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1. 
Pojęcia „słowianofilstwo” i „okcydentalizm” stosowane są bardzo szeroko. Skłonny 

byłbym uznać, że zbyt szeroko. Określanie tymi terminami kierunków intelektualnych i 
politycznych funkcjonujących w Rosji od początku jej bytu państwowego aż po czasy 
najbardziej współczesne jest niekiedy bardzo efektowne, w rzeczywistości jednak zamiast 
wyjaśniać i uwyraźniać, raczej fałszuje i rozmywa historię i myśl rosyjską. Dlatego też sądzę, 
że należy określić zakres stosowalności obydwu terminów, i że właściwym terenem sporu 
słowianofilsko-okcydentalistycznego oraz adekwatną rzeczywistością dla obydwu tych pojęć 
jest (oczywiście w pewnym przybliżeniu) okres między latami 30-tymi a 60-tymi XIX wieku. 
 Do czasów wcześniejszych pojęcia te nie stosują się, gdyż epoka, której kulminacja 
było powstanie dekabrystów (1825) charakteryzowała się w swej warstwie politycznej i 
intelektualnej - oczywiście przy różnorakim oporze sfer biurokratyczno-carskich - raczej 
tendencją reformatorską, oświecicielską, ewolucyjną, liberalną. Natomiast słowianofilstwo i 
okcydentalizm oparte są na „kryzysowej”, katastroficznej, rewolucyjnej wizji rzeczywistości 
społeczno-historycznej. Sądzę, iż celna jest teza - głoszona między innymi przez Jana 
Kucharzewskiego1 - zgodnie z którą klęska dekabrystów była porażką na długie lata (być może 
nawet na zawsze) reformatorskiego, „zdrowego” intelektualnie i politycznie, opartego na 
ogólnoludzkich, europejskich, obywatelsko-liberalnych wartościach programu politycznego (a 
nie nihilistycznego) oraz na takiejże wizji historiozoficznej. Wspomniany J. Kucharzewski 
wyprowadzał z tego wniosek - wydaje się, że zbyt jednak pochopny - iż cała późniejsza 
historia intelektualna i historia społeczno-polityczna Rosji jest historią kompleksu, choroby, 
żądzy odwetu, fanatyzmu. Powstanie dekabrystów miałoby stanowić swego rodzaju próbę, w 
której nie sprawdziła się inteligencja liberalna, a ustrój Rosji okazał się niereformowalny na 
drodze rozsądku i ewolucji. Otóż narzucanie temu i poprzedzającemu go okresowi pojęć 
„słowianofilstwo”-„okcydentalizm” byłoby błędnym, fałszującym gubieniem właściwego mu 
„linearnego”, ewolucyjnego, oświecicielskiego charakteru, właściwej mu treści politycznej i 
historiozoficznej. Spór słowianofilsko-okcydentalistyczny byłby więc zjawiskiem 
„podekabrystowskim”. 
 Spór ów - oraz towarzyszące mu, a w sensie merytorycznym stanowiące jego 
podstawę, wystąpienie Czaadajewa - zapoczątkowuje natomiast wieloletni, wyjątkowo 
intensywny, niezwykle interesujący, a nawet fascynujący, rozwój myśli rosyjskiej, znajdujący 
wyraz szczególnie na obszarze filozofii społecznej, publicystyki i literatury. Nie sądzę jednak, 
by do całej tej tradycji zapoczątkowanej przez Czaadajewa i spór słowianofilsko-
okcydentalistyczny, a zwieńczonej z jednej strony przez rosyjskie odrodzenie religijno-
filozoficzne przełomu XIX i XX wieku, a z drugiej przez rosyjski marksizm, można było 
bezkrytycznie stosować pojęcia „słowianofilstwo” i „okcydentalizm”. Dla opisu epoki po roku 

                                                        
1 J. Kucharzewski, Od białego do czerwonego caratu, Warszawa 1988, np. ss. 46-47, 69, 154. 
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1860 kategorie te są coraz bardziej nieadekwatne. Już pierwsza pobieżna przymiarka ich do 
okresu końca XIX i początku XX wieku ujawnia nieprecyzyjność i kłopotliwość posługiwania 
się nimi: kim jest Bierdiajew? Słowianofilem czy okcydentalistą? A Lenin? A Tkaczow, 
Leontjew, Sołowjow? 
 Pojęcia „słowianofilstwo”-„okcydentalizm” są już dość niestabilne w punkcie wyjścia. 
Im dalej, tym bardziej ich treść i zakres się rozmywa, fałszując badany i określany nimi 
przedmiot. 
 Sądzę więc, że pojęcia te można stosować adekwatnie tylko u źródła, ale też zarazem 
już u źródła nie można na nich poprzestawać. O ile oczywiście akceptuje się tezę o dynamice 
tego źródła, o zapoczątkowanym przez nie dalszym, ciągłym rozwoju rosyjskiej myśli 
filozoficzno-społecznej, którą to tezę tu akceptuję, oraz o ile pragnie się rozwój ten myślowo 
uchwycić i wyjaśniać, a na tym by mi zależało. 
 

