegorii domu rodzinnego. 

Niełatwo jest odciąć się całkowicie od tego, co nas ukształtowało, od tego, z czym 

byliśmy związani przez całe życie, a jak spróbujemy to w dalszej części pracy wykazać, 

tego właśnie chciał Hercen61. 

 „Stary świat” jest jednak również konstrukcją społeczno-polityczną, w której nie 

ma miejsca na wolność – zarówno tę jednostkową (o której pisaliśmy w pierwszym 

rozdziale niniejszej pracy), jak i społeczną. Wynikiem tego jest oczywiście ucisk 

jednostki i całych klas. Choć myśl ta wydaje się oczywista, u Hercena ma ona bardzo 

                                                
59  Ibidem, s. 532. 
60  Ibidem. 
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ciekawy wymiar. Filozof rozróżnia stosunki społeczne panujące w minionych wiekach 

od tych jemu współczesnych. Obie formy uważa on za rodzaj kanibalizmu, 

antropofagii. Arystokracja żeruje na niższych warstwach, zabierając im większość ich 

wytworów, czy to w formie podatków, czy różnego rodzaju danin, czy poprzez 

niesprawiedliwe wynagrodzenie robotników62. Takie działania były do XIX wieku 

czymś oczywistym, a wręcz naturalnym, a co za tym idzie, nikt wtedy nie zauważał, że 

są one złe. Masy nie buntowały się, bo nie wiedziały, że można żyć inaczej; szlachta nie 

próbowała zmieniać rzeczywistości, ponieważ nie znała skutków swojego 

postępowania. Różnica między warstwami była tak duża, że żadna ze stron nie potrafiła 

określić położenia czy stanu grupy przeciwnej. Sytuacja społeczna zaczęła się zmieniać 

dopiero z końcem XVIII wieku wraz z Oświeceniem, a w końcu wraz z Wielką 

Rewolucją Francuską. Wydaje się, że dla Rosjanina problem różnic klasowych i 

związanego z nim wyzysku pojawia się dopiero wtedy, gdy obie strony go zauważają. 

Mimo że w latach wcześniejszych różnice te były tak samo złe, to zachodziły za 

obopólną zgodą. Taki porządek mógł istnieć, ponieważ – jak pisze Hercen – „[l]udzie 

często biorą przesądy, przyzwyczajenia za prawdę – i czują się z tym dobrze”63. 

Sytuacja uległa drastycznym zmianom, gdy lud zaczął zauważać, że jest 

wykorzystywany, co zaburzyło funkcjonowanie systemu, gdyż „wystarczy jednak, aby 

pewnego dnia [ludzie – K. D.] zrozumieli, że ich prawda jest bzdurą – i wtedy koniec, 

wtedy już tylko siłą można zmusić człowieka do robienia tego, co uważa za 

niedorzeczne”64. Wydaje się więc, że zburzenie systemu trwającego wieki jest z jednej 

strony bardzo łatwe – wystarczy uświadomić masy, z drugiej jednak strony, biorąc pod 

uwagę antropologiczną koncepcję myśliciela, jest to jedno z najtrudniejszych 

przedsięwzięć. Człowiek bowiem nie jest skory do zmiany podejmowania ryzyka. Jego 

przyzwyczajenia wynikają z wychowania, z tradycji przekazywanej z pokolenia na 

pokolenie. Uświadomienie sobie błędu w takiej sytuacji nie jest łatwe, a jeszcze 

bardziej skomplikowane jest przepracowanie go i wyciągnięcie zeń odpowiednich 

wniosków. 

  Wydaje się, że dla myśliciela „stary świat” jest konstrukcją dwupoziomową, 

składa się na nią świat otaczający i wewnętrzne ukształtowanie człowieka. 

                                                                                                                                          
61  Ibidem, s. 566. 
62  Ibidem, s. 571. 
63  Ibidem, s. 572. 
64  Ibidem. 
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Najważniejszymi problemami z którymi przychodzi Hercenowi się mierzyć, a które 

należą, jak się wydaje, do obu tych sfer, to państwo i chrześcijaństwo. Jak u wielu 

rewolucjonistów, u Hercena religia idzie w parze z państwem, a państwo z religią – obie 

podtrzymują wzajemnie swoje istnienie. Bez obalenia tych dwu nie może powstać 

„nowy świat”, ponieważ „[t]e podgrzewane resztki rzymskich i chrześcijańskich 

wspomnień są największą przeszkodą w dziele upowszechnienia prawdziwych pojęć o 

wolności – pojęć zdrowych, jasnych, dojrzałych”65. Zatruwają one człowieka i całe 

społeczeństwo. Jednym z przejawów czy też sposobów, jakimi posługują się obie te 

dziedziny, jest dualizm. Według myśliciela chrześcijaństwo podzieliło człowieka na 

dwie części – tę idealną, boską, którą ma w sobie pielęgnować i do której powinien 

dążyć, oraz tę zwierzęcą, złą, popędliwą, którą trzeba jak najbardziej ograniczać.  

Wynikiem takiej sytuacji jest zagubienie człowieka, chaos. Hercen pisze: 

„Dualizm tak dalece wypaczył wszystkie najprostsze pojęcia, że ludzie muszą dokładać 

nie lada wysiłków, żeby zrozumieć jasne jak słońce prawdy”66. Jedność świata i 

człowieka została odebrana ludziom na kilkanaście wieków, co możemy doskonale 

zaobserwować w języku jakim się posługujemy; używamy dwubiegunowych pojęć, 

które w rzeczywistości istnieją jako jedność. Przykładem takich pojęć, dla Hercena 

czysto chrześcijańskich, jest dusza i ciało. Nie sposób odróżnić od siebie w świecie obu 

tych pierwiastków, występują one razem, dzięki czemu konstytuują człowieka. Dopiero 

religia, a za nią język, wprowadziły taki dualizm, który zachwiał człowiekiem67.  

 Problem ten także możemy spostrzec na przykładzie obłudy. Podział człowieka 

na dwie skrajne części doprowadził do nieustającej walki między sumieniem a 

pożądaniem. Walka ta nigdy nie może być wygrana, a jedynym wyjściem jest kłamstwo 

i obłuda, które stały się tak powszechne, że nikt już nie zwraca na nie uwagi68.  

Takie rozdarcie możemy też zaobserwować w formach państwowych, a sprowadza się 

ono do oddzielenia od siebie jednostki i społeczeństwa. Według Hercena moraliści 

„starego świata” głoszą, iż jednostka charakteryzuje się egoizmem, społeczeństwo zaś 

braterstwem. Te sposoby zachowania są sobie przeciwstawiane i uznawane za skrajnie 

różne, co owocuje potrzebą posiadania jakiegoś systemu nadzorczego – państwa. 

Władza musi kontrolować swoich poddanych, aby mogła zachować równowagę 

                                                
65  Ibidem, s. 518. 
66  Ibidem, s. 664. 
67  Ibidem, s. 665. 
68  Ibidem. 
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pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Dopóki będziemy skrajnie separować jednostkę 

od społeczeństwa i egoizm od braterstwa,                                   

 

„dopóty istnieć będzie również władza państwowa, że by je godzić ze 

sobą i trzymać w cuglach, będą sędziowie, aby karać, kaci – by 

dokonywać egzekucji, kościół – by modlić się do Boga o zbawienie, Bóg 

– by napełniać ludzi strachem i komisarz policji – by wsadzać ich od 

więzienia”69.  

 

Wydaje się, że dla myśliciela problem współczesnego świata wynika ze złej koncepcji 

antropologicznej. Z jednej strony zakłada ona, że człowiek z natury jest zły, co 

sankcjonuje istnienie władzy, praw i organów dozorujących postępowanie każdej 

jednostki. Druga część tej koncepcji wiąże się z chrześcijaństwem. Wskazuje ona, że 

człowiek zdolny jest to czynów pięknych, doskonałych, w których podobny jest do 

Boga. Taka dualistyczna koncepcja wprowadza zamęt i chaos zarówno w myśleniu, jak 

i działaniu jednostek, a to na niej nadbudowana została cała rzeczywistość. To człowiek 

ją określa, a jeżeli błędnie zdefiniowaliśmy człowieka, to cała nadbudowa musi być 

błędna, nieadekwatna do faktycznych potrzeb. Dlatego też tak ważne było pokazanie 

wizji człowieka, jaką kreśli Rosjanin, a którą zawarta została w pierwszym rozdziale 

naszej pracy. Wydaje się, że Hercen traktuje człowieka jako jednostkę obojętną 

etycznie, której postępowanie zależne jest od warunków, w których żyje. Warto jednak 

zauważyć, że wolny człowiek ma sam tworzyć sobie moralność dostosowaną do jego 

możliwości, nie ma więc potrzeby istnienia ani państwa, ani religii.  

 Jak można wnioskować z tego, co zostało powiedziane wyżej, Hercen był 

ateistą, choć utracił on wiarę dopiero w wieku w pełni dojrzałym. Wcześniej cechowała 

go, w mniejszym lub większym stopniu, zaangażowana religijność, a nawet, w okresie 

zesłania i po śmierci pierwszego dziecka, gorliwa i rozbudowana duchowość ze 

skłonnościami do mistycyzmu. Chrześcijaństwo, jako w pewnym sensie ruch 

rewolucyjny, było darzone sympatią przez Rosjanina, ale nie mógł się on zgodzić z jego 

ideami (takimi jak opisywany już dualizm) czy metodami jego propagowania. Myśliciel 

uważa chrześcijańską rewolucję za całkowicie nieudaną gdyż odbyła się ona:  

 

                                                
69  Ibidem, s. 669. 
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 „kosztem czterech wieków walki, sześciu wieków zupełnego 

barbarzyństwa, i po tych wysiłkach trwających tysiąc lat chrzest świata 

dokonał się w ten sposób, że z nauk apostolskich nic nie pozostało (...), 

zrobiono z religii miłości i równości – kościół krwi i wojny”70.  

 

Myśl ta nie jest zbyt oryginalna, wielu ateistów, czy rewolucjonistów już ją 

przedstawiało71, wpisuje się ona jednak doskonale w hercenowską antropologię oraz w 

jego koncepcję rewolucji. Nie mógł on zgodzić się na działanie którego celem jest 

niejasna wizja życia po śmierci, a którego wynikiem jest oddanie życia człowieka w 

ofierze i całkowita zmiana ideałów, które przyświecały nam przy przewrocie. Problem 

ten zostanie jeszcze szerzej opracowany na przykładzie bojowników i ideologów 

rewolucji. Przykład samego Hercena nie będzie jednak opisywany, gdyż wydaje się on 

być niesztampowym myślicielem rewolucyjnym i nie w pełni pasuje on do portretów 

bojowników o wolność, o których będzie tutaj mowa. Ateizm filozofa nie był jednak tak 

płytki, nie ograniczał się on do wytykania błędów w historii Kościoła. Hercen stawia, za 

Byronem, bardzo ciekawe pytanie – czy można kogoś przekonać do wiary bądź 

niewiary? Czy możemy wybrać teizm bądź ateizm? Według myśliciela jest to 

niemożliwe. Zarówno jedno jak i drugie wynika z nas samych i nie jest obieralne. 

Filozof traktuje ateizm jako swego rodzaju wyzwanie, jest on bowiem odcięciem się od 

pewności, opoki, stałości, jaką daje nam wiara w Boga. Jak sam pisze:  

 

„Pani się zdaje, że pozornie spokojne zwątpienie jest łatwe; a skąd pani 

wie, może w chwilach bólu, słabości, wyczerpania człowiek gotów byłby 

dać wiele za odrobinę wiary? Skąd ją wziąć?”72.  

 

Brak Boga, owszem, daje nam upragnioną przez Hercena wolność, ale i niesie ze sobą 

ogromną odpowiedzialność i ciężar, bowiem tylko my jako jednostka jesteśmy w stanie 

zmienić naszą rzeczywistość i tylko my ponosimy konsekwencje za nieudane zmiany. 

Nie możemy również liczyć na życie po śmierci, a co za tym idzie, całe dobro, które 

może nas spotkać, może się wydarzyć tylko tu, na Ziemi. Nie jest to łatwa do przyjęcia 

wizja, tym bardziej więc da się zrozumieć żal i smutek przebijający z powyższego 

                                                
70  Ibidem, s. 627. 
71  Por. A. Walicki, Od Oświecenia do marksizmu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973. 
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cytatu. Myśl ta jest również przekształconą koncepcją Ludwika Feuerbacha, którą to 

rosyjski filozof dobrze znał i jej urzeczywistnienie uważał za jedyny sposób na 

wprowadzenie trwałych zmian. Tylko gdy uświadomimy niższym warstwom tę gorzką 

prawdę i gdy odbierzemy im nadzieję na szczęśliwe życie wieczne, będą one w stanie 

się zbuntować. Znajdą wtedy siłę do zmiany swojego życia i zarazem zmiany 

rzeczywistości73.  

 

2. Mieszczaństwo - burżuazja 

 

 Ostatnim aspektem "starego świata”, jaki chciano by poruszyć, jest 

mieszczaństwo (będziemy wymiennie stosować nazwę „burżuazja” zgodnie z 

terminologią Hercena, gdyż, według myśliciela, obie nazwy kryją te same desygnaty). 

Klasa ta jest symbolem zwyrodnienia rzeczywistości. Powstała ona po Wielkiej 

Rewolucji i jest zaprzeczeniem dotychczasowych ideałów społecznych. Wszystkie 

wcześniej istniejące stany cechowały się jakimś etosem, działały zgodnie z pewnymi 

wartościami, tak na przykład król mógł rządzić, gdyż jego władza pochodziła z 

boskiego nadania, szlachta walczyła za króla i państwo. Dla rosyjskiego filozofa 

mieszczaństwo nie urzeczywistnia żadnych idei – istnieje ono dla samego istnienia, 

posiada dla samego posiadania, dzierży władzę dla samej władzy. Myśliciel twierdzi, że 

burżuazja nie posiada żadnej treści, nie jest ona przywiązana do przeszłości (gdyż nie 

jest w niej zakorzeniona, nie ma z nią związku), ale też nie patrzy w przyszłość. Dla 

Hercena personifikacją zachowań mieszczańskich był Figaro – bohater trzech oper 

Beaumarchais'ego. Myśl tę doskonale opisuje Dymitr Romanowski, który pisze, że 

Figaro jak i burżuazja zachowywali się  

 

„[p]odobnie jak aktor, który tylko gra na scenie, zmieniając charakter i 

postępowanie w zależności od wymagań roli, a rekwizyty teatralne i 

kostiumy nie zachowują pamięci innych wydarzeń, oprócz jednej roli, do 

której są przeznaczone”74.  

                                                                                                                                          
72  Ibidem, s. 635. 
73  A. Hercen, Z tamtego brzegu, op.cit., s. 681. 
74  D. Romanowski, Trzeci Rzym. Rozwój rosyjskiej idei imperialnej, Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2013, s. 69. 
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Tym, na co wskazuje Romanowski, jest skrajna różnica pomiędzy burżuazją a szlachtą 

czy plebsem. Te dwie ostatnie grupy miały, mimo wielu dzielących ich kwestii, dużo 

cech wspólnych, jak choćby godność. Nowa klasa była odmienna, „jej idea moralna 

była mniej wzniosła i uboższa niż idea moralna przeszłości, a rozwój odbywa się coraz 

szybciej, nic więc dziwnego, że świat burżuazji zestarzał się tak szybko i nie zawiera 

już w sobie żadnych możliwości odnowy”75. Widzimy, że dla filozofa mieszczaństwo 

było klasą z góry przegraną. Nie mogło się ono rozwijać, mogło tylko upaść, jednak 

opis tej grupy, jaki przedstawia w pracy Rzeczy minione i rozmyślania, skłania nas do 

głębszych przemyśleń. Można stwierdzić, że Hercen zauważa pewne kwestie, które w 

dzisiejszym społeczeństwie są już w pełni ukształtowane i które składają się na tak 

współcześnie popularne zagadnienie jak konsumpcjonizm. Rosyjski filozof opisywał 

mieszczaństwo jako to, które próbuje dorównać wyższym warstwom poprzez 

posiadanie. Nabywa ono coraz więcej przedmiotów, nie zwracając uwagi na to, jak one 

powstają i skąd sami kupujący mają środki na ten zbytek. Z takiego podejścia wynikała 

nienawiść większości rewolucjonistów do mieszczaństwa jako najbardziej ciemiężącej 

lud i klasę robotniczą grupy. Posiadanie dla posiadania, mające na celu tylko pokazanie 

się w towarzystwie, nie mogło  przynieść upragnionego skutku, dobra materialne nie 

mogły zastąpić historii, etyki i tradycji. Dlatego też myśliciel wieścił upadek tej klasy, 

co właściwie miało miejsce, jednak jej sposób zachowania, choć w zmienionej formie  

przetrwał do dziś. 

