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Piotr Czaadajew 
APOLOGIA OBŁĄKANEGO 

 
Od tłumacza 

Piotr Jakowlewicz Czaadajew żył w latach 1794-1856. W roku 1836 w czasopiśmie „Teleskop” ukazał się napisany przez 
Czaadajewa dużo wcześniej, bo w roku 1829, List filozoficzny. Był on pierwszą częścią cyklu ośmiu listów, w pełni udostępnionych 
czytelnikowi dopiero w wieku XX. Publikacja pierwszego Listu stała się jednym z najbardziej spektakularnych, zdumiewających, a 
zarazem ważkich wydarzeń w intelektualnej i politycznej historii Rosji. Niekiedy przypisuje się mu sens wręcz przełomowy dla dziejów 
Rosji i myśli rosyjskiej. Po publikacji w „Teleskopie” władze, osobistą decyzji samego cara, uznały autora Listu za obłąkanego, poddały 
go nadzorowi lekarsko-policyjnemu,  który uchylony został po roku, pod warunkiem wszakże, że nieszczęsny filozof „nie śmie niczego 
pisać”. Choć Czaadajew nie podporządkował się temu nakazowi, to jednak niemożność publikowania oraz przeżycia związane ze 
skandalem uczyniły jego późniejsze pisarstwo dość chaotycznym, przypadkowym, skromnym ilościowo i niepełnym jakościowo. 
Jednym z nielicznych wyjątków jest proponowana tu czytelnikowi Apologia obłąkanego (Апология сумасшедшего).  

Artykuł napisany został w j. francuskim  na przełomie roku 1836 i 1837 pod bezpośrednim wpływem i wrażeniem reakcji władz i 
społeczeństwa na publikację Listu filozoficznego. Warto podkreślić, że choć w planie historycznym sprawa zasadniczą była reakcja 
władzy, to dla samego Czaadajewa, jak wynika z prezentowanego tu teksu, równie istotna i być może jeszcze bardziej bolesna była 
reakcja tzw. towarzystwa. Oburzony był W. Odojewski, a o tym, że Czaadajew oszalał przekonany był oprócz cara między innymi 
dekabrysta M. Murawiow-Apostoł. Poglądy przedstawione w Liście (o historycznej peryferyjności Rosji i nietwórczym charakterze jej 
kultury) odczytane zostały jako antypatriotyczne także przez studentów Uniwersytetu Moskiewskiego, gotowych nawet wystąpić z 
bronią przeciw obrazoburcy. Na antypodach tych opinii i stanowisk znajdujemy natomiast słynne zdanie Hercena o „wystrzale, który 
rozległ się wśród ciemnej nocy” i po którym „trzeba było się obudzić”.  

Niekiedy Apologię obłąkanego przeciwstawia się Listom filozoficznym. Pesymizm Listów zastąpiony miałby być w Apologii 
optymizmem, w dodatku wymuszonym przez okoliczności. Wnikliwa lektura całości Listów oraz Apologii skłania raczej do odrzucenia 
tej opinii. Istotne motywy optymistyczne występują już w Listach, pełne z kolei pesymizmu są w Apologii opinie Czaadajewa o 
patriotyczno-optymistycznym słowianofilstwie .  

Po raz pierwszy Apologia obłąkanego ukazała się w: Oeuvres choisies de Pierre Tschaadaief, publies pour la premiere fois 
par le P. Gagarin de la compagnie de Jesus, Paris-Leipzig, 1862. Pierwsza publikacja rosyjska: П. Чаадаев, Апология 
сумасшедшего, пер. С. Юрьева и Б. Денике, под ред. Вл. Ивановского, Казань 1906; później także w: М. Гершензон, П. Я. 
Чаадаев. Жизнь и мышление, С-Петербург 1908; П. Чаадаев, Статьи и письма, Москва 1987; П. Чаадаев, Сочинения, Москва 
1989; П. Чаадаев, Полное собрание сочинений, Москва 1991. Niniejsze tłumaczenie jest pierwszym pełnym przekładem polskim. 
Wcześniej prawie całość Apologii ukazała się w przekładzie W. Bieńkowskiej i K. Błeszyńskiego jako część składowa artykułu N. 
Czernyszewskiego (w: N. Czernyszewski Pisma filozoficzne, red. A Walicki, T. II, Warszawa 1961), natomiast jej niewielki fragment w 
tłumaczeniu Janiny Walickiej w antologii: Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna (1825-1861), red. A. Walicki, Warszawa 1961. 

Dzieła Czaadajewa budzą od wielu lat ogromne zainteresowanie na całym świecie; można wręcz mówić o „modzie na 
Czaadajewa”. Spośród polskich publikacji poświęconych Czaadajewowi warto wymienić: 

Bezwiński A., Czaadajew i Schelling. O korespondencji dwóch filozofów, "Studia Filologiczne. Filologia rosyjska”, z. 7, 
Zeszyty Naukowe WSP, Bydgoszcz 1980;  

Bezwiński A., Prawosławie czy katolicyzm? Próba odpowiedzi Piotra Czaadajewa i Iwana Kiriejewskiego, "Studia 
Filologiczne. Filologia rosyjska”, z. 18 (7), Zeszyty Naukowe WSP, Bydgoszcz 1983;  

Chojnacka K., Konserwatysta w służbie rewolucji, "Tu i Teraz" nr 50, 1983; 
Czaadajew P., Listy, przeł. M. Leśniewska i L. Suchanek; wstęp L. Suchanek (Piotr Czaadajew, czyli umysł ukarany); Kraków 

1992; 
Dobieszewski J., Filozofia społeczna Piotra Czaadajewa, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 7; 
Dobieszewski J., Przeciwieństwo między Rosją a Europą  jako teoria, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 8; 
Mucha B., W kręgu rosyjskich katolików i filokatolików, Łódź 1995;  
Walicki A., W kręgu konserwatywnej utopii, Warszawa 1964. 

 
 
 
 

Miłość, mówi apostoł Paweł, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko 
przetrzyma1: będziemy więc wszystko znosić, wszystkiemu wierzyć, wszystko przetrzymamy - 
będziemy pełni miłości. Przede wszystkim powiedzieć jednak musimy, że katastrofa, która 
dopiero co w tak zdumiewający sposób wypaczyła nasze przekonania i rzuciła na wiatr pracę 
całego życia, jest w rzeczywistości rezultatem jedynie złowieszczych okrzyków, które rozległy 
się wśród pewnej części społeczeństwa po pojawieniu się naszego artykułu; artykułu być może 
ostrego, ale w żadnej mierze nie zasługującego na te gwałtowne reakcje, z jakimi się spotkał. 
                                                
1 Por. 1 Kor, 13, 7. Warto może zwrócić uwagę, że Czaadajew nieco zmienia tekst biblijny, pisząc nie o 
„miłości”, ale o „miłosierdziu”. Trudno rozstrzygnąć na ile była to zmiana świadoma i istotna. W przekładzie 
trzymamy się litery tekstu biblijnego. 
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 Władza w istocie tylko wypełniła swój obowiązek; można nawet powiedzieć, że jeśli 
chodzi o środki rygoru, które zostały wobec nas zastosowane, to nie ma w nich niczego 
strasznego, gdyż pozostają bez wątpienia daleko w tyle za oczekiwaniami znacznego kręgu 
osób. W rzeczy samej, cóż innego może uczynić władza, która pragnie kierować się jak 
najlepszymi intencjami, jak nie podążać za tym, co szczerze uważa za zdecydowane pragnienie 
kraju? Zupełnie inną sprawą są opinie i żądania społeczeństwa. Są różne sposoby miłowania 
ojczyzny; oto na przykład Lapończyk kochający swe rodzime śniegi, które uczyniły go 
krótkowidzem, zakopconą jurtę, w której skulony spędza połowę życia, kochający także 
zjełczały tłuszcz renifera, zatruwający fetorem powietrze wokół niego; otóż ów Lapończyk 
kocha swój kraj oczywiście inaczej niż obywatel angielski, dumny z instytucji i rozwoju 
cywilizacyjnego swej sławnej wyspy; i bez wątpienia byłoby dla nas rzeczą przykrą, gdybyśmy 
musieli kochać miejsca swych narodzin na sposób Lapończyków. Piękną rzeczą jest miłość 
ojczyzny, ale jest coś jeszcze piękniejszego - miłość prawdy. Miłość ojczyzny rodzi bohaterów, 
miłość prawdy stwarza mędrców, dobroczyńców ludzkości. Miłość ojczyzny dzieli narody, 
powoduje narodową nienawiść i niekiedy okrywa ziemię żałobą; natomiast miłość prawdy 
rozprzestrzenia światło wiedzy, niesie rozkosze duchowe, przybliża ludzi do boskości. Nie 
szlakiem ojczyzny, ale szlakiem prawdy prowadzi droga ku niebiosom. Prawdą jest, że my, 
Rosjanie, zawsze mało interesowaliśmy tym, czym jest prawda, a czym fałsz; dlatego też nie 
należy zbytnio obruszać się na społeczeństwo, gdy tak oburzyła i dotknęła je do żywego 
odrobinę zjadliwa filipika przeciw jego niedomaganiom. Dlatego też chciałbym zapewnić, że 
nie ma we mnie nawet cienia gniewu wobec owej miłej publiczności, która tak długo i tak 
przewrotnie okazywała mi względy: spokojnie, bez jakiegokolwiek rozdrażnienia, próbuję zdać 
sobie sprawę ze swej dziwacznej sytuacji. Czyż nie jest czymś naturalnym, bym w miarę swych 
sił starał się wyjaśnić, w jakim stosunku do podobnych sobie, swych współobywateli, a także 
do boga, znajduje się człowiek, który decyzją najwyższej jurysdykcji kraju popadł w obłęd? 
 Nigdy nie zabiegałem o poklask ludu, nie szukałem przychylności tłumów; uważałem 
zawsze, że ród ludzki powinien podążać za swymi naturalnymi przywódcami, boskimi 
pomazańcami, że może poruszać się do przodu zgodnie ze szlakiem swego prawdziwego 
postępu jedynie pod przewodnictwem tych, którzy w taki czy inny sposób od samego nieba 
otrzymali powołanie i siły do tego dzieła; że potoczne mniemania wcale nie są tożsame z 
bezwzględnym rozumem, jak to się wydawało jednemu z wielkich pisarzy naszej epoki2; że 
instynkty mas są nieskończenie bardziej gwałtowne, ograniczone i egoistyczne niż instynkty 
pojedynczego człowieka; że tak zwany zdrowy rozsądek ludu wcale nie jest zdrowym 
rozsądkiem; że to nie w tłumie ludzi rodzi się prawda; że nie określa jej ilość; że - wreszcie - 
cała potęga i blask ludzkiej świadomości objawiały się wyłącznie w jednostkowym umyśle, 
który stanowi jej centrum i słońce. Jak to się stało, że pewnego pięknego dnia znalazłem się 
przed rozgniewaną publiką - publiką, o której pochwały nigdy nie zabiegałem, której łaski 
nigdy mnie nie bawiły, a kaprysy nie poruszały? Jak to się stało, że myśl zwrócona nie do 
naszej epoki, myśl, którą w głębi swej świadomości przekazywałem - nie chcąc mieć do 
czynienia z ludźmi naszych czasów - przyszłym, lepiej zorientowanym pokoleniom, która od 
dawna znana była wąskiemu kręgowi osób, jak to się stało, że zerwała ona swe okowy, zbiegła 
ze swego klasztoru i trafiła na ulice, hasając wśród osłupiałych tłumów? Nie potrafię tego 
wyjaśnić. Z całym natomiast przekonaniem stwierdzić mogę co następuje. 
 Trzysta już lat dąży Rosja do połączenia z Zachodnią Europą, stamtąd zapożycza swoje 
najpoważniejsze idee, najbardziej płodne osiągnięcia poznawcze i najżywsze radości. 
Natomiast już od ponad wieku nie ogranicza się wyłącznie do tego. Największy z naszych 