 Hercen uważa, że na tym etapie rozwoju człowieka jak i społeczeństwa przewrót 

musi nastąpić, nie ma już drogi odwrotu. „W idei już teraz skończył się wyzysk 

człowieka przez człowieka”76, ponieważ poprzez świadomość stajemy się wolni. Owa 

wolność jest przyczynkiem do rewolucji, bowiem tylko ludzie wolni mogą, według 

myśliciela, ją przeprowadzić. Nie można dokonywać tak wielkich zmian przy pomocy 

niewolników – nie dadzą one pomyślnego skutku. Skazane na niepowodzenie będzie 

także narzucenie ludowi idei i celów utworzonych przez intelektualistów. Mogą one 

bowiem nie pokrywać się z chęciami i potrzebami mas, jednocześnie czyniąc z nich, 

choć może w zmienionej formie, poddanych. Jest to bardzo oryginalna myśl, wydaje 

się, że Hercen jako pierwszy zauważa, w swoich rewolucyjnych koncepcjach lud. 

                                                
75  A. Hercen, Z tamtego brzegu, op.cit., s. 577. 
76  Ibidem, s. 664. 
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Dotychczas lud był traktowany jako bierna masa, tworzywo czy wręcz 

narzędzie, dzięki któremu możemy urzeczywistnić swoje ideały77. Rosjanin traktuje 

niższe warstwy społeczne jako półświadomą masę, której odpowiedzialność za 

dokonane wybory jest ograniczona, ale jej wolność do ich podejmowania jest pełna. 

Inteligencja najpierw musi „zorientować się, czy masy rzeczywiście zdążają do tego 

celu, jaki im przypisujemy, i [dopiero wtedy – K. D.] przyłączyć się do nich lub odejść, 

ale wiedząc, jaka jest ta droga, po której one idą”78. Bez tej wiedzy żadna rewolucja nie 

może się powieść. Sytuacja najniżej usytuowanych nadal się nie zmieni, będą oni 

traktowani tak jak było to do tej pory, czyli jako ludzie mniej godni tego miana, 

niepotrafiącym się sami o siebie zatroszczyć, którym zawsze potrzebny jest przewodnik 

pokazujący cele ich dążeń. Nie ma tu więc miejsca na wolność i z czasem masy 

ponownie się zbuntują, ponieważ zostały oszukane.  

 Wyżej zaznaczono, że dla Hercena masy były półświadome. Wydaje się, iż 

warto poświęcić miejsce na wyjaśnienie tego zagadnienia dla pełnego obrazu 

postrzegania przez myśliciela rzeczywistości, a co za tym idzie również i rewolucji. 

Półświadomość, a wraz z nią niepełna odpowiedzialność, wiąże się z tym, że myśliciel 

odróżnia człowieka pochodzącego z ludu od arystokraty. Ten ostatni może, a nawet 

musi, być w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. Różnica wynika ze sposobu 

wychowania:  

 

„Jako normę bierze pani troskliwie hodowane w cieplarniach, 

szczególnie udane kwiaty, których pielęgnacja pochłonęła mnóstwo 

wysiłków, i gniewa panią, że kwiaty polne nie są równie piękne”79. 

 

 Owa norma, o której mowa, to postępowanie moralne, wiedza, wolność i wynikająca z 

niej odpowiedzialność. Wyższe warstwy, mające dostęp do edukacji, osiągnięć 

naukowych i prac filozoficznych, wychowywane w doskonałych warunkach, w których 

nie trzeba martwić się o swój byt, oczekują od mas takich samych zachowań, takiego 

samego postrzegania rzeczywistości, a wręcz podążania za tymi samymi ideałami. Dla 

filozofa stawianie takich wymagań jest okrutne, ale jeszcze gorsze jest zżymanie się 

                                                
77  Por. A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1973. 
78  Ibidem, s. 671.  
79  Ibidem, s. 618. 
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klasy uprzywilejowanej na lud za to, że nie spełnił tych oczekiwań80.  

 Kwestią najważniejszą jest poznanie ludu, zrozumienie go i zrozumienie jego 

sytuacji. Nie możemy za niepowodzenia obarczać winą lud. Ma on rację, ponieważ  

 

„zawsze postępuje zgodnie z tym, ku czemu skłania go całe jego 

dotychczasowe życie; nie ponosi on odpowiedzialności ani za dobro, ani 

za zło, jest po prostu faktem jak urodzaj i nieurodzaj, jak dąb i kłos”81. 

 

 Wydaje się, że założenia, które doprowadziły Hercena do tej myśli, są słuszne. Nie 

można w ten sam sposób oceniać postępowania niewykształconego, nieustannie 

walczącego o byt ludu i arystokracji. Jednak konsekwencje tej myśli mogą być 

druzgocące, bowiem jeśli całkowicie zostanie zdjęta odpowiedzialność z ludu, żadna 

jednostka żyjąca poniżej pewnego poziomu materialnego nie musi być odpowiedzialna, 

a z tego wynika, że jej działanie jest całkowicie amoralne. Myśliciel dostrzegał ten 

problem, dlatego też rewolucja, jako sam proces przedstawiała się raczej w ciemnych 

barwach. Działanie mas ciemiężonych przez wieki, z których dodatkowo zdjęto 

odpowiedzialność za ich czyny, nie będzie podyktowane już tylko potrzebą  lepszego 

życia, ale będzie to krwawa zemsta za lata ucisku i niedoli. W przeciwieństwie do 

współczesnych mu ideologów, Rosjanin jest przekonany, że gdy do rewolucji dojdzie, 

nie przebiegnie ona w sposób skoordynowany, zaplanowany - będzie to kataklizm82. 

Gdy masy odkryją swoją faktyczną siłę, gdy chłopi zrozumieją, że ich położenie dzielą 

robotnicy, z którymi się zjednoczą, nikt nie zatrzyma tego ruchu, lud weźmie odwet za 

wieki ucisku, ponieważ  

 

„wprawione w ruch [masy – K. D.] nieubłaganie porywają ze sobą lub 

tratują wszystko, co znajdzie się na ich drodze, chociażby to było dobre. 

Idą, jak owo słynne bożyszcze hinduskie, wszyscy napotkani rzucają się 

pod rydwan i pierwsi zmiażdżeni są przeważnie najgorliwszymi 

wielbicielami idola”83.  

 

                                                
80  Ibidem. 
81  Ibidem, s. 604. 
82  Ibidem, s. 575. 
83  Ibidem. 
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Zwróciwszy uwagę na powyższe założenia, a także na historię świata, nie może nas to 

dziwić, a wręcz przeciwnie jest to spójne i konsekwentne. Zakładanie pokojowych czy 

prawie pokojowych przewrotów, przewidywalnych i usystematyzowanych, po wiekach 

ucisku byłoby naiwnym idealizmem, od którego Hercen jest bardzo daleki.                                                                                                                   

 Świadomość, jako swego rodzaju wolność, warunkuje rewolucje jeszcze w inny 

sposób – znając swoją sytuację człowiek nie zgodzi się na trwanie w niej. Nie można 

bowiem oczekiwać od człowieka, który widzi, że jest wykorzystywany, iż będzie 

czekał, dopóki system powoli nie ulegnie zmianie. Ewolucyjne zmiany systemu mogą 

trwać wieki, a końcowy efekt i tak nie jest zadowalający. Lud wreszcie wyzwolony nie 

ma tyle cierpliwości, bowiem  

 

„[j]ak namówicie robotnika, żeby znosił głód i biedę, dopóki nie zmieni 

się stopniowo ustrój społeczny? Jak przekonacie posiadacza dóbr, 

lichwiarza, właściciela, żeby rozluźnił rękę, którą trzyma się swoich 

monopoli i praw? Trudno wyobrazić sobie podobne samozaparcie”84. 

 

Widać tu wielowarstwowość problemu, nie tylko masy musiałyby trwać w swoim 

cierpieniu, jednocześnie próbując polepszyć swoją sytuację, ale chęć poprawy sytuacji 

musiałyby wyrazić również warstwy wyższe, włączając w to burżuazję i arystokrację. 

Oczekiwanie takich zachowań na poziomie ogólnoświatowym byłoby naiwne. Jedynym 

wyjściem, jakie stanie przed ludem, będzie rewolucja, która według filozofa 

przypominać będzie najazd barbarzyńców, i przed którą czuje on wielki strach85. 

Jednak, co warto podkreślić, nie tylko masy stanowią dla myśliciela problem w 

przewrocie. Grupą, która wystawiona jest na wiele zagrożeń natury moralnej, są 

ideolodzy rewolucji, a także bojownicy pochodzący z warstw nieuciskanych86. 

 

3. Rewolucja i rewolucjoniści  

 

 Pierwszym problemem z jakim mierzą się wszyscy ideolodzy rewolucji, jest jej 

cel. Hercen w swoich poglądach występuje przeciwko heglowskiemu rozumieniu 

                                                
84  Ibidem, s. 576. 
85  I. Berlin, op.cit., s. 204. 
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historii, a przede wszystkim przeciwko założeniu, że dzieje świata mają jeden, z góry 

określony cel. Historia pisana jest przez człowieka, więc nie możemy jej nigdy 

przewidzieć, tak samo jak nie możemy przewidzieć celu rewolucji. Sam przebieg 

przewrotu, jak już podkreślano, będzie traumą dla ludzkości, ale nie możemy zakładać, 

jak czyniła to większość rewolucjonistów, że po jej zakończeniu nastąpią nowe 

szczęśliwe czasy. Wątpliwym jest bowiem, aby w tej zawierusze akurat nasz plan został 

urzeczywistniony i to w dokładny sposób tak, aby nowy system nie upadł (mamy tu 

głównie na myśli systemy Karola Marksa czy Michaiła Bakunina, które są dość 

szczegółowo rozpisane i gdy choć jeden z trybów ich idei nie zadziała, może rozpaść się 

cały nowy utopijny świat). Problem celu pojawia się już na poziomie jednostki, gdyż 

dla rosyjskiego filozofa nie ma możliwości, aby poświęcić choć jedną osobę dla 

pięknych i wzniosłych idei, które miałyby być realizowane w przyszłości. Śmierć 

jednego człowieka zawsze jest tragedią i nie różni się niczym od śmierci milionów87.  

 Telos, który często przyświecał ideologom to postęp. Dla myśliciela nie jest on 

celem samym w sobie, ponieważ nigdy nie można go osiągnąć, nigdy nawet się do 

niego nie zbliżamy – za każdym krokiem pojawia się przestrzeń do podejmowania 

nowych decyzji, nowych wyzwań, do coraz większego unowocześniania się. Postęp jest 

więc niedoścignioną fanaberią nielicznych, przez którą cierpią jednostki i całe grupy 

społeczne. Problem celu pojawia się dla Hercena także na poziomie całego okresu 

dziejowego – fazy historycznej. Każda z nich, jak pisze filozof  

 

„jest celem dla siebie, a nie środkiem; toteż każda ma własny ideał 

szczęścia, własny ideał dobra, który wyłącznie do niej należy i wraz z nią 

ginie”88.  

 

Założenie, że dzięki poświęceniu w jednej fazie uzyskamy pożądany rezultat w 

kolejnej, jest błędne. Przyszły okres będzie miał już inne oczekiwania i inne ideały, a 

nasze poświęcenie okaże się zbyteczne. „Oto ostateczne przesłanie Hercena, z którego 

wyciąga on wniosek, że największym nieszczęściem naszych czasów jest łatwość, z 

jaką popadamy we władzę abstrakcji zastępujących rzeczywistość”89 – pisze Berlin. 

                                                                                                                                          
86  Ibidem. 
87  Ibidem, s. 201. 
88  A. Hercen, Z tamtego brzegu, op.cit., s. 575. 
89  I. Berlin, op.cit., s. 204. 
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Hercen występuje tutaj przeciwko wszystkim ideologom XIX wieku, choć wielu z nich 

było jego przyjaciółmi czy współpracownikami. Nie mógł on podzielać ich poglądów, 

gdyż stawiał ich na równi z despotyczną władzą, gdy kryterium oceniania było 

zagrożenie, jakie niosą dla ludzkości. Warto w tym miejscu zapytać, jaki jest cel życia 

(nie cel rewolucji, gdyż jak już wskazywano, ona go nie posiada. Narzucanie 

jakiegokolwiek celu niesie ze sobą tyranię i zagładę wielu istnień; pytanie o cel życia 

wydaje się dużo ważniejsze w filozofii Rosjanina)? Odpowiedź jest jednocześnie 

banalna i enigmatyczna, bowiem:  

 

„życie jest jednocześnie i celem, i środkiem, i przyczyną, i skutkiem. (...) 

Życie nie zmierza do celu, tyko urzeczywistnia wszystko, co może, 

kontynuuje wszystko, co zostało urzeczywistnione, zawsze gotowe jest 

zrobić jeszcze jeden krok - po to, by osiągnąć jeszcze większą pełnię, 

jeszcze większa intensywność, jeżeli jest to możliwe; innego celu nie 

ma”90.  

 

Wydaje się, że Hercen, miast stawiać na holistyczne przewroty, skupia się na życiu 

jednostkowym, w którym wiele można odmienić, które można rozwijać i udoskonalać. 

Takie rozumienie problemu wynika wprost z koncepcji antropologicznej, jaką 

prezentuje Rosjanin. Jako ludzie wolni jesteśmy odpowiedzialni za siebie i za nasze 

otoczenie, i to na tym powinniśmy się skupić, a nie na utopijnej wizji raju na Ziemi, 

bowiem "gdyby ludzie zechcieli zamiast zbawiać świat, zbawiać siebie, zamiast 

wyzwalać ludzkość, siebie wyzwalać – jakże wiele uczyniliby dla zbawienia świata i 

wyzwolenia człowieka"91. Zmiany w samych jednostkach, dążenie każdej osoby do 

prywatnego szczęścia wpłynęłoby, jak się zdaje, na całą rzeczywistość. Byłoby to 

czymś na kształt oddolnej inicjatywy, dzięki której poprawiłaby się sytuacja człowieka, 

jego rodziny, a w szerszej perspektywie całych grup. 

Rewolucja jest konieczna i nie ma od niej odwrotu, gdyż nie można 

powstrzymać mas pobudzanych do działania głodem i ubóstwem. Wydaje się jednak, że 

filozof nie widzi wielu pozytywów z niej płynących (poza wolnością, ale wyzwolenie 

wcale nie jest pewne). Wydaje się, że o wiele lepszym wyjściem byłoby skupienie się 

                                                
90  A. Hercen, Z tamtego brzegu, op.cit., s. 621. 
91  Ibidem, s. 655. 
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na tym co tu i teraz, na tym, co najbardziej nas dotyka i próba podjęcia 

odpowiedzialnych działań, zgodnych z naszymi możliwościami. Izaak Berlin pisze, że 

„według Hercena jednym z największych grzechów, jakie człowiek może popełnić, jest 

próba przerzucenia moralnej odpowiedzialności na przyszły, niedający się przewidzieć 

porządek”92. Takie zachowanie jest jednak powszechne wśród ideologów i bojowników 

o wolność, którzy mimo starań wprowadzają większy chaos i większy terror zamiast 

nowej idyllicznej rzeczywistości.  

 Bojownicy o wolność – rewolucjoniści pochodzący z wyższych warstw, dla 

których przewrót nie jest związany z walką o przetrwanie, są dla Hercena bardzo 

specyficzną grupą. Filozof zauważa, że taka postawa – postawa poświęcenia się dla 

innych, walki o dobro innych, stawiane ponad swoim, nie pojawia się u wielu, cechuje 

ona tylko niektóre, wyobcowane jednostki. Zwykle owo wyobcowanie doprowadzające 

do tak skrajnych zachowań  

 

„poprzedzają albo długotrwałe przeżycia i klęski osobiste, albo owe 

ciężkie epoki, kiedy to człowiek w tym większy popada konflikt ze 

światem, im głębiej go rozumie, kiedy wszystkie związki łączące go ze 

środowiskiem stają się łańcuchami, kiedy wydarzeniom i masom zaczyna 

przeciwstawiać własne racje, kiedy ma poczucie, iż jest rywalem, obcym, 

a nie członkiem wielkiej rodziny, do której należy”93. 

 

 Wydaje się, że jest to doskonały profil psychologiczny rewolucjonisty. Nie jest on 

osobą, która wybrała tę drogę. Myśliciel jasno daje nam do zrozumienia, że nie można 

wybrać, bycia bądź nie-bycia rewolucjonistą. Bojownik o wolność musi też być w pełni 

oddany swoim ideałom, gdyż nie ma on żadnego innego oparcia w świecie – to idea 

nadaje jego życiu sens. Rozpatrując jednak powyższy cytat bardziej dogłębnie, możemy 

zadać kilka poważnych pytań, jak na przykład: w jaki sposób rewolucjonista może 

walczyć o dobro świata i ludzi, z którymi nie czuje się związany?  