                                                
2 Chodzi o francuskiego filozofa religijnego, głosiciela chrześcijańskiego socjalizmu, F. R. Lamennais’go 
(1782-1854). 
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carów3, ten, który zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem, otworzył dla nas nową erę, 
któremu, jak wszyscy twierdzą, zawdzięczamy naszą wielkość, naszą sławę i wszelkie dobra, 
w posiadaniu których dziś jesteśmy, car ten półtora wieku temu na oczach całego świata 
wyrzekł się starej Rosji. Swym potężnym tchnieniem zmiótł dotychczasowe instytucje, 
wykopał przepaść między naszą przeszłością a teraźniejszością i jednym zamachem odrzucił 
wstecz wszystkie nasze tradycje. Sam wyruszył na Zachód, żył tam jak jeden z wielu, powrócił 
zaś jako mocarz; oddał cześć Zachodowi i stał się naszym panem i prawodawcą. Wprowadził 
do naszego języka zachodnie wyrażenia, swą nową stolicę nazwał zachodnim imieniem, 
odrzucił swój tytuł dziedziczny i przyjął tytuł zachodni, wyrzekł się właściwie swego imienia i 
często podpisywał swe decyzje państwowe imieniem zachodnim. Od tego czasu czyniliśmy 
wszystko nie spuszczając wzroku z Zachodu, wchłanialiśmy w siebie - by tak rzec - wszystkie 
powiewy, dochodzące do nas stamtąd, one nas ożywiały. Trzeba stwierdzić, że nasi władcy, 
którzy niemal zawsze prowadzili nas za rękę, którzy niemal zawsze ciągnęli kraj na linie, i to 
bez żadnego udziału samego kraju, sami zmusili nas do przyjęcia obyczajów, języka i ubiorów 
Zachodu. To z zachodnich ksiąg nauczyliśmy się sylabizować nazwy rzeczy. Nawet naszej 
własnej historii nauczył nas jeden z zachodnich krajów. Przetłumaczyliśmy w całości zachodnią 
literaturę, wyuczyliśmy się jej na pamięć, poprzebieraliśmy się w zachodnie stroje, i wreszcie 
poczuliśmy się szczęśliwi, że jesteśmy podobni do Zachodu; byliśmy dumni, gdy Zachód 
łaskawie godził się uznać nas za swoich. 
 Nie ulega wątpliwości, że dzieło Piotra Wielkiego było wspaniałe, że potężna była jego 
idea, która nami zawładnęła i skierowała nas na drogę, którą sądzone nam było z taką 
świetnością pokonać. Jakże głębokie były jego słowa ku nam zwrócone: „Czy dostrzegacie tę 
cywilizację, owoc niezwykłych trudów - te nauki i sztuki, wymagające tylu wysiłków tak wielu 
pokoleń? Wszystko to może być wasze, pod warunkiem wszakże, że wyrzekniecie się waszych 
przesądów, że nie będziecie strzec zazdrośnie waszej barbarzyńskiej przeszłości i nie będziecie 
chełpić się wiekami ciemnoty, że natomiast celem swego pragnienia sławy uczynicie jedynie 
przyswojenie czynów, dokonanych przez wszystkie narody, bogactw, osiągniętych przez 
ludzki rozum pod wszystkimi szerokościami ziemskiego globu”. Wielki człowiek pracuje nie 
tylko dla swego narodu. Ludzie tacy, naznaczeni przez opatrzność, zawsze mają zadania 
wobec całej ludzkości. Początkowo zdobywają akceptację jednego narodu, później łączą się z 
całą ludzkością na podobieństwo wielkiej rzeki, która użyźnia ogromne tereny, a następnie 
niesie swoje wody w darze oceanom. Czym innym, jak nie nowym wysiłkiem ludzkiego 
geniuszu, dążącego do wyjścia poza ciasne granice rodzinnego kraju i zajęcia miejsca na 
szerokiej arenie całej ludzkości, było porzucenie godności carskiej i swego kraju oraz ukrycie 
się wśród najniższych sfer społecznych cywilizowanych narodów? Była to lekcja, którą 
musieliśmy sobie przyswoić; i rzeczywiście odbyliśmy ją i do dzisiaj podążamy po drodze, 
którą wytyczył nam wielki imperator. Szybki rozwój naszego kraju jest jedynie 
urzeczywistnieniem tego dalekosiężnego programu. Nigdy żaden naród nie był mniej 
stronniczy i rozmiłowany w sobie niż naród rosyjski w epoce Piotra Wielkiego, i zarazem 
żaden naród nie osiągnął świetniejszych sukcesów na niwie postępu. Wzniosły umysł tego 
niezwykłego człowieka bezbłędnie odgadł właściwy punkt wyjścia naszego rozwoju 
cywilizacyjnego i powszechnego ruchu umysłowego. Dostrzegł, że z powodu niemal 
całkowitego braku osiągnięć historycznych, nie możemy oprzeć naszej przyszłości na tej 
bezsilnej podstawie; zrozumiał dokładnie, że stając twarzą w twarz ze starą cywilizacją 
europejską, która jest owocem wszystkich poprzednich cywilizacji, nie musimy dusić się w 
naszej historii i nie musimy przechodzić w swym rozwoju, tak jak narody zachodnie, przez 
chaos przesądów narodowych, po wąskich ścieżkach partykularnych celów, po zrytych 