 Pierwsze pytanie możemy rozpatrywać na kilka sposobów. Jeden z nich, ku 

któremu skłania się również Hercen, jest dość banalny – łatwiej walczyć o zmianę 

świata, niż o zmianę samego siebie. Błąd bohaterów rewolucji polega właśnie na tym, 

                                                
92  I. Berlin, op.cit., s. 204. 
93  A. Hercen, Z tamtego brzegu, op.cit., s. 654. 
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że chcą wyzwalać ludzi, nie wyzwoliwszy wcześniej siebie:  

 

„Znaleźli w sobie dość siły, żeby pozrywać żelazne, ordynarne łańcuchy, 

a nie zauważyli, że mury więzienia stoją nietknięte. Chcą nie zmieniając 

murów, przeznaczyć je do innych celów, jak gdyby budowla więzienna 

nadawała się do wolnego życia”94.  

 

Dla filozofa niemożliwym było przejście od jednostki do ogółu bez uprzedniego 

uporania się z problemami na poziomie indywidualnym. Wyzwolenie się jednostki z 

okowów, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, musiało nastąpić przed wyzwoleniem 

mas, a właściwie było jedynym sposobem na uwolnienie  spod jarzma całego ludu. Czy 

jednak gdyby rewolucjoniści „zburzyli mury więzienia” nadal byliby rewolucjonistami? 

Wydaje się, że nie, o ile hercenowska definicja ich pochodzenia jest poprawna. Nie 

oznacza to, że zaniechaliby walki o lepszy świat, ale na pewno zmieniłaby się jej forma 

– nie byłyby to już barykady, ich działanie byłoby podobne do działania samego 

Hercena, przez co równie trudno byłoby ich zakwalifikować do grona 

rewolucjonistów95.  

 Inną odpowiedź podałby Mikołaj Czernyszewski (z którym Hercen nie mógł i 

nie chciał się zgodzić w żadnej kwestii, gdyż jego idee były podwaliną terrorystycznych 

organizacji narodnickich, a sam filozof uznawał go za zbyt radykalnego), prezentując 

koncepcję rozumnego egoizmu, w której człowiek czyni tylko to, co jest dla niego 

dobre96. To egoistyczne dobro rozszerza się na otoczenie, gdyż to, co poprawia stan 

otoczenia, poprawia też nasz stan, ale na pierwszym planie zawsze jesteśmy my. 

Koncepcja ta jest dość podobna do utylitaryzmu Benthama97. Jednak zgodnie z jej 

brzmieniem, rewolucjoniści poświęcaliby się nie dla mas, ale dla siebie – to, co czynili, 

było dobre dla nich i nie mamy tu na myśli metafizycznego dobra, a małe przyjemności, 

jak udowodnienie swojej wartości i możliwości. Tak rozumiejąc ten problem odzieramy 

bohaterów z ich bohaterstwa, nie postrzegamy już ich jako tych, którzy wybawiają 

masy od cierpienia, a tylko jako ludzi, którzy ulegają swoim popędom i zachciankom. 

                                                
94  Ibidem, s. 564. 
95  Ibidem, s. 566. 
96  A. Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania, przeł. J. Wyszomirski, KiW, Warszawa 1954, t. V, s. 
157. 
97  J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przeł. B. Nawroczyński, 
PWN, Warszawa 1958. 
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Wizja Czernyszewskiego była pesymistyczna, mimo to podkreślał on, że powód, przez 

który zrobiliśmy coś dobrego, nie ma znaczenia, liczy się samo dobro98.  

 Hercen mimo wielu zastrzeżeń darzył rewolucjonistów ogromnym szacunkiem 

za poświęcenie swoich sił, swojego czasu, a często nawet życia i oddanie się w całości 

sprawie. Jednak mimo sympatii uważał ich trud za bezcelowy. Wykorzystali oni swój 

potencjał w pełni, ale w sposób, który nie przyniósł pożądanych efektów ani dla nich, 

ani dla świata. Hercen pisze:  

 

„Bolałem nad szczerością ich złudzeń, nad ich uczciwą wiarą w rzeczy 

nieosiągalnie, nad ich płomiennymi nadziejami, równie czystymi i 

złudnymi, jak rycerskość Don Kichota. Żałowałem ich, jak lekarz żałuje 

tych, którzy nie podejrzewają obecności straszliwej choroby w swej 

piersi”99. 

 

 Filozof stawia się tutaj w pozycji obserwatora, który nie ma wpływu na przebieg 

wydarzeń. Choć jest on świadom bezużyteczności działań bojowników, nie może 

wpłynąć na ich życie. Dla Rosjanina jest to bardzo trudna kwestia – przez swoje 

doświadczenia (dwukrotnie był zesłany za poglądy, nie mógł wrócić do kraju z 

emigracji, doświadczył też wielu pomniejszych prześladowań ze strony władz) wie on, 

jakie cierpienia moralne, duchowe i społeczne ich czekają. Warto jednak zauważyć, że 

według Hercena w dużo lepszej sytuacji znajdują się ci, którzy oddali życie za swoje 

ideały, niż ci, których to nie spotkało. Taka koncepcja wydaje się być bardzo 

zaskakująca, jednak rozpatrując ją głębszym poziomie staje się oczywista. Osoby, które 

oddały życie walcząc o swoje ideały, umierały, wierząc że są one możliwe do 

zrealizowania, że ich działanie przyczyni się do światowego rozwoju, do urzeczywistnia 

koncepcji, które sprowadzały się właściwie do zaistnienia raju na Ziemi.  

Hercen stwierdza:  

 

„Umarli z nienaruszoną wiarą, uniosła ich burzliwa fala w środku bitwy, 

oparach odurzenia; zachowali przekonanie, że gdy powróci cisza, ideał 

                                                
98  M. Czernyszewski, Co robić? Z opowieści o nowych ludziach, przeł. J. Brzęczkowski, KiW, 
Warszawa 1953. 
99  A. Hercen, Pisma filozoficzne, przeł. J. Walicka, PWN, Warszawa 1965, t. I,  s. 563.  
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ich, choć bez nich, zostanie przecież zrealizowany”100. 

 

 Dla myśliciela najgorszym, co może spotkać rewolucjonistę (ale wydaje się, że dotyczy 

to każdego człowieka) jest pozbawienie go złudzeń, odebranie mu nadziei. Śmierć w 

trakcie walki, nie zobaczywszy konsekwencji swoich działań, śmierć przed momentem, 

w którym okazało się, że wszystkie nasze wysiłki nie miały sensu, a świat pozostał taki 

sam jak wcześniej, jest piękna i dobra dla tych, którzy umarli. Dopiero dostrzeżenie 

tego wszystkiego, odarcie z nadziei, jest katastrofalne w skutkach.  

 Dzieło Hercena, na którym głównie opieramy się w naszej pracy, było wynikiem 

odebrania autorowi złudzeń. Powstało ono tuż po Wiośnie Ludów, w której myśliciel 

brał udział (trudno powiedzieć, czy był to udział czynny czy bierny – filozof nie 

pojawiał się na barykadach, był jednak w wielu miastach Francji i Włoch, w których 

miały miejsce zamieszki, brał też udział w różnego rodzaju pochodach i 

manifestacjach), a która zakończyła się fiaskiem. Na kanwie tego wydarzenia Hercen 

opisuje problemy, z jakimi przychodzi się mierzyć osobom, które przeżyły. Jednak 

rewolucją, do której najczęściej się odwołuje jest Wielka Rewolucja Francuska. Filozof 

klarownie przedstawia różnicę między żywymi a martwymi:  

 

„pan porównuje nas z nimi, zapominając, że my znamy wydarzenia 

owych pięćdziesięciu lat, które minęły od ich śmierci, że byliśmy 

świadkami, jak wszystkie nadzieje teoretyków zostały wyśmiane, jak 

demoniczne siły historii zadrwiły sobie z ich nauki, myśli, teorii, jak z 

republiki zrobiły Napoleona, a z rewolucji 1830 roku transakcję 

giełdową”101. 

 

Dla Rosjanina jest to o tyle trudna kwestia, że mimo utraty wiary w możliwość zmian, 

nie może się on pogodzić z zastaną rzeczywistością. Idee w które wierzył i którym się 

poświęcił, nakazują mu walczyć nie tylko o swoje dobro, ale także o poprawę bytu 

chłopów i robotników. Nakaz ten przeciwstawiony jest przypuszczeniom, że wszelkie 

próby walki, wszelkie rewolucje nie powiodą się. Osoby należące do pokolenia 

Hercena, bogatsze o doświadczenia dziejowe i o nowe idee, nadal stoją w miejscu. 

                                                
100  Ibidem, s. 538. 
101  Ibidem. 



 49 

„Głębiej poznawszy problem rewolucji, wysuwamy teraz większe i szersze żądania niż 

oni, a przecież i to, czego oni żądali, jest nadal tak samo nieosiągalne jak przedtem”102. 

Wydaje się, że powiększają, rozrastają się tylko ideały i plany, a rzeczywistość, której 

one dotyczą, pozostaje taka sama. Rosjanin musi więc wątpić w sens tych planów i 

zamierzeń, nie ma bowiem żadnego dowodu na to, że uda się je kiedykolwiek wcielić w 

życie – historia pokazuje nam zgoła odmienne scenariusze.  

 Warto się zastanowić, czy będąc pozbawionym nadziei na wygraną można w 

ogóle przeprowadzić rewolucję? Czy można cokolwiek zmienić? Ma się wrażenie, że 

Hercen broni dwóch opcji jednocześnie. Z jednej strony nie wierzy on w możliwość 

powodzenia przewrotu, a z drugiej widzi absolutną konieczność jego nadejścia. Trzeba 

tu jednak przypomnieć jego podstawową tezę, jaką jest otwartość historii. Wydaje się 

bowiem, że dzięki takiemu podejściu wiara w sukces nie jest konieczna, gdyż żadna 

wizja nie musi się spełnić - historia zostanie napisana dzięki nam, ale nie pod nasze 

dyktando, tzn. czynników wpływających na jej konstytucję jest zbyt dużo, aby dała się 

ona przewidzieć. Rozważanie problem w takim kontekście pokazuje, że możliwe jest 

działanie mimo głęboko zakorzenionego realizmu. Wiara w jakąkolwiek utopię czy 

ideał nie jest dla filozofa żadną wartością, zaciemnia ona tylko obraz rzeczywistości i 

ogranicza możliwość działania, a to w nim ujawnia się wolność – „czas już przestać 

wierzyć w jedyny kościół zbawienia, jakikolwiek by był”103. Myśl tę potwierdza autor 

jeszcze w innym miejscu, mówiąc:  

 

„Niech mi pani z łaski swojej wytłumaczy, czemu wiara w Boga jest 

rzeczą śmieszną, a wiara w ludzkość rzeczą śmieszną nie jest; czemu 

wiara w królestwo niebieskie jest głupia, a wiara w utopie ziemskie jest 

mądra104”? 

 

Możliwe, że dla myśliciela dopiero ten brak wiary może nas całkowicie wyzwolić z 

okowów „starego świata”. Wiara w utopie jest pozostałością byłego świata na poziomie 

intelektualnym, jest przeniesieniem religijnych zachowań (kultu, dogmatów, 

oczekiwań) na płaszczyznę materialną. Nie ma już Nieba, więc wszystko, co było z nim 

związane zostało przystosowane do ziemskich potrzeb. Dlatego utopie są rozumiane 
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przez myśliciela jako nowe łańcuchy, jako owe niezburzone mury więzienne, w których 

nadal się znajduje. Wydaje się, że to gorzkie doświadczenie zderzenia z rzeczywistością 

tylko pomoże rewolucjonistom w walce o poprawę świata, ale oczywiście tylko tym, 

którzy nie poddadzą się i przezwyciężą ten stan, znajdą nową lepszą drogę, którą będzie 

życie. Śmierć w walce o ideały jest piękna i godna szacunku, „ale -jak pisze Hercen – 

któż panu powiedział, że nie ma innego wyjścia, innego ratunku z tego świata starczej 

słabości i agonii – oprócz śmierci? Pan obraża życie”105. Śmierć w walce o zmiany jest 

bardzo nieskutecznym rozwiązaniem problemu. O ile więcej mogliby zdziałać dla siebie 

i świata wszyscy ci młodzi ludzie, którzy zginęli, marząc, że po ich śmierci wszystko 

się odmieni. 

 Między innymi przez wiarę w utopie dotychczasowe rewolucje nie były 

uwieńczone sukcesami. Tworzenie nowych koncepcji, ciągle funkcjonując w ramach 

tych starych, jest dla Hercena niedorzecznością. Trzeba zburzyć wszystko to, co do tej 

pory powstało, aby móc budować nowe. Tutaj może pojawić się zarzut jakże często 

wysuwany przeciwko rewolucjonistom – a co w zamian? Co stanie się po zburzeniu? 

Filozof przedstawia bardzo ciekawą polemikę dotyczącą tej kwestii – gdy jeden z 

oponentów wysuwa taki oto argument: „burzycie Bastylię, ale nie wnosicie nic nowego, 

zostaje tylko puste miejsce”106, odpowiedź brzmi: „To byłoby bardzo piękne, gdyby 

było tak, jak pan mówi; niestety jednak ruiny i gruzy przeszkadzają na każdym 

kroku”107. Wydaje się, że nie możemy oczekiwać od rewolucjonistów budowy, bo 

nadal nie ma miejsca na nowe budowle – te tworzone na gruzach czy wręcz z gruzów 

nie będą trwałe, nie przyniosą żadnej korzyści człowiekowi, będą tylko próbą 

podtrzymywania tego, co już minęło. Poszukiwanie nowych ideałów, nowych marzeń 

jest więc bezcelowe, gdyż nadal nie uporaliśmy się z tymi wcześniejszymi – rozwijać 

będzie się tylko myśl, a rzeczywistość pozostanie na dalszym planie. Podstawowym 

problemem jest to, że 

 

„[w]ierzymy we wszystko, nie wierzymy tylko w siebie; pan się 

rozgląda, żeby znaleźć sztandar, a ja szukam sposobu, jak się go pozbyć; 

pan chce wskazówek, a mnie się zdaje, że w pewnym wieku wstyd już 

                                                                                                                                          
104  Ibidem, s. 636. 
105  Ibidem, s. 536. 
106  Ibidem, s. 534. 
107  Ibidem. 



 51 

czekać na wskazówki”108. 

 

Nowy świat musi być tworzony przez ludzi wolnych i świadomych, przez „dorosłych”, 

którzy nie oczekują pomocy z zewnątrz, nie czekają na dokładne instrukcje według 

których powinni działać. Drogowskazy zostały już dawno postawione – trzeba podjąć 

wyzwanie i podążać nową drogą. Tymi kierunkowskazami dla Hercena jest 

indywidualna wolność i prawda, co tym bardziej uświadamia nam od jak dawna nowa 

droga stoi dla nas otworem. 

 Prostota tej myśli skłania nas do nazwania filozofa naiwnym idealistą, ale z taką 

opinią nie możemy się zgodzić. Już te wielkie słowa jak wolność i prawda są warte 

zdefiniowania, a samo przejście ową drogą nie będzie łatwe. Hercen pisze:  

 

„Pomiędzy śmiercią jednego a narodzinami drugiego wiele wody 

upłynie, przejdzie długa noc chaosu i spustoszenia [gdyż – K. D.] 

odchodzący świat zamiast następcy pozostawia ciężarną wdowę”109.  

 

Wydaje się, że Rosjanin wciąż podkreśla wagę problemów, jakie niosą ze sobą wyżej 

opisywane gruzy i sztandary, trudność ich przezwyciężenia przede wszystkim na 

poziomie intelektualnym, a dopiero później społecznym.  

 Prawda jako jedna z wartości według myśliciela jest dostępna tylko nielicznym, 

którzy tak jak było to do tej pory, w przyszłości pozostaną osamotnieni i niezrozumiani. 

Prawda jako drogowskaz sama w sobie stanowi trudność, nie jest ona oczywista. Tej 

mniejszości, która jest najbliżej jej, wydaje się,  

 

„że wystarczy udowodnić prawdę jak twierdzenie matematyczne, a 

zostanie przyjęta; że wystarczy samemu wierzyć, by uwierzyli inni. W 

rezultacie wychodzi coś zupełnie innego, jedni mówią jedno, a drudzy 

słuchają ich i rozumieją po swojemu, ponieważ inny jest ich stopień 

rozwoju”110.  