                                                
3 Rzecz dotyczy naturalnie Piotra I. 
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koleinach dotychczasowych tradycji, że powinniśmy zawładnąć przeznaczonym nam losem 
poprzez wolny poryw wewnętrznej siły,  poprzez energiczny wysiłek świadomości narodowej. 
To on uwolnił nas od wszystkich tych przeżytków przeszłości, które ciążą na bycie 
społeczeństw i utrudniają ich rozwój; on otworzył nasz umysł dla wszystkich wielkich i 
pięknych idei, które stworzyła ludzkość; przekazał nam Zachód w całości, taki, jakim uczyniły 
go wieki; dał nam całą jego historię i całą jego przyszłość. 
 Czy myślicie, że gdyby znalazł u swego ludu bogatą i płodną historię, żywe tradycje i 
głęboko ugruntowane instytucje, to również wtedy nie zawahałby się narzucić mu nowych 
form? Czy sądzicie, że gdyby mógł dostrzec wyraziście ukształtowaną, żywą i realną 
narodowość, to instynkt organizatora nie skłoniłby go raczej do poszukiwania w tejże 
narodowości środków niezbędnych do odrodzenia kraju? A z drugiej strony, czy kraj 
pozwoliłby, aby odebrano mu jego przeszłość i doczepiono, by tak rzec, przeszłość Europy? 
Otóż nic takiego się nie zdarzyło. Piotr Wielki znalazł w swoim domu jedynie kartkę białego 
papieru i swą silną ręką napisał na niej słowa Europa i Zachód; i od tej pory należymy do 
Europy i Zachodu. Nie popełnijmy błędu: niezależnie od tego, jak wielki byłby geniusz tego 
człowieka i jak niezwykła byłaby potęga jego woli, to, czego dokonał możliwe było tylko w 
narodzie, którego przeszłość nie wskazywała wyraźnie drogi, po której powinien dalej 
kroczyć, którego tradycje nie były w stanie stworzyć jego przyszłości, którego wspomnienia 
odważny prawodawca mógł bezkarnie zanegować. Skoro okazaliśmy się tak posłuszni głosowi 
władcy, wzywającego nas do nowego życia, to stało się tak najwyraźniej dlatego, że w 
przeszłości naszej nie było niczego, co mogłoby uzasadniać sprzeciw. Najistotniejszą cechą 
naszego oblicza historycznego jest brak wolnej inicjatywy w rozwoju socjalnym. Jeśli 
przypatrzycie się dokładnie, to zauważycie, że każdy fakt naszej historii miał źródła 
zewnętrzne, każda nowa idea niemal zawsze była zapożyczona. W spostrzeżeniu tym nie ma 
bynajmniej niczego ubliżającego dla uczuć patriotycznych; jeśli jest ono celne, należy je po 
prostu przyjąć. Istnieją wielkie narody - podobnie jak i wielkie osobowości historyczne - 
których nie da się wyjaśnić zwykłymi regułami naszego rozumu, które w sposób tajemny 
kierowane są przez wyższą logikę opatrzności: taki właśnie jest nasz naród; ale powtarzam, 
wszystko to w najmniejszej mierze nie godzi w godność narodową. Historia każdego narodu 
to nie tylko szereg następujących po sobie faktów; to także łańcuch powiązanych ze sobą idei. 
Każdy fakt powinien znajdować wyraz w idei; poprzez wydarzenia powinna torować sobie 
drogę myśl albo zasada dążąca do urzeczywistnienia: fakt nie ulega wówczas zatracie, wyciska 
swoje piętno w umysłach, zostawia ślad w sercach, stamtąd zaś żadna siła nie jest w stanie go 
usunąć. Historię tą tworzy nie historyk, a potęga rzeczywistości. Historyk przychodzi, znajduje 
ją gotową i opowiada; ale jeśli nawet nie przyjdzie, to ona i tak działa, i każdy członek 
pokolenia historycznego, jak by nie był w swej jednostkowości błahy i niezauważalny, nosi ją 
w głębi swej istoty. I otóż tej właśnie historii nie posiadamy. Powinniśmy przyzwyczaić się, by 
obywać się bez niej, a nie obrzucać kamieniami tych, którzy jako pierwsi dostrzegli to. 
 Możliwe jest oczywiście, że nasi fanatyczni Słowianie4 zdołają w swych różnorodnych 
poszukiwaniach odgrzebać jakieś osobliwości dla naszych muzeów i bibliotek; według mnie 
wątpliwe jest jednak, by udało im się kiedykolwiek wydobyć z naszej gleby historycznej coś, 
co mogłoby zapełnić pustkę naszych dusz i wprowadzić spoistość do naszej mętnej 
świadomości. Spójrzcie na średniowieczną Europę: nie znajdziecie tam wydarzenia, które nie 
byłoby w jakimś sensie bezwzględną koniecznością i które nie pozostawiłoby głębokich śladów 
w sercu ludzkości. Dlaczego? Gdyż za każdym wydarzeniem znajdziecie tam ideę; gdyż 
historia średniowieczna - to historia myśli nowożytnej, która próbuje znaleźć urzeczywistnienie 
w sztuce, nauce, w życiu indywidualnym i społeczeństwie. Ileż śladów wyryła ta historia w 