 

Nie zakłada on jednak relatywizmu w tej kwestii. Prawda jest jedna, ale nie jest ona 
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rozumiana i nadal nie podążamy jej drogą gdyż rozwój jednostek (a co za tym idzie 

całych grup społecznych) jest różny. Za tą niewielką grupą ludzi światłych widzimy – 

jak pisze Hercen –  

 

„powolny i trudny rozwój pozostałych warstw społecznych, widzimy 

ciasne pojęcia, oparte na tradycji, ograniczone potrzeby, niewielkie 

dążenia w kierunku dobra, niewielkie popędy w kierunku zła”111.  

 

Dlatego też większość osób przyswaja sobie tę część prawdy, którą jest w stanie 

zrozumieć. Większość żyjąca od wieków w ucisku rozumie rewolucję jako krwawą 

rzeź, która ma uciemiężyć tych, którzy do tej pory ciemiężyli lud, a nie jako formę 

wyzwolenia jednostki i populacji.  

Kwestia prawdy pojawia się także u inteligentów, co najpełniej uwidoczniło się 

w trakcie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Walczyli oni za swoje ideały, za którymi 

pociągnęli również tłumy. Dopiero w trakcie przewrotu dostrzegli oni, czym tak na 

prawdę jest rewolucja i co ze sobą niesie.  

 

„[S]pojrzawszy w przepaść, którą mieli przed oczami, zbledli, zobaczyli, 

bowiem, że rozpada się nie tylko to, co uważali za przesąd, lecz także 

cała reszta, wszystko, co wydawało się wieczne i prawdziwe; przerazili 

się tak bardzo, że jedni kurczowo przywarli do walących się murów, 

drudzy zaś przejęci skruchą stanęli w połowie drogi i jęli przysięgać 

wszystkim napotkanym, że oni tego nie chcieli”112.  

 

Nie mogli oni się pogodzić z prawdą jaką ujrzeli, nie mogli więc wziąć 

odpowiedzialności za swoje działania. Rewolucja przekształciła się w jedną z 

większych tyranii, gdyż lęk przed prawdą był zbyt wielki. Mury starego więzienia 

pozostały, a lud buntujący się, bo nie dostał tego, co zostało mu obiecane, musiał zostać 

zakuty w jeszcze trwalsze i bardziej ciasne łańcuchy, bowiem dopiero podczas 

rewolucji zobaczono jak wielką siłę mają masy.  

 Wolność także wymaga obszerniejszego opisu, choć po części dokonano już 
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tego w pierwszym rozdziale. Tutaj chciano by  zająć się wolnością mas, a nie wolnością 

człowieka. W tym aspekcie wolność nierozerwalnie wiąże się z prawdą, bowiem jak 

pisze Hercen: „nie będzie wolności na świecie, dopóki dziedzina religii, dziedzina 

polityki nie stanie się prostą, ludzką sprawą podlegającą krytyce i negacji”113. Dopiero 

gdy będziemy mogli mówić prawdę na powyższe tematy, staniemy się wolni. Nie bez 

powodu autor wymienia tu akurat te dwie dziedziny – w XIX wieku wszelkie próby 

dociekań, rozważań czy krytyki działań króla/cara czy religii, a w tym i hierarchów 

kościelnych, spotykały się z surową karą, a przecież były to dwa najważniejsze czynniki 

konstytuujące ówczesnego człowieka. Niemożność oceny decydentów, którzy 

ustanawiali co jest dobrem, a co złem, co jest dozwolone a co zakazane była więc 

jaskrawym odebraniem wolności. Problem wolności nie sprowadzał się jednak tylko do 

krytyki władzy i religii. Filozof, na co wskazywano już wielokrotnie, uważa że wszelki 

utopie i generalizacje są zagrożeniem wolności. Widać to dokładnie w jednym z 

bardziej znanych cytatów z jego twórczości –  

 

„nie wystarczy nienawidzić korony, trzeba wyzbyć się szacunku również 

dla czapki frygijskiej; nie wystarczy przekonanie, iż obraza majestatu nie 

jest przestępstwem, trzeba umieć dostrzegać zbrodniczość w salus 

populi”114.  

 

Wszystkie wyżej wymienione elementy są symbolami „starego świata”, są sposobami 

na zniewolenie człowieka, jego umysłu. Aby stworzyć „nowy świat”, a właściwie 

nowego człowieka, który go zbuduje, trzeba wyzbyć się wszystkich tych ograniczeń. 

Nie można dać się zwieść ich urokom czy wrażeniu nowości, jakie występuje, gdy je ze 

sobą zestawiamy. Taka różnica jest tylko ułudą, o której ostatecznie na pewno się 

przekonamy, a wtedy znów staniemy przed wyborem między nowym mirażem a 

wolnością.  

Hercen stanął przed takim wyborem po klęsce Wiosny Ludów, a jego 

odpowiedź zdaje się być manifestem nowego człowieka:  

 

„Nie potrafię już wybierać ani między różnymi rodzajami niewolnictwa, 
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ani między religiami (...), co bardziej ogranicza ludzkie prawa: uczciwa 

republika czy uczciwa monarchia, rewolucyjny konserwatyzm 

Radetzkyego, czy konserwatywna rewolucyjność Cavignaca, co jest 

bardziej trywialne: kwakrzy czy jezuici, co gorsze: chłosta czy 

crapaudine”115.  

 

Mając na uwadze wolność, nie da się dokonać wyboru jednej z tych opcji – każda z nich 

ogranicza ją, choć w różnym stopniu. Problem ten jest ściśle związany z panującym w 

„starym świecie” systemie polityczno-społecznym.  

 

„W różnych częściach Europy ludzie mogą w mniejszym lub większym 

stopniu korzystać z wolności i równości, nigdzie jednak nie mogą być 

wolni i równi, dopóki istnieje ta forma życia obywatelskiego, dopóki 

istnieje ta cywilizacja [podkreślenia A. H. – K. D.]”116. 

 

Jeżeli opowiemy się za trzema podstawowymi ideami rewolucji francuskiej, opowiemy 

się za unicestwieniem dotychczasowej Europy. Nie można  pogodzić wolności, 

równości i braterstwa z istniejącymi systemami państwowymi. Próby tworzenia nowych 

(a właściwie przekształcania starych) wzorców, takich jak republika czy demokracja, 

mają dla myśliciela równie niewolniczy charakter i nie mogą one spełnić potrzeb 

powstałych w społeczeństwie.  

 Republika jest systemem, który narodził się wewnątrz „starego świata” i właśnie 

do niego ona należy. Nieudolność, a przede wszystkim reakcyjność tego systemu 

mogliśmy obserwować po Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Wtedy to republika nie 

wytrzymała próby czasu, szybko ustępując miejsca cesarstwu, na którego czele stał 

Napoleon. Tak radykalna zmiana, dokonana w tak krótkim czasie pokazuje, że 

republika jest wewnętrznym problemem „starego świata”. Jest ona jedną z chorób, ale 

w przeciwieństwie do demokracji nie jest ona śmiertelna. Można rozpatrywać tę 

kwestię jeszcze w inny sposób – republika jest próbą uratowania „starego świata” przez 

niego i tylko dla niego stworzoną. Do takiego sposobu myślenia skłania się Hercen, 

mówiąc: „Europa zorientowała się, dzięki reakcji, że system przedstawicielski jest 
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sprytnie pomyślanym wynalazkiem służącym do przetwarzania potrzeb społecznych i 

energicznej gotowości do czynu w słowa i niekończące się debaty”117. Widzi więc, że 

zamiast zmieniać, prowadzi ona do pełnego zastoju, który jest posłusznym synem 

reakcji.  

 Według Hercena w demokracji problemu nie stanowi ograniczenie wolności, ale 

fakt, że jest to forma przejściowa. Jest ona chorobą, która pojawiła się w „starym 

świecie” i która powoli go zabija i nie może ona być uznawana za rozwiązanie 

problemów, za ustrój idealny118. Demokracja jest siłą oczyszczającą, ma ona usunąć 

dotychczasowe formy i zmienić podejście ludu do władzy. To jest jej jedyny cel i 

jedyna korzyść jaka z niej płynie. System ten jak każda fala i jak każdy ogień 

gwałtownie niszczy wszystko to, co stoi mu na drodze, ale równie szybko znika. 

„Demokracja nie może nic stworzyć, to nie jest jej rzecz, z chwilą, gdy umrze ostatni 

wróg, stanie się ona niedorzecznością; demokraci (...) wiedzą tylko, czego nie chcą nie 

wiedzą natomiast, czego chcą”119. Demokracja nie jest twórcza, jest ona tylko walką z 

niesprawiedliwością społeczną i hierarchią, więc kiedy problemy te zostaną opanowane, 

ona sama będzie musiała ustąpić pola innemu systemowi.  

Wydaje się jednak, że Hercen popełnił w tej kwestii ten sam błąd, który popełnił 

w swojej koncepcji Karol Marks. Tak samo jak dyktatura proletariatu, tak i demokracja 

nie da się tak łatwo usunąć, bowiem zawsze gdy rzecz związana jest z walką z jakimś 

wrogiem, wróg ten się znajdzie, a jeżeli wrogiem jest nierówność czy 

niesprawiedliwość, jest to tym łatwiejsze. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w 

której każdy jest równy, a wszystkie działania są sprawiedliwe – nie jest to możliwe 

choćby dlatego, że definicje tych pojęć (jednoznaczne, klarowne i ostateczne) nadal nie 

są ustalone. W takiej sytuacji demokracja może trwać dziesiątki lat, jednak to raczej nie 

martwiło Rosjanina. Nie oczekuje on szybkich zmian, o ile mają to być zmiany trwałe i 

efektywne. Niezależnie od długości trwania tej fazy, będzie ona musiała obumrzeć aby 

zrobić miejsce nowej - socjalizmowi.  

 „Stary świat” musi zginąć „[n]ie zdołacie go uratować ani stanem oblężenia, ani 

republiką, ani egzekucjami, ani filantropią, ani nawet podziałem pól. (...) Wobec 

takiego postawienia sprawy nie ma innego wyjścia oprócz walki, jedno z dwojga musi 
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pozostać na placu – monarchia albo socjalizm”120. Socjalizm jest dla Hercena 

najlepszym systemem polityczno-społecznym, jaki do tej pory został wymyślony, jest 

on całkowitym przeciwieństwem dotychczasowych form. Nie oznacza to jednak, że jest 

on najdoskonalszą formą, która nigdy nie zostanie zmieniona, ulepszona czy też 

obalona. Myśliciel jest wierny swojej tezie o otwartości historii, socjalizm nie może się 

z niej wyłamywać. 

 

„Socjalizm przejdzie przez wszystkie swe fazy i rozwinie się do 

skrajnych konsekwencji, do absurdu. I wówczas z tytanicznej piersi 

rewolucyjnej mniejszości znów wyrwie się krzyk negacji i znów 

rozpocznie się śmiertelny bój, w którym socjalizm zajmie miejsce 

dzisiejszego konserwatyzmu i zostanie zwyciężony przez przyszłą, 

nieznaną nam rewolucję”121.  

 

Systemy nie mogą trwać wiecznie, gdyż są wypaczane, rozwijają się niezgodnie z 

założeniami, ideami, czego czynnikiem sprawczym są ludzie. Socjalizm nie jest dla 

myśliciela „nowym sztandarem”, nową utopią, o którą trzeba walczyć niezważając na 

środki. Jest on próbą rozwiązania problemów, próbą znalezienia nowej drogi, dzięki 

której życie jednostki i życie społeczeństwa osiągnie wyższy, lepszy poziom.  

Socjalizm jest nową budowlą, która jest teraz w stanie najlepiej urzeczywistnić 

prawdę i wolność. Hercen porównuje socjalizm do chrześcijaństwa, które pojawiło się 

w Imperium Rzymskim, wskazującego nową drogę, nowe wartości. To chrześcijaństwo 

doprowadziło do upadku cesarstwa, jednak wprowadzone w życie zaczęło się 

przekształcać, deformować i wreszcie upadać. Jak pisze Hercen: „Urzeczywistnienie 

socjalizmu również stanowić będzie nieoczekiwane połączenie abstrakcyjnej teorii z 

konkretnie istniejącymi faktami”122. Przez to połączenie, przez walkę utopii z 

konserwatyzmem, nowe jest odmienne od tego zakładanego. Różnica ta jest znaczna, 

jednak jak pisze filozof: „życie realizuje tylko tę stronę myśli, która znajduje glebę dla 

swojego rozwoju, a i sama ta gleba nie jest wyłącznie biernym nosicielem, lecz użycza 

swoich soków, wnosi swoje elementy”123. Wydaje się, że ową glebą jest lud, masy, 

                                                
120  Ibidem, s. 574. 
121  Ibidem, s. 643. 
122  Ibidem, s. 601.  
123  Ibidem. 
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które przyjmują tylko teorie odpowiadające ich założeniom i potrzebom. Jednocześnie  

dopasowując je do swojego poziomu rozwoju. Dlatego też teorie nigdy nie będą się w 

pełnie pokrywać z praktyką, ani faktami, toteż i socjalizm nigdy nie będzie w pełni 

urzeczywistniony, a przynajmniej nie w takiej formie, w jakiej widzimy go teraz, czyli 

idealnego konstruktu myślowego. Najbardziej znaną koncepcją Rosjanina jest rosyjski 

socjalizm, który jest połączeniem zachodniej myśli i rosyjskiej tradycji. Problem ten 

będzie szerzej opisywany w kolejnym rozdziale. 

 

 W rozdziale tym próbowano odpowiedzieć na pytanie czy można Aleksandra 

Iwanowicza Hercena zaliczyć do rewolucjonistów. Wskazywano na wiele przykładów, 

które skłaniają do odpowiedzi zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Pytanie to nadal 

stanowi wyzwanie, gdyż bardzo trudno jest Hercena zamknąć w jakichkolwiek ramach 

czy schematach. Wymyka się on prostym opisom, dlatego że on sam nie chciał spłycać, 

upraszczać problemów, jakie nurtują współczesne mu społeczeństwo. Uważał on, że 

jeżeli kwestia dotyczy dużego obszaru życia człowieka, musi ona być skomplikowana, a 

co za tym idzie, nie można znaleźć jednej doskonałej odpowiedzi – byłaby ona 

generalizacją, która tak na prawdę nie rozwiązałaby problemu u samej podstawy, 

zaleczyłaby tylko niektóre objawy. Wydaje się, jednak, że Hercen jest rewolucjonistą, 

ale rozumianym nie jako ten stojący na barykadach, czy nawołujący do ich tworzenia, 

ale ten, który namawia do widzenia problemów szerzej, do myślenia w nowych 

kategoriach, do dążenia do wolności. Wolność ta ma być głównie jednostkowa – nasze 

starania mają uwolnić nas samych od schematów, od nakazów i zakazów, mają 

spowodować, że zaczniemy samodzielnie, krytycznie myśleć. Wydaje się, że zarówno 

wtedy jak i teraz jest to bardzo rewolucyjna filozofia, która ma na celu zmienić 

człowieka i rzeczywistość go otaczającą, a przecież głównie na tym opiera się 

rewolucja. 
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Rozdział III.  Koncepcja rosyjskiego socjalizmu 

 

Aleksander Hercen opracowywał koncepcję rosyjskiego socjalizmu w latach 

pięćdziesiątych XIX wieku., Było to już po europejskich rewolucjach związanych z 

Wiosną Ludów, a także po wewnętrznym kryzysie myśliciela, jaki mogliśmy 

zaobserwować w dwóch powyższych rozdziałach, a któremu dał on wyraz w swojej 

pracy Z tamtego brzegu. Rosyjski socjalizm nie jest spójnym systemem, który przy 

odpowiednich warunkach urzeczywistni się, tak jak to miało miejsce w bakuninowskim 

anarchizmie, jest on raczej pomysłem na rozwiązanie impasu, w jakim znalazła się 

Rosja i Europa. Myśl ta jest historiozoficznym ukazaniem socjalistycznego charakteru 

ludu rosyjskiego, który mógłby nadać ton przyszłemu rozwojowi Zachodu. Rozważania 

te nie zawsze są w pełni zgodne z historycznymi badaniami, jednak nie będzie to 

zaznaczane w pracy – nie na tym chcielibyśmy się skupić. 

 

1. Historiozoficzne ujęcie rosyjskiego ludu 

 

 Aby zrozumieć koncepcję Hercena, musimy razem z nim prześledzić rozwój 

kultury i historii Rosji. To one bowiem ukształtowały lud rosyjski, na którym ma się 

oprzeć nowa rzeczywistość społeczna. Wybrane zostaną jednak tylko punkty zwrotne 

dla tych czynników, gdyż praca ta nie ma na celu ukazywania bogatej i skomplikowanej 

historii tego kraju. Pierwszym znaczącym momentem zarówno dla Rosji, jak i dla 

samego filozofa, było powstanie państwowości w IX wieku. Hercen wskazuje tu na 

odmienność Rosji w stosunku do innych krajów europejskich. „Występująca w innych 

krajach różnica między ludem zdobywców, a ludem podbitym nie istniała tam w 

ogóle”124. Lud rosyjski nie został podbity – chcąc zorganizować swoje ziemie pod 

względem bezpieczeństwa i administracji, zaprosił on Waregów (Normanów), którzy 

mieli podjąć się tego zadania. To oni zapoczątkowali panującą do XVI wieku dynastię 

Rurykowiczów. Dla filozofa miało to ogromne znaczenie, ponieważ pomiędzy ludem a 

władzą nie powstała przepaść. „Książę nie miał bynajmniej władzy nieograniczonej 

                                                
124  A. Hercen, O rozwoju idei rewolucyjnych w Rosji, [w:] A. Hercen, Pisma filozoficzne, przeł. J. 
Walicka, PWN, Warszawa 1966, t. II, s. 78.  
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(...), był w rzeczywistości tylko «najstarszym» w wielkiej liczbie miast i wsi, którymi 

rządził wespół z ogólnymi zgromadzeniami”125. Według myśliciela władza ta była 

ograniczana przez gminy (na terenach wiejskich) i wiece (zgromadzenia ogólne) w 

miastach. Gminy stanowiły jedność dwóch porządków – patriarchalnego (gmina 

składała się z niejako jednego rodu, któremu przewodził najstarszy jej członek) i z 

władzy wszystkich zwanej mirem, która opierała się na jednomyślności wszystkich 

mieszkańców. Dla Rosjanina nie ma także różnicy pomiędzy prawami i działaniem 

miast i wsi. Wynika to z braku klas, z braku grup wyróżnionych. To dzięki takiemu 

systemowi w rosyjskim ludzie i w rosyjskiej kulturze wykształciły się specyficzne 

cechy, które przez wieki się rozwijały i przetrwały do czasów nowożytnych.  

 Rosyjscy chłopi żyli w gminach, inaczej zwanych obsinami (община) do XIX 

wieku, a właściwie do wybuchu rewolucji z 1917 roku. Jak pisze Hercen:  

 

„wspólnota gminna stanowi, że tak powiem, jednostkę społeczną, osobę 

moralną; wspólnota jest właścicielem i podatnikiem, odpowiada za 

wszystkich i za każdego i  wobec tego jest samodzielna we wszystkim, 

co dotyczy jej spraw wewnętrznych”126.  

 

Ekonomiczno-prawny system wspólnoty był klarowny, nie wymagał on też żadnych 

zapisów prawnych, kodeksów czy systemu sądownictwa. Ziemia należała do 

wspólnoty, a nie do poszczególnych członków społeczności, jednak każda osoba 

gotowa do pracy mogła ją otrzymać dożywotnio, a jej wielkość zależała od wielkości 

rodziny posiadanej przez chłopa. Po śmierci rolnika ziemia wracała do wspólnoty, aby 

ta mogła ją na nowo rozdysponować. W wypadku chwilowego opuszczenia wspólnoty 

ziemia nie zostawała odebrana, ale jeśli jakiś chłop dobrowolnie chciał opuścić obsinę 

lub gdy zostawał on zesłany w ramach sądowej kary, grunty zostały odbierane i 

przekazywane gminie. Kwestie sporne rozstrzygano tak jak za czasów Waregów, czyli 

poprzez mir, w którym równoprawny głos miał każdy pełnoletni posiadający ziemię (a 

co za tym idzie płacący podatki) członek wspólnoty. System ten jest doskonałym 

przykładem socjalizmu, który wytworzył się w sposób naturalny w Rosji. To właśnie 

taki sposób rządzenia i dzielenia dóbr miał stanowić podstawę dla przyszłego 

                                                
125  Ibidem, s. 81. 
126  A. Hercen, Rosja, [w:] A. Hercen, Pisma filozoficzne, przeł. J. Walicka, PWN, Warszawa 1966, 
t. II., s. 19. 
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społeczeństwa. Jednak Hercen zauważał również negatywne cechy gmin wiejskich, 

które dla niego stanowią podstawę do despotyzmu petersburskiego. Lud nadaje 

charakter rządowi w stolicy, i choć nie jest on z nim związany uczuciowo, to jednak 

widzi w nim przedstawiciela swojej siły i jedności narodowej. Widać więc, że nie 

możemy bezkrytycznie gloryfikować ludu i gminy wiejskiej, ponieważ i ona ponosi 

odpowiedzialność za sytuacje w państwie rosyjskim.  

 Głównym problemem jaki się tutaj pojawia jest marazm. Wspólnota, po 

zcentralizowaniu się władzy rosyjskiej w Moskwie, gdy Wielki Książę, a później car, 

zaczął rządzić samowładnie, zaczęła się zamykać i oddalać od życia politycznego. 

Życie gminy toczyło się już poza polityką, nie miała ona już wpływu na żadne decyzje 

podejmowane w państwie, a jednocześnie jej niezmienny system wewnętrzny nie 

wymagał od chłopa rozwoju. Według filozofa „we wspólnocie jest za mało ruchu: nie 

otrzymuje ona z zewnątrz żadnego bodźca, który by podniecał do postępu, nie zna 

żadnego współzawodnictwa, żadnej walki wewnętrznej, która by wywoływała 

rozmaitość i ruch”127. W takiej sytuacji chłop pozostaje taki sam jak trzy lub pięć 

wieków wcześniej. Nie jest on w żaden sposób przystosowany do zmieniającej się 

rzeczywistości, przez co jego wolność jako jednostki jest ograniczona, gdyż umie on 

żyć tylko w obsinie.  

 

W innym miejscu myśliciel wskazuje:   

„pojedynczy człowiek, przyzwyczajony polegać we wszystkim na 

wspólnocie, jest zgubiony z dala od nie: staje się słaby, nie znajduje w 

sobie ani siły, ani rozpędu życiowego; przy najmniejszych 

niebezpieczeństwach biegnie schronić się pod opiekę tej matki, która 

trzyma swoje dzieci w stanie ciągłej niepełnoletności i wymaga od nich 

biernego posłuszeństwa”128.  

 

Niewątpliwie posiadana przez lud siła i wytrzymałość wytraca się we wspólnocie, 

gmina hamuje możliwość działania. Sytuacja ta zmieni się, według Hercena, dopiero na 

początku XVIII wieku, za panowania Piotra I Wielkiego, który to jest dla myśliciela 

pierwszym rosyjskim rewolucjonistą. To on będzie chciał ucywilizować Rosję, 

                                                
127  Ibidem, s. 23. 
128  Ibidem. 



 61 

wprowadzi zmiany, świeży powiew do zastałego od wieków systemu społeczno-

politycznego, w tym i do gminy wiejskiej. Jednak jego następczynie wprowadzą ukazy, 

które pozbawią chłopa jakichkolwiek praw i stanie się on bliższy maszynom rolnym niż 

człowiekowi. 

 Dla Hercena  

 

„Piotr I nie był ani carem na modłę wschodnią, ani dynastą; był despotą 

na podobieństwo Komitetu Ocalenia Publicznego, despotą w własnym 

imieniu i w imię wielkie idei, która mu zapewniała bezsporną wyższość 

nad wszystkim, co go otaczało”129.  

 

Reformy, jakie wprowadził ten car, a właściwie cesarz, zmieniły oblicze Rosji. Odciął 

się on od spuścizny kulturowej kraju, reorganizując go na modłę europejską. 

Zreformował on wojsko, administrację, sądownictwo, a także przeniósł stolicę do 

wybudowanego przez siebie Petersburga. Zarówno dla nas, jak i dla Hercena, 

ważniejsze będą jednak jego reformy kulturowe. Władca ten nakazał zgolić brody 

wszystkim członkom warstw wyższych (a według myśliciela do tych warstw w Rosji 

należeli właściwie wszyscy, którzy nie byli chłopami130), jako symbol przemiany i 

zerwania z tradycją. Zaczęto uczyć savoir vivre, ogłady i manier, organizowano bale, na 

które zobowiązane były przychodzić również kobiety (które dotychczas były całkowicie 

oddzielone od mężczyzn, przed zamążpójściem żyły w teremach, do których nie miał 

prawa wejść żaden mężczyzna). Choć zmiany te wydają się błahe, to dla ówczesnej 

Rosji były rewolucyjne. Do tej pory była ona odległym krajem zamkniętym dla Europy, 

żyjącym niezmiennie od wieków (przynajmniej na poziomie kultury); nagle  na rozkaz 

władzy zaczęła się przemieniać na wzór europejski. 

 Reformy Piotra I wprowadziły Rosję do Europy i Europę do Rosji, co miało 

ogromne konsekwencje dla przyszłości tego kraju.  

 

„Piotr I wprowadził do państwa ruch, szlachta wciągnie bezpośrednio 

albo pośrednio bezwolną i bierną wspólnotę gminną do rewolucji. 

Ferment ten z czasem straci moc, lecz dopiero wówczas, gdy doprowadzi 

                                                
129  A. Hercen, O rozwoju idei..., op.cit., s. 97. 
130  Ibidem, s. 105. 
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do rozkładu absolutyzmu”131. 

 

Problem ten wynikł głównie dlatego, że lud nie został objęty zmianami, przez co 

rozdźwięk między warstwami ciągle narastał. Chłopstwo przestało widzieć w tworzącej 

się szlachcie pobratymca, stali się oni sobie całkowicie obcy – wyglądali inaczej, 

zachowywali się inaczej, żyli inaczej, a nawet mówili w innym języku (najczęściej 

szlachta posługiwała się francuskim, choć bywały modne również inne języki 

zachodnie, w tym także i polski). Ciągłe wewnętrzne oddalanie się społeczeństwa, a 

także ogromna władza szlachty nad chłopami musiały doprowadzić do ruchów 

społecznych, a wreszcie i do rewolucji. Dla Hercena, jak zauważono wyżej, mimo 

swoich wad, chłopi zjednoczeni w gminie byli silni, nie poddawali się naporom władzy 

i ciągłemu wyzyskowi. Ich siłę i hart ducha najlepiej pokazuje powstanie Pugaczowa z 

1773 roku, którego wojska carycy Katarzyny II nie mogły stłumić przez dwa lata.  

 Jednak według Hercena to nie reformy i nie przyczynek do rewolucji były 

najważniejsze w panowaniu Piotra Wielkiego. Tym, co stanowiło największą wartość, 

był indywidualizm. Cesarz wprowadzał decyzje i podejmował zmiany, o jakich nikt w 

Rosji jeszcze nawet nie marzył, odzierał tron z tajemnicy, z cesarskości – był 

pierwszym indywidualistą rosyjskim. To on nadał ton, wskazał drogę wszystkim 

rewolucjonistom i kulturowym wyrzutkom.  

 

„Siłę upatrywał Hercen w «zasadzie indywidualizmu», ucieleśnionej po 

raz pierwszy w osobie Piotra Wielkiego, «koronowanego 

rewolucjonisty», cara-jakobina, który odważył się negować tradycję i 

narodowość”132.  

 

Zasada ta nadawała osobowość, która do XVIII wieku nie istniała w Rosji – wydaje się, 

że społeczeństwo, grupy i jednostki płynnie przechodziły jedna w drugą, tak jakby 

jednostka nie istniała, a liczyła się tylko grupa. Hercen skupia się tu głównie na ludzie, 

ale swoje spostrzeżenia przenosi również na pozostałe warstwy społeczeństwa. Walicki 

pokazuje, że myśl ta została zaczerpnięta z prac innego okcydentalisty Konstantego 

Kawielina, który pisze:  

                                                
131  Ibidem, s. 96. 
132  A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, WP, Warszawa 
1973, s. 249. 
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„W postaci Piotra Wielkiego osobowość na gruncie rosyjskim wstąpiła w 

swe bezwzględne prawa, wyzwoliła się od bezpośrednich, 

przyrodzonych, wyłącznie narodowych określeń, zwyciężyła je i 

podporządkowała sobie. Całe prywatne życie Piotra, cała jego 

działalność państwowa jest pierwszą fazą urzeczywistniania zasady 

osobowości w historii rosyjskiej”133.  

 

„Zasada osobowości” jest więc utożsamiana z zerwaniem z historią narodową i 

tradycją. Myśliciele jednak różnili się od siebie w kwestiach wykładni tej zasady. Dla 

Kawielina wyzwalanie osobowości leżało w gestii państwa i prawa, jakie nadawał 

scentralizowany rząd. Według Hercena zasada ta wyrażała się w jednostce i jej 

indywidualizmie. Ten ostatni nie gloryfikował panowania Piotra I, jak sam pisał był on 

okrutnym despotą, ale jego działania miały też swój pozytywny wymiar – wniósł on do 

rosyjskiej rzeczywistości ruch, nowego ducha, dzięki któremu mogła powstać rosyjska 

wyższa kultura.  

 Brak indywidualizmu zarówno we wspólnocie gminnej, jak i w całym 

społeczeństwie rosyjskim, stanowił dla Hercena dużą trudność. Z powodu tradycji i 

historii jednostka nigdy nie miała w Rosji określenia prawnego, była ona zależna, 

wchłaniana przez gminę, a później przez Kościół i państwo. System ten zdaje się być 

podobny do społeczeństw Wschodu, ponieważ i tam ważniejsza jest grupa niż 

jednostka. Filozof wskazuje jednak na różnicę między ludem rosyjskim a ludami 

wschodnimi. Jak sam pisze:  

 

„Chociaż niezależność indywidualna jest równie znikoma wśród ludów 

słowiańskich,  jak i wśród ludów wschodnich, to należy jednak 

podkreślić tę różnicę, że u Słowian jednostka została wchłonięta przez 

wspólnotę gminną, której była członkiem czynnym, gdy tymczasem na 

Wschodzie została wchłonięta przez plemię lub państwo, które 

skazywało ją na bierne posłuszeństwo”134.  

 

                                                
133  Cyt. za: A. Walicki, op.cit. 
134  A. Hercen, O rozwoju idei..., op.cit., s. 82. 
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Zauważono różnicę pomiędzy tymi dwiema kulturami, jednak sposób, w jaki definiuje 

ją myśliciel, budzi wątpliwości. Choć chłop ma głos w gminie i może decydować o 

podejmowanych w niej działaniach, to gmina nie ma już głosu w administracji 

państwowej a tym samym i w państwie. Nie może ona rozstrzygać o swoich losach. 

Oznacza to, że jednostka ma głos tylko na najniższym szczeblu, może uzgadniać tylko 

to, co tak właściwie nie ma znaczenia, gdyż decydenci na wyższych szczeblach 

wydadzą postanowienia niezależne od starszyzny obsiny. Widzimy więc, że przy takim 

sposobie definiowania różnicy między kulturami rozbieżność jest znikoma. Inny sposób 

przedstawienia niezgodności tych kultur, jaki proponuje Hercen wydaje się być bardziej 

trafny. Ludy azjatyckie według filozofa, nie rozwijają się przez swoją bierność i 

niemożność wyrwania się z patriarchalnego systemu społecznego, przez swoją 

nietolerancję nadal pozostają na poziomie plemiennym135. W przeciwieństwie do nich 

lud rosyjski charakteryzuje się umiejętnością przystosowania się do różnych 

okoliczności społeczno-politycznych czy geograficznych. Z łatwością przyswaja on 

sobie wiedzę, umiejętności i obyczaje prezentowane na innych terenach i w innych 

kulturach136. Wydaje się, że według myśliciela społeczeństwo rosyjskie stanowi formę 

pośrednią między rozwiniętą Europą a azjatyckimi ludami pierwotnymi. 

 Winą, za przedpiotrowy stan społeczeństwa Hercen obarcza głównie religię. W 

988 roku Rosja przyjęła chrzest z Konstantynopola, przez co oddaliła się od Europy na 

wiele wieków. Według Hercena prawosławie nie było jednak religią zaangażowaną, 

pozostawało na uboczu życia społecznego:  

 

„Bizantynizm zaszczepiony władcom przez duchowieństwo pozostawał 

wszakże raczej na powierzchni i nie deprawował narodu. Nie miał 

żadnego związku ani z charakterem narodowym, ani nawet z rządem”137.  

 

Dla Rosjanina prawosławie pojawiało się tylko w warstwie zewnętrznej, ważna była 

tylko forma, a nie zaś jako prawa moralne i prawdy wiary. Filozof rozumie religię jako 

wyższą potrzebę prostego ludu –  

 

„religia zastępuje ludowi wszystko, zaspokaja wszystkie jego potrzeby 

                                                
135  A. Hercen, Rosja i stary świat, op.cit., s. 275. 
136  Ibidem., s. 275. 
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estetyczne i filozoficzne, które istnieją w duszy ludzkiej na wszystkich 

szczeblach społecznych. (...) Chłop rosyjski jest przesądny, ale w gruncie 

rzeczy obojętny na religię, która zresztą pozostaje dlań dziedziną 

niedostępną”138.  