                                                
4 W oryginale „славяне”; Czaadajew ma oczywiście na myśli słowianofilów. 
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świadomości ludzi, jak spulchniła glebę, na której rozwija się ludzki umysł! Wiem dobrze, że 
nie zawsze historia rozwijała się tak konsekwentnie i logicznie, jak historia owej 
zdumiewającej epoki, w której pod panowaniem jednej zasady zwierzchniej tworzyło się 
społeczeństwo chrześcijańskie; tym niemniej nie ulega wątpliwości, że taki jest właśnie 
rzeczywisty charakter rozwoju historycznego czy to pojedynczego narodu, czy całej rodziny 
narodów, i że narody pozbawione podobnej przeszłości powinny z pokorą poszukiwać 
elementów swego dalszego postępu nie w historii własnej, nie w swojej pamięci, ale w czymś 
zupełnie innym. Z życiem narodów bywa niemal tak samo, jak z życiem pojedynczych ludzi. 
Każdy człowiek żyje, ale tylko człowiek genialny lub postawiony w jakiejś szczególnej sytuacji 
ma rzeczywistą historię. Niechaj, na przykład, jakiś naród, dzięki zbiegowi okoliczności 
historycznych nie przez niego spowodowanych, za sprawą położenia geograficznego, nie przez 
niego wybranego, rozlokuje się na ogromnym terytorium, bez świadomości tego, co czyni, a 
pewnego pięknego dnia okaże się narodem prawdziwie potężnym: będzie to oczywiście 
zjawisko zdumiewające, i będzie można dziwić się mu bez granic; co jednak powiedziałaby o 
tym historia? Jest to przecież w istocie nic innego jak wydarzenie czysto materialne, 
geograficzne, co prawda o ogromnych rozmiarach, ale to wszystko. Historia zapamięta o nim, 
odnotuje w swej kronice, następnie przewróci kartkę i na tym wszystko się skończy. 
Rzeczywista historia takiego narodu rozpocznie się dopiero od dnia, gdy zostanie przeniknięty 
ideą, która będzie mu powierzona i którą powołany będzie urzeczywistnić, i kiedy zacznie ją 
realizować z owym wytrwałym, choć ukrytym, instynktem, który prowadzi narody ku ich 
przeznaczeniu. Oto moment, którego z wszystkich sił mego serca pragnę i oczekuję dla mojej 
ojczyzny, oto jakie zadanie chciałbym, abyśmy wzięli na siebie, moi drodzy przyjaciele i 
współobywatele, którzy żyjecie w epoce wielkich postępów wykształcenia i którzy właśnie tak 
zdecydowanie pokazaliście mi, jak gorącą pałacie miłością do ojczyzny. 
 Świat od wieków dzieli się na dwie części - Wschód i Zachód. Jest to podział nie tylko 
geograficzny, ale także sytuacja uwarunkowana samą naturą istoty rozumnej: są to dwie 
zasady odpowiadające dwóm dynamicznym siłom natury, dwie idee, obejmujące sobą cały 
ustrój życiowy rodu ludzkiego. Umysł człowieka na Wschodzie jest wynikiem koncentrowania 
się, pogłębiania, zamykania się w sobie; natomiast na Zachodzie jest on rezultatem 
wychodzenia ku zewnętrzu, wszechstronnego badania, walki z wszelkimi ograniczeniami. 
Zgodnie z tymi wyjściowymi regułami ukształtowały się porządki społeczne. Na Wschodzie 
myśl - zagłębiając się w siebie, dążąc do spokoju, kryjąc się na pustyni - pozostawiła 
dysponowanie wszelkimi dobrami ziemskimi władzy społecznej. Na Zachodzie idea - podążając 
we wszystkich kierunkach, sprzyjając wszystkim potrzebom człowieka, łaknąc szczęścia we 
wszystkich jego postaciach - oparła władzę na zasadach prawa. W obydwu sferach życia myśl 
okazała się silna i płodna; i tu, i tam nie brakowała rozumowi ludzkiemu wielkich natchnień, 
głębokich myśli i wzniosłych dzieł. Jako pierwszy wystąpił Wschód, ogarniając ziemię 
potokami światła, płynącymi z głębi jednolitej samoświadomości; następnie wkroczył Zachód, 
by swą wszechobejmującą działalnością, żywym słowem i potęgą analizy przejąć osiągnięcia 
Wschodu, zakończyć rozpoczęte tam dzieła i wchłonąć je w swój szeroki zakres. Tymczasem 
pokorne umysły Wschodu, klęczące przed autorytetami historycznymi, wyczerpały swe siły w 
uległej służbie wobec świętej dla siebie zasady i zasnęły w końcu w swej nieruchomej 
syntetyczności, nie podejrzewając nowych losów, które im gotowano; tymczasem na 
Zachodzie umysły rozwijały się z dumą i swobodą, poddając się jedynie autorytetom rozumu i 
nieba, zatrzymując się tylko przed nieznanym, stale natomiast kierując wzrok ku nieogarnionej 
przyszłości. To nieprzerwane podążanie do przodu trwa, o czym wiecie, również dzisiaj; 
wiecie także, że od czasów Piotra Wielkiego i my sądzimy, że uczestniczymy w tym 
pochodzie. 
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 Oto jednak pojawiła się nowa szkoła5. Nie potrzeba już nam Zachodu, trzeba zniszczyć 
dzieło Piotra Wielkiego, należy z powrotem wędrować na pustynię. Zapomniawszy o tym, co 
uczynił dla nas Zachód, nie poczuwając się do wdzięczności wobec wielkiego człowieka, który 
nas ucywilizował, oraz wobec Europy, która nas wykształciła, ten najświeższy patriotyzm 
odrzuca i Europę, i wielkiego człowieka, i w porywie entuzjazmu śpieszy już ogłaszać nas za 
ukochane dzieci Wschodu. Jaka potrzeba - zapytują nowi patrioci - każe nam szukać 
oświecenia u narodów Zachodu? Czyż u nas samych nie znajdziemy wszelkich zadatków 
ustroju społecznego nieporównanie lepszego niż europejski? Pozostawieni samym sobie, z 
naszym światłym umysłem, twórczą zasadą ukrytą w głębiach naszej potężnej natury, a 
szczególnie naszą świętą wiarą, szybko wskazalibyśmy drogę pozostałym narodom, żyjącym w 
błędzie i fałszu. Czegóż mielibyśmy zazdrościć Zachodowi? Wojen religijnych, papiestwa, 
rycerstwa, inkwizycji? Wspaniałe osiągnięcia, nie ma co! Czy to rzeczywiście Zachód jest 
kolebką nauki i wszystkiego, co wartościowe? Nie! Jak wiadomo, jest nią Wschód. Ruszajmy 
więc na Wschód, który jest nam tak bliski, od którego niedawno otrzymaliśmy naszą wiarę, 
prawa, cnoty, słowem - to wszystko, co uczyniło nas największym narodem na świecie. Stary 
Wschód schodzi już co prawda ze sceny, ale czyż nie my jesteśmy jego naturalnymi 
spadkobiercami? Od tej chwili to wśród nas żyć będą owe cudowne przekazy, my będziemy 
urzeczywistniać owe wielkie i tajemne prawdy, których przechowanie zostało powierzone 
Wschodowi od początku wszystkich rzeczy. 
 Rozumiecie teraz skąd przyszła burza, która dopiero co rozszalała się wokół mnie, 
widzicie też, że w naszej myśli narodowej dokonuje się prawdziwy przewrót, radykalna reakcja 
przeciw oświeceniu, przeciw ideom Zachodu - przeciw temu oświeceniu i tym ideom, które 
uczyniły nas tym, kim jesteśmy, których owocem jest także sama ta reakcja, popychająca nas 
obecnie przeciw nim. Tym razem jednak bodziec przychodzi nie z góry. Przeciwnie, wśród 
wyższych warstw społeczeństwa pamięć naszego wielkiego reformatora nigdy podobno nie 
była czczona bardziej niż obecnie. Inicjatywa całkowicie należy tu do kraju. Dokąd 
doprowadzi nas ten pierwszy akt emancypacji rozumu narodowego? Bóg wie. Tego, kto 
szczerze kocha swoją ojczyznę nie może jednak nie zasmucać głębokie odstępstwo naszych 
najświetniejszych umysłów od wszystkiego tego, czemu zawdzięczamy naszą sławę i naszą 
wielkość; i jest rzeczą uczciwego obywatela starać się w miarę swych sił reagować na to 
niezwykłe zjawisko. 
  Żyjemy na wschodzie Europy - to prawda, tym niemniej nigdy nie należeliśmy do 
Wschodu. Historia Wschodu nie ma niczego wspólnego z naszą. Właściwą cechą Wschodu 
jest, co już widzieliśmy, twórcza idea, która swego czasu określała wspaniały rozwój rozumu, 
która wypełniła swoje przeznaczenie ze zdumiewającą siłą i której nie sądzone jest już 
ponowne pojawienie się na światowej scenie historii. Idea ta ustanowiła jako regułę kierującą 
życiem społeczeństwa zasadę duchową; podporządkowała wszystkie władze jednemu 
nienaruszalnemu prawu - prawu historii; wypracowała porządek zasad moralnych; i choć nie 
wepchnęła życia w dość ścisłe ramy, to jednak uwolniła je od wszelkiej presji zewnętrznej i 
naznaczyła stygmatem zdumiewającej głębi. U nas nie było niczego podobnego. Zasada 
duchowa, niezmiennie podporządkowana świeckiej, nigdy nie ugruntowała się na szczytach 
życia społecznego; prawa historyczne, tradycja, nigdy nie zdobyły sobie u nas szczególnego, 
dominującego znaczenia; życie nigdy nie kształtowało się u nas według stałych reguł; nigdy 
wreszcie nie było u nas nawet śladu porządku moralnego. Jesteśmy narodem północnym i 
zarówno jeśli chodzi o idee, jak i klimat, daleko nam do wonnej doliny Kaszmiru i świętych 
brzegów Gangesu. Niektóre z naszych ziem graniczą co prawda z państwami Wschodu, jednak 
nie tam znajdują się nasze centra, nie tam nasze życie, i nigdy się to nie zmieni, dopóki jakieś 