 

Masy nie miały dostępu do żadnych ·dóbr kultury – poza tym jednym. Korzystały, więc 

z niego w pełni, nie ponosząc konsekwencji. Lud nie zaczął postępować zgodnie z 

chrześcijańską etyką, kradł i kłamał kiedy tylko miało mu to przynieść zysk. 

Przynależąc do cerkwi otrzymywał zaś możliwość kontaktu ze sztuką, muzyką, słowem, 

a także odrywał się od codziennych zajęć, odpoczywał. Nie oznacza to, że Rosjanie nie 

posługują się żadną etyką, ma ona jednak narodowy charakter, jest instynktowna i 

wypływa wprost ze sposobu życia ludu. Nie jest też ona sprzeczna z Ewangelią (w 

swoich podstawach), jest kompilacją chrześcijaństwa, narodowych tradycji i 

wielowiekowej walko o przetrwanie, jaką musi staczać lud139. Świadczyć o tym może 

chociażby ugodowe rozwiązywanie kwestii spornych w gminach, bez ingerencji władz i 

sądów. Wydaje się więc, że lud przejawia niemoralne zachowania tylko w stosunku do 

osób i grup uciskających go, a za to nie można go ganić. Taka dwoistość, czy też quasi-

religijność jest spowodowana, według myśliciela, nie tylko rosyjskim charakterem, ale i 

cechami prawosławia. Jest ono bowiem mniej nastawione  na nawracanie ludu, a 

religijność skupia się w duchowości klasztornej.  

 Dla Hercena prawdziwie religijni są tylko raskolnicy i sekciarze, którzy w pełni 

poświęcają się swojej wierze, niejednokrotnie oddając za nią dobra, przywileje, a nawet 

życie. Ruchy te przyciągnęły lud, rozbudziły w nim wiarę i zachowania prawdziwie 

religijne. Sekciarze prezentują, według myśliciela, pełniejszą, bardziej zorganizowaną i 

bardziej rozwiniętą formę socjalistycznego życia społecznego. Jak pisze Rosjanin:  

 

„wśród sekciarzy nie było nigdy obojętności; wspólnota gminna jest u 

nich bardziej rozwinięta niż u chłopów prawosławnych, poczucie 

solidarności bardzo żywe; (...) postępowanie wyznawców cechuje 

zawsze energia i uczciwość. Inne, bardzo nawet rozpowszechnione, 

wyznają bardzo daleko idące idee komunistyczne przepojone 

                                                                                                                                          
137  A. Hercen, O rozwoju idei..., op.cit., s. 90.  
138  A. Hercen, Rosja, op.cit., s. 31. 
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mistycznym chrześcijaństwem w rodzaju hernhuterów lub – nawet – 

anabaptystów”140.  

 

Wydaje się, że ruchy religijne odmienne od oficjalnej religii prawosławnej były również 

wyrazem wolności i braku pokory Rosjan. Przynależenie do sekt było aktywnym 

buntem wobec władzy. Raskolnicy i sekciarze nie uznawali władzy cara, sprzeciwiali 

się jego nakazom, byli przez niego ścigani i sądzeni, z tego powodu często się 

przemieszczali lub żyli na odległych terenach. Hercen darzył te grupy szczególnym 

szacunkiem, gdyż ukazywały one możliwości gmin chłopskich, stanowiły ich idealny 

obraz. 

 Mimo że prawosławie było tak oddalone od wszystkiego co rosyjskie, to 

pośrednio wpłynęło ono na lud. Jak pisze Hercen: 

 

„Bizantynizm to starość, znużenie, rezygnacja w agonii; lud rosyjski był 

zrujnowany, upodlony, nie miał dość energii, aby się podźwignąć, ale był 

młody i w gruncie rzeczy nie rozpaczał, raczej opuścił pole bitwy, niż 

został pokonany; tracąc prawa w miastach zachował je w gminach 

wiejskich”141.  

 

Religia była więc kolejną formą przytłoczenia ludu rosyjskiego. Car i jego dwór 

umacniali swoją władzę, której podporządkowany był również kościół. Masy nie mogły 

więc szukać w cerkwi schronienia, nie była on nawet quasi-przeciwwagą, tak jak miało 

to miejsce w Europie. Również odmienność prawosławia do charakteru rosyjskiego 

ludu powodowała coraz większe jego wyobcowanie. Przestał on brać czynny udział w 

życiu społecznym, a ich siła przetrwała i umacniała się tylko w gminach wiejskich.  

 Według myśliciela „prawdziwa historia Rosji rozpoczyna się w roku 1812 – 

przedtem był to zaledwie wstęp”142. W roku tym wojska carskie pokonały Napoleona, a 

w pościgu za nim przemierzyły Europę zatrzymując się w Paryżu. Data ta ma ogromne 

znaczenie nie tylko dla historii, ale i dla kultury rosyjskiej. Dopiero po tak doniosłym 

wydarzeniu lud, a właściwie całe społeczeństwo, zrozumiało swoją siłę, która nie była 

                                                                                                                                          
139  A. Hercen, Lud rosyjski a socjalizm, op.cit., s. 224. 
140  A. Hercen, O rozwoju idei..., op.cit., s. 118. 
141  Ibidem, s. 90. 
142  Ibidem, s. 78. 
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zależna od władzy. Do tej pory społeczeństwo, choć różnie do niego nastawione, 

wierzyło w siłę i potęgę cara, który jak ojciec (батюшка) miał obronić swoich 

poddanych przed każdym wrogiem. Jednak tak się nie stało, a „przerażony Aleksander 

pośpieszył do Moskwy i błagał o pomoc szlachtę oraz bogatych kupców. Zaprosił ich 

do porzuconego pałacu Kremlowskiego, aby się zastanowili, jak mają pomóc 

ojczyźnie”143. Był to ogromy przełom w postrzeganiu państwa i cara przez szlachtę, 

bowiem już od prawie trzystu lat nie mieli oni (jako cała klasa społeczna) realnego 

wpływu na politykę. W wojnie z Napoleonem równie wielka zmiana zaszła w ludzie, 

który to po latach oddalania się od warstw wyższych, po latach pozostawania 

zamkniętym w gminie wiejskiej, nagle maszerował ramię w ramię ze swoimi panami. 

Dopiero wojna uświadomiła chłopom, że są takimi samymi ludźmi jak szlachta, 

zrównała ona wszystkie warstwy społeczne. Owo zrównanie pokazało ludowi, że nie 

ma żadnych przyczyn do bycia wyzyskiwanym i poniżanym przez szlachtę. 

Oczywistym było, że gdy już pokonają wroga w kraju zajdą głębokie zmiany, a oni 

sami dostaną ziemię i wolność. Pościg za Napoleonem przyczynił się jeszcze w jeden 

sposób do wewnątrzspołecznych ruchów – pokazał szlachcie i ludowi jak wygląda 

Europa, jak żyje się w innych krajach, jakie się ma prawa i możliwości – różnice były 

ogromne. Społeczeństwo żądało od Aleksandra II zmian w prawodawstwie, uwolnienia 

chłopów, nadania ziem, pojawiły się towarzystwa i kółka, w których dyskutowano na 

temat nowej Rosji, nowego systemu społeczno-politycznego. Zmiany jednak nie 

nadchodziły, a oddanie władzy przez Aleksandra Arakczajewowi zwiększyło terror i 

despotyzm. Między innymi z tego powodu 14 (26) grudnia 1825 roku w Petersburgu 

wybuchło powstanie (później nazwane dekabrystowskim)144. Jego upadek, choć 

przyniósł represje, tyranię i skrajne zaostrzenie wpływów władzy na cały okres 

panowania Mikołaja I,  zaowocował również rozkwitem inteligencji i intelektualistów, 

powstaniem literatury na światowym poziomie, filozofii i prasy145.  

 Zarówno powstanie dekabrystów, jak i poprzedzające je ruchy inteligenckie, nie 

angażowały chłopów. Podział między Rosją narodową a zeuropeizowaną pozostawał 

nadal nienaruszony. Nie oznaczało to jednak, że i w niższych warstwach społecznych 

nie nastąpiły zmiany, pokazuje to tylko, że „długie cierpienia skłaniają do swoistej 

                                                
143  Ibidem, s. 125. 
144  Por. M. Abassy, Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfikacji dziewiętnastowiecznej 
inteligencji rosyjskiej., WUJ, Kraków, 2008. 
145  A. Hercen, O rozwoju idei..., op.cit., s. 146. 
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godności; lud rosyjski nazbyt cierpiał, aby mogła go poruszyć myśl o niewielkiej 

poprawie losu”146. Masy nie mogły się spodziewać wielkich transformacji na poziomie 

całego państwa, a walka o małe udogodnienia wyniszczyłaby całą warstwę społeczną, 

ale nie poprawiłaby właściwie w żaden sposób ich sytuacji. Lud buntował się w 

stosunku do władzy i szlachty w charakterystyczny dla siebie sposób: „znosił ich 

poniżające jarzmie z rozpaczliwą biernością, ale nigdy nie wierzył ani w prawa pana, 

ani w sprawiedliwość sądu, ani w słuszność administracji” – napisze Hercen147. 

Według Hercena pokazuje to wzniosłość i nieugiętość ludu, nie mógł on wpłynąć na 

swoją sytuację, więc się wycofał, nie poddał się jej i się nie zmienił. Taki opór 

rozgrywający się na przestrzeni wieków ukazuje również hart ducha Rosjan, który 

filozof chciał wykorzystać do reformy swojego kraju oraz Europy. Dla myśliciela ten 

sprzeciw wyrażał się również w nagminnie występujących kradzieżach i oszustwach148.  

 Ważną kwestią dla ludu rosyjskiego i dla historii Rosji jest pańszczyzna. 

Rozpoczęła się ona w XVII wieku, a ostatecznie usankcjonowana została w wieku 

XVIII przez carycę Katarzynę II. Wszystkie prawa i swobody, które przetrwały przez 

ponad siedemset lat państwowości rosyjskiej, a które posiadali członkowie niższych 

warstw społecznych zostały im odebrane. Jak pisze Hercen: 

 

„Wskutek szeregu zwykłych posunięć policyjnych i bezprawnego 

postępowania  panów, którzy posiadali ziemię zamieszkałe, oraz 

tolerancji rządu i własnej obojętności, chłopi poczęli tracić wolność 

przekształcając się w ludzi coraz bardziej przywiązanych do ziemi, 

stanowiących cudzą własność związaną nierozerwalnie z gruntem”149. 

 

Widzimy że na pańszczyznę wpłynęło wiele czynników,  między innymi  milczące 

przyzwolenie samego ludu. Po wprowadzeniu przez Katarzynę II nowych regulacji 

prawnych, chłop nie miał żadnych praw, należał w pełni do pana, z którego wolą 

zawsze musiał się zgodzić, nawet, jeżeli była to kara śmierci za małe przewinienie. Nie 

mógł on uciec ani odwołać się do policji czy sądu. Głos obsiny, tak ważny do tej pory, 

przestał mieć znaczenie – przetrwała ona jako struktura administracyjna 

                                                
146  Ibidem., s. 147. 
147  A. Hercen, Lud rosyjski a socjalizm, op.cit., s. 220. 
148  Ibidem, s. 222. 
149  A. Hercen, O rozwoju idei..., op.cit., s. 94. 
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wykorzystywana do płacenia podatków. Filozof wskazuje, że „wszystkie naturalne 

swobody, które Słowianie zachowali, musiały przejść przez straszliwą próbę ogniową 

absolutyzmu i przemocy, aby lud odzyskał je potem wśród cierpień i rewolucji”150. 

Wydaje się, że tak dalece rozwinięty, tak skrajny ucisk przyczynił się do rozwoju myśli 

rewolucyjnej i stał się zarzewiem późniejszych ataków terrorystycznych i ostatecznego 

obalenia caratu.  

 Chłopi instynktownie rozumieli, że są wykorzystywani przez rząd i szlachtę, że 

praca ponad siły, wysokie podatki i wieloletnia służba wojskowa stanowią jawną 

niesprawiedliwość. Wypełnianie woli zarządców czy przestrzeganie prawa byłoby więc 

w tym kontekście poddaniem się, zgodą na jarzmo tego systemu. Trudność, jaką musieli 

pokonać rewolucjoniści-inteligenci polegała na połączeniu dwóch wyżej wymienionych 

składowych społeczeństwa rosyjskiego. Już samo to nie było łatwe, to, aby 

aktywizować masy musieli oni również je przekonać do siebie, jako do cywilizowanego 

człowieka. Do tej pory lud kojarzył zeuropeizowanych obywateli tylko jako swoich 

ciemiężycieli, bowiem ci, z którymi miał styczność, byli jego panami, urzędnikami, 

bądź sędziami. Stosunek chłopa do zeuropeizowanego Rosjanina był dla Hercena jasny:  

 

„chłop mu nie ufa, spogląda na niego ponurym wzrokiem, kłania mu się 

nisko i odchodzi pospiesznie, ale nie szanuje. Nie lęka się w nim natury 

wyższej, lecz większej siły. Jest zwyciężony, ale wcale nie jest lokajem. 

Jego chropowaty, ludowy i patriarchalny język nie wykształcił się w 

pańskich przedsionka. Jego rysy uderzające męskim pięknem oparły się 

podwójnej niewoli – cara i pana”151.  

 

Widzimy w tym cytacie, jak bardzo filozof podziwiał i szanował lud, który mimo 

przeciwności pozostał wierny sobie. Fizjonomia i język ludu świadczy przeciwko 

władzy, w taki sam sposób jak jego zachowanie. Myśliciel utrzymuje także, że choć 

chłop zgadza się na bardzo wiele, to, gdy idzie o kwestie dla niego najważniejsze nie 

pozwala nic zmienić, dlatego też reformy Piotra I nie objęły w ogóle ludu. Nie 

ucywilizował się on, nie zgolił bród, nie zmienił swojego stylu życia. Lud obronił 

swoich tradycji przed szeroko zakrojonym planem Piotra I. 

                                                
150  Ibidem. 
151  A. Hercen, O rozwoju idei...,op.cit., s. 62. 
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 Pieśni rosyjskiego ludu stanowiły dowód na antyrządową postawę chłopstwa. 

Utwory te często opowiadały o trudnym życiu chłopów - o ucisku, ciężkiej pracy, 

biedzie. Już one same pokazują, że chłop rozumiał swoją sytuację, wiedział, że jest ona 

niesprawiedliwa. Pieśni rozbójników tworzyły obraz buntu przeciwko systemowi 

narzuconemu przez Petersburg. Jak opisuje je Hercen: „to już nie elegijne skargi, ale 

zuchwały okrzyk, wybuch nadmiaru radości w człowieku, który się czuje wreszcie 

wolny, okrzyk groźby, gniewu i wyzwania: «Poczekajcie, przyjdziemy pić wasze wino, 

przyjdziemy pieścić wasze kobiety, rabować bogaczy»”152. Wielu rozbójników uciekło 

spod jarzma szlachcica, ze swojej wsi, uciekło od głodu, biedy, cierpienia. Hercen nie 

pochwalał rozbojów, czy przemocy, doceniał on tę niepokonaną chęć wolności, jaka 

drzemała w rosyjskim ludzie, a rozbójnicy byli tylko jej częścią, jej wyrazem. Lud 

rosyjski nie był, bowiem na tyle rozwinięty, aby tworzyć, formułować teorie dotyczące 

swoich pragnień i aspiracji. Tak ważne jest dla nas życie codzienne ludu, jego pieśni, 

legendy, ponieważ tylko w ten sposób możemy poznać jego cele i dążenia. Być może 

„niektóre z tych mglistych aspiracji narodów słowiańskich pokrywają się z 

rewolucyjnymi aspiracjami mas w Europie; że w tych oddalonych chórach 

pobrzmiewają te same akordy, które się słyszy w podziemnych głębinach starego 

świata”153. Oznaczałoby to, że kraje i ludy tak od siebie oddalone mają wspólnego 

wroga i wspólny cel – rewolucję socjalistyczną. 

 Brak zaangażowania mas w rewolucje i powstania Hercen tłumaczy na kilka 

sposobów. Jeden z nich przedstawiliśmy już powyżej, kolejny jest nawiązaniem wprost 

do prac Piotra Czaadajewa154. Rosja nadal nie podjęła się wielkich zmian, gdyż nie 

doprowadziłyby one jeszcze do pożądanych wyników, osiągnęłaby ona tylko taki 

poziom, jaki miała dziewiętnastowieczna Europa. Jak pisze filozof: „lud nie musi 

dokonywać raz jeszcze tej smutnej pracy. Po cóż mieliby przelewać krew, aby osiągnąć 

te połowiczne rozwiązania, do których myśmy doszli, które są ważne, dlatego jedynie, 

                                                
152  Ibidem, s. 117. 
153  Ibidem, s. 72. 
154  Piotr Czaadajew w Pierwszym liście filozoficznym opisywał Rosję jako kraj pozbawiony historii i 
tradycji, który wszystko bezmyślnie zapożycza z Zachodu, przez co nigdy nie będziemy mógł się on 
rozwinąć i nigdy niczego nie osiągnie. W swojej późniejszej pracy Apologia obłąkanego, choć 
podtrzymał on swoje wcześniejsze spostrzeżenia, to wyciągnął on inne wnioski – dlatego, że Rosja nie 
ma przeszłości będzie ona mogła zbudować sobie wielką przyszłość. Uczyła się ona na doświadczeniu 
Europy, widziała pozytywne i negatywne strony cywilizacji, może, więc wyciągnąć wnioski płynące z tej 
nauki i nie przechodzić tych samych faz rozwojowych, co Zachód. Jej rozwój zacznie się, więc od etapu 
wypracowywanego przez lata w Europie. 
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że stawiają inne problemy, budzą inne dążenia”155. W „starym świecie” nie ma żadnych 

rozwiązań, pojawiają się tylko coraz to nowe problemy, dążenie więc do europejskich 

rozwiązań, byłoby tylko marnowaniem siły i potencjału rosyjskiego ludu. Walka 

przyniosłaby tylko ofiary, a jej wynik byłby tylko półśrodkiem i wymagałby dalszych 

zmian, tak jak miało to miejsce na Zachodzie. W przytoczonym cytacie pojawia się 

słowo „myślmy”, które jasno określa pozycję myśliciela – należy on do 

zeuropeizowanej części narodu rosyjskiego, która uczyła się na błędach Europy. 

Wydaje się, że właśnie tę część ma on na myśli, gdy mówi:  

 

„Rosja przeszła przez embriologię rewolucyjną w szkole Europy. (...) 

Przeszliśmy  przez wszystkie fazy liberalizmu, od angielskiego 

konstytucjonalizmu do kultu roku 1793. Przeszliśmy przez to wszystko 

niczym aberracja gwiazd, która powtarza w  skrócie drogę, jaką Ziemia 

przebiega na swojej orbicie”156.  

 

Widzimy więc, że dla myśliciela Rosja pośrednio ma za sobą wszystkie te fazy rozwoju 

cywilizacji, przez jakie przeszedł Zachód. Nie musi więc już o nie walczyć, nie ma też 

potrzeby ich translokować na obszar rosyjski, gdyż nie wniesie to niczego nowego ani 

do kultury, ani do historii. Rosja nie ma być spadkobiercą historii Europy. Dla Hercena 

mentalność ludów obu tych krain pokrywa się tylko w części, można bowiem zauważyć 

znaczące różnice. Jak pisze filozof:     

 

„przyjmujemy wasze wątpliwości, wiara wasza nas nie wzrusza. 

Jesteście dla nas zbyt pobożni. Podzielamy wasze nienawiści, nie 

rozumiemy natomiast przywiązania  do spuścizny przodków; jesteśmy 

zbyt uciemiężeni, zbyt nieszczęśliwi, żeby się zadowolić niepełną 

wolnością. Wy musicie zachowywać pewne względy powstrzymują was 

skrupuły, nie mamy ani względów, ani skrupułów, brak nam tylko 

siły..”157. 

 

Zachód, choć może szczycić się większą wolnością niż Rosja, nadal nie jest w pełni 

                                                
155  A. Hercen, Rosja i stary świat, op.cit., s. 274. 
156  Ibidem. 
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wolny – krępuje go przeszłość i religia. Gdyby więc Rosjanie przeprowadzili swoją 

rewolucję w epoce Hercena, wybraliby tylko inny rodzaj zniewolenia, gdyż siły ludu 

nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Myśliciel twierdzi, że siły te już istnieją i to one 

świadczą o wyjątkowości narodu rosyjskiego. Rosja, jej młodość, stanowi bogactwo 

możliwości, stanowisko to jest widoczne we wszystkich pracach filozofa. Zarówno lud, 

jak i obsina, jako jego twórcza zasada stanowiły podstawę koncepcji rosyjskiego 

socjalizmu. Jednak jak podkreśla Hercen, wspólnota gminna nie jest wszystkim, co 

Rosja ma do zaproponowania. Dla myśliciela ważniejszy był duch rosyjski, wewnętrzna 

narodowa siła, która pomogła przetrwać dyktatury i ucisk. Jak pisze filozof:  

 

„Mówię o tej wewnętrznej sile, dzięki której chłop rosyjski zachował 

otwarte i piękne oblicze oraz żywą inteligencję mimo upodlającej 

dyscypliny niewoli, o tej sile, która na wydany przez cesarza rozkaz 

«Ucywilizować się!» odpowiedziała po stu latach, gigantyczną postacią 

Puszkina”158.  

 

To właśnie ta siła, choć nie jest ona uświadomiona, pozwala Rosjanom żyć i działać 

mimo przeciwności – to dzięki niej przetrwała wspólnota gminna. Filozof nie definiuje 

czym jest ta wewnętrzna moc, nie potrafi on jej nazwać, jednak wydaje się, że dla niego 

to ona stanowi podstawę rosyjskiego życia i rosyjskiej kultury. Nie dzięki gminie, ale 

dzięki tej sile, która daje niezachwianą wiarę w siebie, rosyjski lud będzie mógł 

stworzyć coś nowego i wzniosłego, to ona będzie odpowiedzią na problemy Europy. 

Czas na rewolucję rosyjską jeszcze nie nadszedł, gdyż „Rosja nie zrobi rewolucji tylko 

po to, aby się pozbyć cara Mikołaja i otrzymać w nagrodę za zwycięstwo, carów-

przedsawicieli, carów-sądy, cara-policję, carów-prawa”159. Widzimy jak duże były 

pragnienia i wymagania rosyjskich rewolucjonistów. Rewolucja musiała się dokonać w 

całym społeczeństwie, całkowicie odmieniając każdą część jego życia. Rosjanie mogą 

przeprowadzić tylko taki przewrót, który nie tylko zburzy „stary świat”, ale i usunie po 

nim wszystkie gruzy, wszystkie pozostałości.  

                                                                                                                                          
157  A. Hercen, Lud rosyjski a socjalizm, op.cit., s. 238. 
158  A. Hercen, Rosja, op.cit., s. 18. 
159  A. Hercen, Lud rosyjski a socjalizm, op.cit., s. 239.  



 73 

2. Panslawizm  

 
 Aleksander Hercen w swojej koncepcji skupia się na Rosji i ludzie ją 

zamieszkującym, jednak podkreśla on, że kraj ten nie jest w pełni odrębnym bytem – 

stanowi część słowiańskiej kultury, słowiańskiego świata. Podział na „stary”, upadający 

świat i „nową” rozwijającą się kulturę nie uwidacznia się na granicy państwa 

rosyjskiego, ale na styku kultury germańsko-romańskiej i słowiańskiej. Dla Hercena 

świat słowiański jest politycznie młody, jak pisze myśliciel:  

 

„Słowianie nie mają ani wielkich miast, ani arystokracji, nie mają prawa 

rzymskiego, nie czynią rozróżnień między chłopami a mieszkańcami 

miast, mieszkają raczej na wsi, zachowują swoje instytucje gminne, 

demokratyczne, komunistyczne i patriarchalne”160.  

 

Słowiański sposób organizacji życia społecznego jest skrajnie odmienny od 

europejskiego. Wydaje się, że duch słowiański, który w swojej pełni wyraża się w 

narodzie rosyjskim, nie pozwala na budowanie zinstytucjonalizowanych form 

państwowych. Hercen wskazuje, że  

 

„historyczne formy państwa nie odpowiadały nigdy idei 

narodowościowej Słowian, ideałowi mglistemu, instynktownemu 

niejako, ale dlatego właśnie rokującemu szczególną żywotność w 

przyszłości. Słowianie odnosili się do wszystkiego, co robili, z dziwnym 

dystansem a czasem nawet ze zdumiewającą obojętnością”161. 

 

Dystans i obojętność, o których mówi tu filozof, widzieliśmy na przykładzie ludu 

rosyjskiego, który bez walki i bez oporów przyjął w swoim kraju nową religię i nową 

władzę. Te dwie siły zmieniły jednak oblicze Rosji – reżym petersburski jest 

zaprzeczeniem słowiańskich dążeń i potrzeb. Wydaje się, że dla myśliciela jest to tylko 

stan przejściowy, który choć miał pozytywne cechy (zespolenie wszystkich części 

cesarstwa), to służy głównie jako negatywny przykład sprzeciwiania się naturze i 

                                                
160  A. Hercen, Rosja i stary świat, op.cit., s. 254. 
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duchowi słowiańskiemu. Niepodległym i wolnym od wpływów krajem, który najlepiej 

realizował chwiejność, anarchiczność i nieokreśloność państwowości słowiańskiej, 

jawiła się dla Hercena Ukraina. Była ona republiką kozacką zorganizowaną na sposób 

wojskowy, ale w pełni demokratyczną (wszystkie urzędy w państwie, także i 

stanowisko hetmana, były obieralne), opartą na komunistycznych i rolniczych 

podstawach. Państwo to nie było scentralizowane i nie posiadało mocnego rządu, nie 

miało nawet skodyfikowanego prawa – posługiwano się prawem zwyczajowym – a 

jednak nie poddawało się i nie uznawało władzy ościennych mocarstw162.  

We wszystkich przykładach dobrze (zgodnie z duchem i cechami charakteru) 

zorganizowanego państwa słowiańskiego, opisywanych przez Hercena, nie ma 

centralizacji. System państwowy opiera się na małych jednostkach terytorialnych 

podobnych do gminy wiejskiej, które w swej naturze stanowią kompilację demokracji i 

komunizmu. Dlatego też wydaje się, że federacja jako jedyna forma państwowości 

byłaby odpowiednia dla Słowian.  

 Panslawistyczna koncepcja filozofa zakłada, że narody słowiańskie, choć 

wydają się być od siebie skrajnie różne,  są fizjologicznie i etnograficznie jednolite163. 

Rosjanin zadaje więc pytanie: „czy Rosja nie mogłaby stanowić jądra tego skupienia, 

centrum, ku któremu grawitowałby świat słowiański i to tym bardziej, że jak dotychczas 

jest to jedyny odłam tego wielkiego plemienia, który prowizorycznie przynajmniej 

tworzy państwo niepodległe i silne”164? Wydaje się, że myśl ta jest pierwszą w pełni 

sprecyzowaną wizją przyszłości, jaką przedstawia Hercen, jednak już sam filozof 

uważa, że jest ona niemożliwa do spełnienia. Wprowadzanie jej w życie, zwłaszcza w 

okresie panowania Mikołaja I, byłoby zaprzeczeniem wszelkiej wolności. Zamiast 

socjalizmu i decentralizacji, rządów opartych na wolności i wzajemnym porozumieniu 

wszystkich komórek składowych, powiększono by tylko możliwości i zasięg 

despotyzmu petersburskiego. Jak mówi Hercen:  

 

„w obecnej sytuacji żaden człowiek niepozbawiony sumienia i 

uczciwości nie ośmieli się zaproponować Słowianom zachodnim unii z 

cesarstwem znajdującym się w ciągłym stanie oblężenia, w którym berło 

                                                                                                                                          
161  A. Hercen, Lud rosyjski a socjalizm, op.cit., s. 215. 
162  A. Hercen, Rosja i stary świat, op.cit., s. 255. 
163  A. Hercen, Lud rosyjski a socjalizm, op.cit., s. 216. 
164  Ibidem. 
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jest tylko haniebną pałką kapralską wymierzającą śmiertelne ciosy”165.  

 

Choć w pracach Hercena znajdują się pewne wątki panslawistyczne, to nie stanowią one 

spójnego ideologiczno-politycznego systemu. Nie możemy więc wprost nazwać 

myśliciela panslawistą, a tym bardziej stawiać go w równym szeregu z Mikołajem 

Danilewskim Po raz kolejny widzimy tutaj jak Hercen ucieka od prostych, w pełni 

określonych rozwiązań. Wydaje się, że Rosjanin racjonalizował wszystkie swoje 

koncepcje aby uniknąć utopii, która była dla niego takim samym zagrożeniem jak 

despotyzm.  

3. Socjalizm  

 

 Aleksander Hercen przedstawia socjalizm jako nowe chrześcijaństwo. Takie 

rozumienie tej koncepcji Rosjanin argumentuje w dwojaki sposób. Pierwszy z nich 

związany jest z rewolucyjnością samego ruchu. Tak jak chrześcijaństwo było, w swych 

założeniach, zaprzeczeniem rzymskiej rzeczywistości, tak socjalizm niweczy wszystko, 

co wytworzył i zostawił po sobie „stary świat”. Rewolucja socjalistyczna i rewolucja 

chrześcijańska oznaczają całkowite przewartościowanie dotychczas istniejących pojęć, 

wartości, zachowań ·i stosunków społecznych. Aby te przewroty mogły się udać nie 

może pozostać nic z poprzedniej epoki166. Innym powodem tego porównania jest 

personalizm. Jak pisze myśliciel: 

 

„chrystianizm uczynił niewolnika synem człowieka, Rewolucja uczyniła 

wyzwoleńca Obywatelem, socjalizm chce uczynić go człowiekiem (gdyż 

państwo powinno zależeć od człowieka, a nie człowiek od państwa). 

Chrystianizm ukazuje synom człowieczym jako ideał syna bożego, 

socjalizm posuwa się dalej, ogłasza syna pełnoletnim... i jako taki 

człowiek chce być czymś więcej niż synem bożym, chce być sobą”167. 

 

Choć w obu tych koncepcjach uwaga skupiona jest głównie na człowieku, to dla 

Hercena pełnię człowieczeństwa może wyrazić tylko socjalizm. System ten odróżnia się 

                                                
165  Ibidem, s. 217. 
166  A. Hercen, Rosja i stary świat, op.cit., s. 252. 
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nie tylko od chrześcijaństwa, ale i od innych systemów rewolucyjnych, gdyż tylko tutaj 

człowiekowi daje się pełną wolność. Według Hercena tylko w socjalizmie człowiekowi 

nie narzuca się niczego, może on sam podejmować wybory i sam za nie odpowiadać, 

nie jest on też podległy żadnemu z góry narzuconemu systemowi. Wolność i dojrzałość, 

o której mowa w powyższym cytacie niesie jednak za sobą szereg konsekwencji168, 

gdyż wolność nie jest tylko przywilejem, jest ona obwarowana trudną pracą jednostki 

nad sobą i swoim otoczeniem. Jednak niezależnie od ciężaru, jaki ze sobą niesie, jest 

ona dla Hercena najwyższą wartością w życiu człowieka i społeczeństwa.  

 Wydaje się, że według Hercena socjalizm nie jest utopijną koncepcją, która ma 

szansę na zrealizowanie się w przyszłości. On już zachodzi, gdyż jest „świadomością 

upadku obecnego społeczeństwa”169. Jest on więc reakcją na nieudolność istniejących 

do tej pory systemów, próbą rozwiązania problemów społecznych, takich jak wyzysk 

chłopów i robotników i wiążący się z nimi wyzysk jednych grup społecznych przez 

drugie. Według myśliciela sytuacja w Europie jest trudna i tragiczna: 

 

„Zanikła wszelka nadzieja na rozwój, powolny i spokojny w swoim 

stopniowym posuwaniu się, wszystkie mosty zostały zerwane. Albo 

Europa padnie pod  straszliwym ciosem Socjalizmu, wstrząśnięta, 

poruszona przezeń w podstawach, jak niegdyś Rzym padł pod naporem 

chrześcijaństwa, albo Europa – taka, jaką jest ze swoją rutyną idei, 

zgrzybiałością zamiast energii – zwycięży Socjalizm i niczym nowe 

Bizancjum będzie wegetowała pogrążona na długo w apatii, odstępując 

innym narodom i innym krajom postęp, przeszłość, życie”170. 

 

Widzimy, że Europa według myśliciela nie może się już rozwijać, gdyż zatraciła ona 

swój impet, jest stara i bezradna, wobec coraz to nowych problemów. Tylko socjalizm 

poprowadzi Europę naprzód, tylko on jest w stanie stworzyć coś nowego i świeżego. 