                                                
5 Ponownie rzecz dotyczy słowianofilstwa. 



 7

kosmiczne zakłócenie nie zmieni położenie osi Ziemi lub nowa katastrofa geologiczna nie 
zamrozi południowych organizmów w lodach północy. 
 Rzecz w tym, że nigdy jeszcze nie rozpatrywaliśmy naszej historii z filozoficznego 
punktu widzenia. Ani jedno z wielkich wydarzeń naszego istnienia narodowego nie zostało w 
należyty sposób scharakteryzowane, ani jeden z wielkich przełomów nie został rzetelnie 
oceniony; stąd brały się wszystkie te przedziwne fantazje, wszystkie te retrospektywne utopie, 
wszystkie te marzenia o niemożliwej przyszłości, którymi obecnie tak przejmują się 
patriotyczne umysły. Pięćdziesiąt lat temu uczeni niemieccy odkryli naszych dziejopisów6; 
następnie Karamzin opowiedział nam wzniosłym stylem o sprawach i czynach naszych 
władców7; obecnie kiepscy pisarze, nieudolni antykwariusze i kilku wątpliwych poetów, nie 
dysponując ani uczonością Niemców, ani piórem wybitnego historyka, z zaskakującą 
pewnością siebie przedstawia i wskrzesza czasy oraz obyczaje, których już nikt u nas nie 
pamięta i za którymi nikt nie tęskni: oto rezultaty naszych działań w dziedzinie historii 
narodowej. Przyznać trzeba, że trudno byłoby z tego wszystkiego wyprowadzić jakieś 
poważniejsze przypuszczenia co do czekającego nas losu, tymczasem właśnie to próbuje się 
obecnie czynić: jakieś mgliście przeczuwane rezultaty całkowicie określają dziś cel i kierunek 
badań historycznych. Poważna myśl naszych czasów wymaga przede wszystkim solidnego 
namysłu, precyzyjnej analizy tych momentów, w których życie jakiegoś narodu ujawnia swą 
prawdę z większą lub mniejszą głębią, gdy zasady jego życia społecznego przejawiają się w 
całej swej wyrazistości; to tu właśnie szukać należy jego przyszłości, podstaw jego 
ewentualnego postępu. Jeśli momenty takie są w waszej historii rzadkie, jeśli życie nie było u 
was wzniosłe i głębokie, jeśli prawo, któremu podporządkowane są wasze losy nie stanowi 
twardej zasady, ugruntowanej w świetle wielkich narodowych czynów, ale coś wyblakłego i 
mętnego, kryjącego się przed światłem słonecznym w podziemnych sferach waszego istnienia 
społecznego - nie ukrywajcie prawdy, nie łudźcie się, że żyliście życiem narodów 
historycznych, gdy w rzeczywistości, pochowani w niezmierzonym grobowcu, żyliście jedynie 
życiem skamielin. Jeśli jednak w tej pustce natkniecie się na moment, w którym naród 
rzeczywiście żył, kiedy jego serce zaczynało bić na prawdę, jeśli usłyszycie, jak napiera i 
powstaje wokół was narodowa fala - o, wówczas zatrzymajcie się, zastanówcie, przypatrzcie 
dokładnie; wasz trud nie pójdzie na marne: dowiecie się, do czego zdolny jest  wasz naród w 
wielkie dni, czego może oczekiwać w przyszłości. Czymś takim był w naszej historii na 
przykład moment kończący straszliwy dramat bezkrólewia, gdy naród doprowadzony do 
skrajności, wstydząc się samego siebie, wypowiedział w końcu swe wielkie pradawne hasło i, 
zdumiewając wroga przypływem sił swej ukrytej istoty, wyniósł na szczyty szlachetną rodzinę, 
panującą dziś nad nami: był to moment bezprzykładny, któremu nie sposób się nadziwić, 
szczególnie gdy spojrzy się na pustkę poprzednich wieków naszej historii i zupełnie wyjątkowe 
położenie, w jakim znalazła się w owejpamiętnej chwili nasza ojczyzna. Wynika chyba jasno z 
powyższego, że jestem bardzo daleki od przypisywanego mi żądania, by wymazać z pamięci 
wszystkie nasze wspomnienia. 
 Mówiłem zawsze tylko i powtarzam to, że czas najwyższy porzucić naiwny pogląd na 
naszą historię, i to nie dlatego, by usunąć z niej stare, zbutwiałe relikwie, stare idee, które 
pochłonął już czas, dawne antypatie, z którymi dawno już zerwał zdrowy rozsądek naszych 
władców i samego narodu, ale po to, by zrozumieć, jak powinniśmy odnieść się do naszej 
przeszłości. To właśnie próbowałem uczynić w pracy, która pozostała nie zakończoną, a do 
której wprowadzeniem miał być artykuł, który tak zdumiewająco uraził naszą narodową 
                                                