Jeżeli jednak „stary świat” wygra tę batalię, to Europa straci swój prymat nad innymi 

krajami i kulturami, co, jak się wydaje, również doprowadzi ją do upadku. Przyszłość 

ludzkości nie musi być związana z Europą. Dlatego też socjalizm zdaje się być 

                                                                                                                                          
167  Ibidem. 
168  Por. rozdział pierwszy niniejszej pracy. 
169  A. Hercen, O rozwoju idei...,op.cit., s. 182. 
170  A. Hercen, Rosja, op.cit., s. 5. 
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korzystniejszym wyjściem z sytuacji. Choć Europa nie będzie już taka sama, to nadal 

będzie silna, nadal będzie nadawała ton rozwojowi kultury i cywilizacji na całym 

świecie. Myśliciel przedstawia jeszcze jeden możliwy wynik walki pomiędzy „starym” i 

„nowym” światem, a jest nim „chaos powszechnej walki bez zwycięstwa z żadnej 

strony; zamęt buntu i powszechnego wrzenia prowadzące do despotyzmu, terroru i 

eksterminacji”171. Jest to najbardziej pesymistyczna wizja przyszłości, ale Hercen nie 

wyklucza żadnej z tych opcji. Przyszłości nie można przewidzieć, gdyż wpływa na nią 

zbyt duża ilość zmiennych. Jedyne, czego myśliciel jest w tej kwestii pewien, to tego, 

że dla Europy nadchodzi epoka pełna cierpienia i łez.  

 Dla myśliciela socjalizm jest niejako przedłużeniem filozoficznych rozważań. W 

Rosji pojawił się on wraz z pracami Hegla i wydawał się być „najnaturalniejszym 

sylogizmem filozofii, zastosowaniem logiki do spraw państwowych”172. Socjalizm 

zastosowany do polityki jest dla filozofa tym samym, czym realizm i zanegowanie 

religii w filozofii. Rosję na taki sposób postrzegania tego zjawiska przygotował z jednej 

strony despotyzm carski, a z drugiej wychowanie i edukacja. Rosyjski sposób 

kształcenia opierał się na znajomości języków europejskich, ale i na wszechstronnej 

wiedzy przynajmniej na poziomie podstawowym. Jak pisze Hercen: „Wychowanie 

odrywa u nas młodzież od niemoralnej gleby, humanizuje ją, cywilizuje i przeciwstawia 

Rosji oficjalnej. Tak wychowany człowiek bardzo cierpi. Jest to ekspiacja za winy 

ojców i w niej właśnie tkwi zarodek rewolucji”173. Sposób, w jaki edukuje się 

młodzież, oddala ją od petersburskiej tyranii. Wykształcenie jest płaszczyzną na której 

spotykają się koncepcje zachodnie i rosyjskie, to tutaj łączą się rewolucjoniści zachodni 

i słowiańscy. Dzięki europejskiej filozofii i rodzimej literaturze socjalizm tak dobrze 

ugruntował się w Rosji. Według filozofa pojawia się jednak różnica między 

socjalizmem europejskim a rosyjskim – w Europie socjalizm stanowi groźbę, jest 

czynnikiem negatywnym, w Rosji daje on nadzieję. Jednak w obu przypadkach 

socjalizm zbliża klasy wyższe do ludu, jednocząc całe społeczeństwo.  

 Socjalizm rosyjski i europejski różni się od siebie nieznacznie, bowiem 

odmienność nie leży w nim samym, a w możliwości jego wprowadzenia w obu tych 

częściach świata. Rosję i Europę dzieli historia, kultura i cywilizacja, które to stanowią 

podwaliny dla nowego systemu. Wydaje się, że wprowadzenie socjalizmu będzie o 

                                                
171  Ibidem. 
172  A. Hercen, O rozwoju idei...,op.cit., s. 195. 
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wiele prostsze w Rosji, gdyż jak pisze Hercen:  

 

„Jesteśmy duchowo bardziej wolni niż Europejczycy, i to nie tylko, 

dlatego, że jesteśmy wolni od wielki prób, przez które przechodzi 

rozwijający się Zachód, lecz także, dlatego, że nie mamy przeszłości, 

która by nad nami ciążyła, Historia nasza jest uboga, pierwszym 

warunkiem naszego nowego życia było całkowite wyparcie się 

dawnego”174. 

 

Myśliciel po raz kolejny odwołuje się do koncepcji Czaadajewa – brak historii jest 

atutem Rosjan, gdyż nie musi się on wyzwalać z okowów przeszłości. „Nowe życie”, o 

którym mówi tutaj Hercen, to cywilizowanie, europeizowanie wyższych warstw 

społeczeństwa rosyjskiego, które miało miejsce za panowania Piotra I. Piotrowa 

rewolucja zburzyła wszystko, z czym wcześniej związana była szlachta – zmusiła elitę 

do stworzenia nowej rzeczywistości, dlatego też wydaje się, że i przy socjalistycznym 

przewrocie wyższe warstwy dadzą się odmienić. Rosja pokazała już, że może to 

uczynić i zrobiła to zaledwie półtorej wieku przed powstaniem hercenowskiej koncepcji 

socjalizmu. Wydaje się, że w tej kwestii Europa stanowi całkowite przeciwieństwo 

Rosji. Nie tylko posiada ona historię, ale szczyci się nią, jest z niej dumna, gdyż to ona 

konstytuuje europejską kulturę. O wiele trudniej będzie więc jej podjąć tak drastyczne 

zmiany, usunąć, zniszczyć swoją przeszłość, cały swój dorobek. Zwróćmy uwagę 

również na to, że ostatnią tak wielką przemianą był upadek cesarstwa rzymskiego. Dla 

Hercena, bowiem późniejsze przemiany miały charakter elitarny:  

 

„Reformacja i Rewolucja nie wyszły z murów kościelnych ani z szańców 

monarchicznych; nie mogły one rzecz jasna obalić starego gmachu. 

Sklepienie gotyckie runęło, tron zachwiał się, lecz ruiny pozostały. Ani 

Reformacja, ani Rewolucja nie miały nad nimi władzy”175. 

 

Obie te tak ważne dla Zachodu rewolucje nie wprowadziły, według myśliciela, żadnych 

istotowych zmian. Europa stoi więc, jak się wydaje, przed trudniejszym zadaniem niż 

                                                                                                                                          
173  A. Hercen, Rosja i stary świat, op.cit., s. 276. 
174  A. Hercen, Rosja, op.cit., s. 4. 
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Rosja. Według Rosjanina tylko rewolucja socjalistyczna mogła wprowadzić prawdziwe 

zmiany, odwrócić bieg historii europejskiej, gdyż  

 

„walka została podjęta już nie przeciw księdzu, nie przeciw królowi, nie 

przeciw szlachcie, lecz przeciw ich wspólnemu i jedynemu spadkobiercy 

– przeciw gospodarzowi, przeciw zaprzysiężonemu posiadaczowi 

narzędzi pracy.  Rewolucjonista dziś nie jest już ani hugenotem, ani 

protestantem, ani liberałem, lecz nazywa się – Robotnikiem”176. 

 

Powszechna chęć zmian i walka z całym systemem, a nie jak do tej pory z 

poszczególnymi jego częściami, stanowi o powodzeniu rewolucji. Tak dla Hercena 

wyglądało obalenie cesarstwa rzymskiego i tak będzie wyglądać przewrót 

socjalistyczny.  

 Społeczeństwo rosyjskie składa się w większości z chłopstwa, które jak 

wykazywano we wcześniejszej części tego rozdziału, jest ze swej natury socjalistyczne. 

Lud samoistnie i naturalnie utworzył gminy opierające się na prawach socjalistycznych. 

Hercen niebezpodstawnie podkreśla, że „to, co jest dla Zachodu dopiero nadzieją, ku 

realizacji, której zmierzają wszystkie jego wysiłki, jest dla nas faktem, od którego my 

zaczynamy”177. Europa dopiero uczy swój lud i robotników socjalizmu, agituje, 

pokazuje pozytywne strony; tworzenie takich komórek jak gminy wiejskie w Rosji 

stanowi odległą przyszłość, do której droga jest wyboista i kręta. Rosja na całym swoim 

obszarze ma prężnie działający system socjalistyczny, nie musi przekonywać ludu do 

tej koncepcji. Nie trzeba było również agitować powstającego w Rosji proletariatu, 

bowiem przejął on formy organizacji od gminy chłopskiej. Wydaje się, że to dlatego 

Hercen pisze, że „człowiekiem przyszłości jest w Rosji mużyk, tak jak we Francji 

robotnik”178. Chłopstwo, tak jak robotnicy w Europie, stanowi najbardziej uciskaną 

klasę. Może ono przeciwstawić się całemu systemowi, a niewybranym grupom 

społecznym, dzięki ich liczebności rewolucja będzie miała większy zasięg.  

 Rewolucja socjalistyczna się zbliża, nie ma już od niej odwrotu. Dla Hercena 

Rewolucja Lutowa uprościła język, działania i potrzeby. Po jej przejściu wyklarowały 

                                                                                                                                          
175  A. Hercen, Rosja i stary świat, op.cit., s. 261. 
176  Ibidem, s. 262. 
177  A. Hercen, Rosja, op.cit., s. 24. 
178  A. Hercen, Lud rosyjski a socjalizm, op.cit., s. 229. 
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się tylko dwie ważne kwestie, którymi należy się zająć – kwestia społeczna i kwestia 

rosyjska. Według filozofa:  

 

 „obie sprowadzają się do jednej. Kwestia rosyjska to strona 

przypadkowa, negatyw, to nowe wystąpienie barbarzyńców, 

wyczuwających agonię, wołających memento mori staremu światu i 

ofiarujących mu mordercę, jeśli nie zechce sam popełnić  samobójstwa. 

Jeśli bowiem socjalizm rewolucyjny nie zdoła skończyć ze 

społeczeństwem w stanie upadku, to skończy z nim Rosja”179. 

 

Rosjanin podkreśla, że taki scenariusz nie jest konieczny, ale jest możliwy, bowiem 

Rosja ma większe predyspozycje, zarówno do socjalizmu, jak i do samej rewolucji. 

Poza przyczynami, które już omówiliśmy, Rosja według myśliciela była podobna do 

ewangelicznych rybaków, którzy nie mieli nic do stracenia, mogli więc w pełni oddać 

się idei i pójść za Chrystusem. Europę zaś Hercen zestawia z faryzeuszem Nikodemem, 

który nie wierzył słowom Jezusa o powtórnym narodzeniu. Nie poszedł on za 

Chrystusem, gdyż nie umiał on porzucić swojego bogactwa, swojego dziedzictwa. Tak 

samo może uczynić Europa, ponieważ ma zbyt wiele do stracenia180. Nie jest jednak do 

końca jasne, na czym miałoby polegać owo morderstwo. Wydaje się, że opierałoby się 

ono głównie na przeprowadzeniu rewolucji w Rosji, która nowym podejściem, nowym 

sposobem myślenia i nową organizacją społeczną poruszyłaby również zachodnich 

robotników, co uśmierciłoby „stary świat”. Rosja wnosi do Europy to samo, co wnosi 

dziecko do rodziny, czyli zdolności, skłonności i możliwości rozwoju. Ale tak samo jak 

nie ma pewności, czy Europa rozwiąże kwestię socjalizmu, tak i nie wiadomo czy 

Rosja, jak dziecko, prawidłowo się rozwinie i nie zdegeneruje w trakcie dorastania181.  

 Nie możemy przewidzieć przyszłości Europy ani Rosji, ale cel rosyjskiej 

rewolucji socjalistycznej jest znany. Jak pisze Hercen „Państwo i Jednostka, Władza i 

Wolność, Komunizm i Egoizm (w szerokim znaczeniu tego słowa) – oto herkulesowe 

słupy wielkiej walki, wielkiej epoki rewolucyjnej”182. Rewolucja będzie więc syntezą 

wszystkich pozytywnych cech człowieka i społeczeństwa. Przewrót ten będzie się 

                                                
179  A. Hercen, Rosja i stary świat, op.cit., s. 263. 
180  A. Hercen, O rozwoju idei...,op.cit., s. 183. 
181  A. Hercen, Rosja, op.cit., s. 42. 
182  A. Hercen, Rosja i stary świat, op.cit., s. 278. 
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wiązał z kwestią wyzwolenia społecznego, na które lud rosyjski czeka od Kampanii 

Napoleońskiej, ale wyzwolenie to musi się odbywać w inny sposób i postawić sobie 

inny cel niż miało to miejsce w Europie. Zmiany, które zaszły na Zachodzie, nie 

wyzwoliły mas w pełni, przez co ciągle trwa tam walka klas niższych o lepszy byt i 

walka rewolucjonistów pochodzących z wyższych warstw o zmianę systemu. Zadaniem 

rewolucji rosyjskiej  ma więc, jak wskazuje myśliciel, „zachować wspólnotę i wyzwolić 

jednostkę, rozciągnąć samorząd wioskowy i gminny na miasta oraz całe państwo i nie 

stracić jedności narodowej, powiększyć prawa jednostek i utrzymać niepodzielność 

ziemi”183. Hercen chce więc osiągnąć cel będący całkowitym zaprzeczeniem „starego 

świata”. Zamierzenia te nie są jednak sprecyzowane – nie ma w pracach filozofa 

spójnego systemu mającego zaistnieć w przyszłości. Nawet  tak jasne i klarowne 

dążenia są tylko podstawowymi założeniami socjalizmu, opartymi na obserwacji 

zachowań i możliwości ludu rosyjskiego. Świat porewolucyjny nadal pozostaje 

niewiadomą.  

 

 

Zakończenie  
Podstawowym celem niniejszej pracy było ukazanie, jak racjonalistycznie 

Hercen postrzegał rzeczywistość, dzięki czemu zbudował interesującą koncepcję 

rewolucyjną. W pierwszym rozdziale zajęto się filozofią człowieka, jaką prezentuje 

Hercen. Dla Rosjanina ważny był związek człowieka z naturą. Człowiek, według niego, 

jest najlepiej rozwiniętą częścią natury, jest więc od niej zależny. Jednostkowa wolność 

człowieka jest w tym kontekście przedstawiana jako najbardziej pierwotny element 

jednostki, wolność jest zwierzęcością. W rozdziale tym została również opisana 

moralność człowieka. Przedstawiono krytykę dotychczasowej etyki, a także na 

narzuceniu człowiekowi praw, które jest obowiązany przestrzegać. Dla Hercena każdy 

wolny człowiek powinien sam sobie tworzyć moralność. W ten sposób Rosjanin neguje 

potrzebę istnienia sądownictwa i organów ścigania, a co za tym idzie i państwa. Ostatni 

podrozdział poświęcony został porównaniu koncepcji Hercena z filozofią Bakunina. 

Mimo iż Bakunin kontynuował myśl Hercena, to jak się okazuje niewiele w niej zostało 

początkowych postulatów. Bakunin inaczej postrzega człowieka, wolność a także 

porewolucyjną przyszłość.  

                                                
183  Ibidem. 
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 W rozdziale drugim poruszono kwestię samej rewolucji. W pierwszej części 

opisano problemy „starego świata” – przedstawiono krytykę państwa, religii, a także 

systemu społecznego panującego w dziewiętnastowiecznej Europie. Zajęto się również 

negatywnym stosunkiem Hercena do mieszczaństwa, gdyż różniło się ono od 

pozostałych klas brakiem etosu i tradycji. Ideałem mieszczaństwa było posiadanie dla 

samego posiadania, przeciwko czemu Hercen ostro występował. W kolejnej części 

rozdziału przedstawiono opis rewolucjonistów i ideologów rewolucji. Wykazano, że 

bardzo trudno jest zaliczyć Hercena do rewolucjonistów z powodu jego racjonalizmu. 

Na zakończenie przedstawiono krytykę demokracji i republiki oraz słowa aprobaty dla 

socjalizmu.  

 Ostatni rozdział zawierał opis idei rosyjskiego socjalizmu, stworzonej przez 

Aleksandra Hercena. W pierwszej części pokazano wpływ państwa i historii na życie i 

charakter ludu rosyjskiego. Opisano również gminę wiejską, która miała kluczowe 

znaczenie dla hercenowskiego socjalizmu. Następnie przedstawiono cechy ludu 

rosyjskiego oraz porównano je z cechami ludów europejskich. Odpowiedziano również 

na pytanie o wpływ Rosji na Europę. Rosja daje zachodowi świeżość, młodego ducha, 

który ma siłę i chęć do działania, do zmian. Pokazuje ona również, że w praktyce 

możliwy jest system socjalistyczny, który w Rosji wyraża się przez gminy wiejskie. 

Przedstawiono tutaj również wizje socjalizmu, a także wykazano, że Hercen nie tworzy 

żadnej spójnej i dokładnej wizji świata postrewolucyjnego. W rozdziale tym 

przedstawiona została równie koncepcja panslawistyczna, która pobrzmiewa w pracach 

Aleksandra Hercena, jednak w hercenowskiej myśli nie miała ona znamion 

późniejszych ideologii, której przedstawicielami byli Roman Dmowski czy Mikołaj 

Danilewski.  
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