6 Czaadajew ma na myśli Gerhardta Friedricha Millera oraz Augusta Ludwiga Schloezera, członków powstałej 
w Petersburgu w latach 20-tych XVIII wieku Akademii  Nauk, którzy skrupulatnie zbierali i wydawali latopisy 
i inne pomniki literatury starorosyjskiej. 
7 W wielotomowej Historii państwa rosyjskiego. 
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próżność. Bez wątpienia, w jego sformułowaniach daje się dostrzec niecierpliwość, w jego 
myślach gwałtowność, ale uczucie, którym przeniknięty był cały ów fragment w najmniejszym 
stopniu nie było wrogie ojczyźnie; było to jedynie wyrażone z bólem i smutkiem głębokie 
poczucie niemocy - ot, i wszystko. 
 Wierzcie, że bardziej niż ktokolwiek z was kocham swój kraj, życzę mu sławy i potrafię 
docenić zalety mojego narodu; ale prawdą jest również to, że moje uczucia patriotyczne 
niezbyt są podobne do patriotyzmu tych, których krzyki zniszczyły mą spokojną egzystencję i 
ponownie wyrzuciły moją łódkę, która znalazła wreszcie przystań u stóp krzyża, na fale oceanu 
ludzkich niepokojów. Nie nauczyłem się kochać ojczyzny z zamkniętymi oczyma, ze schyloną 
głową, z milczeniem na ustach. Sądzę, że można być pożytecznym dla swego kraju tylko 
wówczas, jeśli widzi się go bez upiększeń; myślę, że czasy ślepej miłości odeszły już w 
przeszłość, że dziś winni jesteśmy ojczyźnie prawdę. Kocham swą ojczyznę tak, jak nauczył 
mnie tego Piotr Wielki. Przyznaję, że jest mi obcy ów nawiedzony i leniwy patriotyzm, który 
wszystko chce widzieć w różowym świetle, który usypia się swymi iluzjami, i na który cierpi u 
nas niestety wiele poważnych nawet umysłów. Sądzę, że przyszliśmy po innych po to, aby 
działać lepiej od nich, aby nie powtarzać ich błędów, pomyłek i przesądów. Głęboko myliłby 
się, moim zdaniem, co do przeznaczonej nam roli ktoś, kto chciałby twierdzić, że musimy 
powtórzyć cały długi szereg niedorzeczności popełnionych przez narody, które znajdowały się 
w mniej pomyślnej sytuacji niż my, że trzeba nam będzie przejść przez wszystkie ich 
nieszczęścia. Uważam naszą sytuację za szczęśliwą, o ile tylko zdołamy właściwie ją ocenić; 
myślę, że wielkim przywilejem jest możliwość obserwowania i osądzania świata z wysokości 
myśli wolnej od niepohamowanych namiętności i nędznej interesowności, które gdzie indziej 
mącą wzrok człowieka i wypaczają jego sądy. Co więcej, jestem głęboko przekonany, że 
powołani jesteśmy do rozwiązania większości problemów porządku społecznego, 
urzeczywistnienia większości idei zrodzonych w starych społeczeństwach, udzielenia 
odpowiedzi na najważniejsze pytania nurtujące ludzkość. Często to mówiłem i chętnie 
powtarzam: z samej, by tak rzec, natury rzeczy przeznaczone jest nam stać się prawdziwym 
sądem sumienia w wielu procesach toczących się przed wielkimi trybunałami ducha ludzkiego i 
społeczeństwa. 
 W rzeczy samej, spójrzcie, co dzieje się w krajach, które sławiłem być może nieco 
ponad miarę, lecz które tym niemniej są najdoskonalszymi przykładami cywilizacji we 
wszystkich jej postaciach. Niejednokrotnie można tam było zaobserwować, że gdy tylko 
pojawiała się jakaś nowa idea, natychmiast wszystkie wąskie egoizmy, cała dziecinna próżność, 
cała zacięta partyjność - a więc to, co kłębi się na powierzchni życia społecznego - rzucało się 
na nią, opanowywało, wywracało na wszystkie strony, wypaczało, by już po chwili, po jej 
rozdrobnieniu, pozwolić jej przenieść się w regiony abstrakcji, dokąd trafia wszelki jałowy pył. 
U nas natomiast nie ma tak namiętnych zainteresowań, tak ustalonych opinii i trwałych 
przesądów; każdej nowej idei przyglądamy się umysłem dziewiczym. Ani nasze instytucje, 
będące swobodnymi tworami naszych władców lub nędznymi pozostałościami przeoranych 
przez nich struktur życia społecznego, ani nasze obyczaje, owa dziwna mieszanina nieudolnego 
naśladownictwa i strzępków dawno minionego ustroju społecznego, ani nasze poglądy, które 
ciągle jeszcze nie mogą się ukształtować nawet wobec najmniej znaczących kwestii - nic z tego 
nie jest przeszkodą dla szybkiego osiągnięcia wszystkich wartości, jakie opatrzność 
przeznaczyła ludzkości. Wystarczy, że jakaś władcza wola wypowie się wśród nas - a już 
wszystkie dotychczasowe opinie ulatniają się, wszystkie przekonania załamują się, a wszystkie 
umysły kierują się ku nowej, zaoferowanej im myśli. Nie wykluczone, że być może lepiej 
byłoby, gdybyśmy przeszli przez wszystkie doświadczenia, jakie były udziałem pozostałych 
narodów chrześcijańskich, i gdybyśmy z tych doświadczeń, podobnie jak one, czerpać mogli 
nowe siły, nową energię i nowe metody; może być jednak i tak, że nasze odosobnienie 
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uchroniło nas od niedoli, jakie towarzyszyły długiej i mozolnej edukacji tych narodów. Jednak 
dzisiaj chodzi już bez wątpienia o coś zupełnie innego: obecnie musimy starać się zrozumieć 
charakter naszego kraju w jego aktualnej postaci, ukształtowanej przez samą naturę rzeczy, 
oraz wyciągnąć z tej sytuacji  wszelkie możliwe korzyści. Prawdą jest, że historia nie jest już w 
naszym władaniu, jednak nauka należy do nas; nie jesteśmy w stanie powtórzyć całej pracy 
ducha ludzkiego, możemy jednak uczestniczyć w jego dalszych trudach; nie mamy władzy nad 
przeszłością, ale przyszłość zależy od nas. Nie ulega wątpliwości, że ogromna część świata 
przytłoczona jest swymi tradycjami i wspomnieniami: my nie będziemy zazdrościć jej tego 
wąskiego kręgu historycznej szamotaniny. 
 Widać wyraźnie, że większość narodów nosi w swym sercu głębokie poczucie kresu 
własnej historii, że poczucie to dominuje nad bieżącym życiem; uporczywe wspomnienia 
minionych chwil wypełniają całą współczesność tych społeczeństw. Pozostawmy je w spokoju 
w ich walce z bezlitosną przeszłością. 
 My nigdy nie żyliśmy pod presją logiki czasów, nigdy nie byliśmy wpychani z 
bezwzględną siłą w przepaści, jakie historia tworzy przed narodami. Wykorzystajmy więc tę 
ogromną przewagę, dzięki której możemy wsłuchiwać się wyłącznie w głos oświeconego 
rozumu, świadomej woli. Uznajmy, że nie istnieje dla nas nieodwołalna konieczność, że za 
sprawą niebios nie stoimy na stromej pochyłości prowadzącej tyle innych narodów ku 
niewiadomemu przeznaczeniu; że mamy szansę wymierzyć każdy krok, który stawiamy, 
przemyśleć każdą ideę pojawiającą się w naszej świadomości; że dana jest nam nadzieja jeszcze 
świetniejszego rozwoju niż ten, o jakim marzą najżarliwsi słudzy postępu, i że dla osiągnięcia 
tych ostatecznych rezultatów potrzebny jest nam jedynie władczy czyn owej nadrzędnej woli, 
która zawiera w sobie wszystkie zamysły narodu, wyraża wszystkie jego dążenia, która już nie 
raz wskazywała mu nowe drogi, roztaczała przed jego oczami nowe horyzonty i wnosiła do 
jego rozumu nowe światło. 
 Czyż więc proponuję mojej ojczyźnie nędzną przyszłość? Czy dostrzegacie, bym 
rysował przed nią los haniebny? Wspaniała przyszłość, która bez żadnego wątpienia stanie się 
faktem, świetlane przeznaczanie, które bez wątpienia spełni się, będą rezultatem jedynie tych 
szczególnych cech narodu rosyjskiego, które po raz pierwszy wskazane zostały w 
nieszczęsnym artykule. W każdym razie od dawna chciałem to powiedzieć i jestem szczęśliwy, 
że mam okazję uczynić to wyznanie w tej chwili: to prawda, przesadą był ów akt oskarżenia 
przeciw wielkiemu narodowi, którego cała wina sprowadza się w ostatecznym rachunku do 
tego tylko, że został rzucony na najdalsze granice wszystkich cywilizacji światowych, z dala od 
krajów, gdzie w sposób naturalny gromadziło się wykształcenie, z dala od ognisk, z których 
promieniowało ono przez tyle wieków; było pewnym błędem nie zwrócenie uwagi na fakt, że 
zetknęliśmy się ze światłem rozumu na ziemi nie zoranej i nie użyźnionej przez poprzednie 
pokolenia, gdzie nic nie mówiło nam o minionych wiekach, gdzie nie istniały żadne zadatki 
nowego świata; było pewnym błędem nie oddanie sprawiedliwości naszemu kościołowi, tak 
łagodnemu, a niekiedy tak heroicznemu, który może nam zastąpić pustkę naszych kronik, 
który był źródłem wszystkim mężnych czynów, wszystkich wielkich ofiar naszych ojców, 
wszystkich świetnych stronic naszej historii; i wreszcie było zapewne pewnym błędem 
zamartwianie się choćby przez chwilę o los narodu, z łona którego wyszła potężna natura 
Piotra Wielkiego, uniwersalny umysł Łomonosowa czy subtelny geniusz Puszkina. 
 Niezależnie od tego stwierdzić należy zarazem, że kaprysy naszej publiki są 
zdumiewające. 
 Przypomnijmy, że niedługo po opublikowaniu nieszczęsnego artykułu, o którym tu 
mowa, odbyła się na scenie naszego teatru premiera nowej sztuki8. Chyba nigdy żaden naród 

                                                
8 Chodzi o Rewizora Gogola, który jednak wystawiony został przed publikacją pierwszego Listu filozoficznego. 
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nie został tak jak w tym utworze wychłostany, nigdy żaden kraj nie został tak unurzany w 
błocie, nigdy nie rzucono w oczy publiczności tylu brutalnych obelg, i, zarazem, nigdy nie 
odniesiono większego sukcesu scenicznego. Czy poważny umysł, głęboko rozmyślający nad 
losami swego kraju, jego historią, charakterem narodu, powinien być skazany na milczenie 
tylko dlatego, że nie wyraża dręczących go uczuć patriotycznych językiem komedianta? 
Dlaczego jesteśmy tak wyrozumiali dla cynicznej lekcji danej nam w komedii i tak strachliwi 
wobec precyzyjnej wypowiedzi, chwytającej istotę zjawiska? Należy stwierdzić, że przyczyna 
leży w tym, że jak na razie mamy tylko patriotyczne instynkty. Daleko nam jeszcze do 
świadomego patriotyzmu starych narodów, które dojrzewały w procesie pracy umysłowej i 
które oświecone są wiedzą naukową i krytycznym myśleniem; my kochamy naszą ojczyznę na 
sposób właściwy młodym narodom, których jeszcze nie niepokoi myślenie, które dopiero 
odszukują przeznaczoną im ideę, dopiero domyślają się roli, jaką dane im będzie odegrać na 
scenie historii; nasze siły intelektualne nie są jeszcze wprawione w rozważaniu spraw 
poważnych; jednym słowem, do pewnego momentu niemal nie istniała u nas praca myśli. Z 
zadziwiającą szybkością osiągnęliśmy jednak pewien poziom cywilizacji, który słusznie 
zdumiewa Europę. Nasza wielkość trzyma w niepewności świat, nasze mocarstwo zajmuje 
piątą część globu ziemskiego, ale wszystko to zawdzięczamy właściwie tylko potędze woli 
naszych monarchów, z którą współgrały fizyczne warunki zamieszkiwanego przez nas kraju. 
 Obciosani, uformowani, stworzeni przez naszych władców i przez nasz klimat, tylko 
mocą swej uległości staliśmy się wielkim narodem. Przejrzyjcie od początku do końca nasze 
kroniki - znajdziecie w nich na każdej stronie głębokie wpływy władzy, nieustanny wpływ 
ziemi, natomiast nie spotkacie prawie nigdy przejawów woli społeczeństwa. Sprawiedliwość 
nakazuje jednak przyznać także, że naród rosyjski - wyrzekając się swej mocy na korzyść 
władców, ulegając naturze swego kraju - ujawnił swą wielką mądrość, gdyż uznał w ten 
sposób nadrzędne prawo swoich losów: niezwykły rezultat dwóch elementów pochodzących z 
różnych porządków, rezultat, którego zanegowanie doprowadziłoby do tego, że naród 
wypaczyłby swoją istotę i sparaliżowałby podstawową zasadę swego naturalnego rozwoju. 
Krótki rzut oka na naszą historię, dokonany z perspektywy, którą tu przyjęliśmy, pokaże nam, 
jak sądzę, prawo to z całą jego wyrazistością. 
 
      II 
 
 Jest pewien fakt, który w sposób zdecydowany rządzi naszym rozwojem historycznym, 
który w sposób rzucający się w oczy przewija się przez całą naszą historię, który zawiera w 
sobie - by tak rzec - całą jej filozofię, który daje o sobie znać we wszystkich epokach naszego 
życia społecznego, określając epok tych charakter; fakt, który jest zarazem i podstawowym 
elementem naszej wielkości politycznej, i zasadniczą przyczyną naszej umysłowej niemocy: jest 
to - fakt geograficzny9.  
     Przełożył z języka rosyjskiego Janusz Dobieszewski 

                                                
9 Na tym rękopis urywa się i - według opinii pierwszego wydawcy, I. Gagarina - nic nie wskazuje na to, by 
kiedykolwiek Czaadajew miał go kontynuować. 