2. 
Chciałbym więc odwołać się do jakiejś głębszej struktury pojęciowej nie rozmywającej 

terminów „słowianofilstwo”-„okcydentalizm”, a zarazem pozwalającej zrozumieć dalszy, 
ciągły, a zarazem wykraczający poza te terminy rozwój myśli rosyjskiej; struktury, 
pozwalającej również zrozumieć rzucający się w oczy dynamizm ideowy głównych 
uczestników sporu słowianofilsko-okcydentalistycznego, którzy sami znajdują się często w 
ruchu między słowianofilstwem a okcydentalizmem. Dotyczy to na przykład Kiriejewskiego, 
Hercena, Bakunina. Na marginesie zauważmy, że wymienione postacie w każdym przypadku 
zaczynały swą drogę intelektualną od okcydentalizmu, by następnie przejść do słowianofilstwa 
lub wzmocnić w swych poglądach tendencje o charakterze słowianofilskim. Mogłoby to 
świadczyć o jakimś obiektywnym ciążeniu myśli rosyjskiej ku słowianofilstwu (co przy 
ogólnikowym, niekrytycznym rozumieniu pojęcia „słowianofilstwo” - które w tym tekście 
odrzucamy - można by odnieść również na przykład do historii bolszewizmu, rozpoczynającej 
się od jakby wyraźnie okcydentalistycznej leninowsko-trockistowskiej idei światowej rewolucji 
proletariackiej, a kończącej się quasi-słowianofilskim wielkomocarstwowym szowinizmem 
Stalina, zwanym budownictwem socjalizmu w jednym kraju). 
 Próbą spełnienia powyższych postulatów terminologicznych byłaby para pojęć „teoria 
kryzysu” - „teoria przełomu”2. Wymagają one oczywiście wyjaśnienia. 
 Teoria kryzysu byłaby takim opisem rzeczywistości, w którym świat ujmowany jest 
jako będący w stanie radykalnego pęknięcia, rozdwojenia, sprzeczności. Strony tego 
rozdwojenia zdają się nawet (sumarycznie) dysponować wartościami, siłami, środkami 
umożliwiającymi przezwyciężenie stanu sprzeczności, ale pozostają w dwóch odrębnych 
sferach (metafizycznych, ontologicznych, historycznych, geograficznych, społeczno-
politycznych) pozbawionych zapośredniczenia, możliwości jakiejkolwiek istotnej więzi. Nawet 
wzajemne i pozytywne wobec siebie postulaty obydwu stron pęknięcia pozostają bezradne 
wobec mocy realnego przeciwieństwa. Kryzys jest więc radykalny. Między stronami 
rozdwojenia istnieje jakaś nieciągłość, szczelina, przepaść, nie przenikalne dla teorii, a 
                                                        
2 W publikowanym w latach 1986-1987 artykułach na łamach „Studiów Filozoficznych” (Filozofia społeczna 
Piotra Czaadajewa, Przeciwieństwo między Rosją a Europą jako teoria oraz Iwan Kiriejewski. Kształtowanie 
się myśli słowianofilskiej) tę samą parę pojęć określałem jako „teorię rewolucyjną” i „teorię rewolucji”. W 
obliczu ówczesnych zarzutów profesorów Siemka, Panasiuka i Pieroga, iż terminologia owa jest nieprecyzyjna, 
a nawet myląca, oraz wobec ogromnego wzrostu od tego czasu zainteresowania myślą tzw. rosyjskiego 
renesansu religijnego początku XX wieku, stanowiącego istotny kontekst moich analiz filozofii rosyjskiej, 
zdecydowałem się odwołać obecnie do nieco innych pojęć, chyba rzeczywiście celniej oddających skrytą za nimi 
intencję teoretyczną; zarazem jednak poprzednia terminologia wydaje mi się stale nie pozbawiona podstaw, 
dlatego też pozwalam sobie wspomnieć o całej tej sprawie i niekiedy przywoływać także terminologię 
„rewolucyjną”.  
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„zakrzywiające” teorię w stronę żywiołu praktyki, polityki, wręcz codzienności, czy też - w 
nieco innym planie - w stronę nie uchwytywalnego teoretycznie istnienia (egzystencji). 
 Najogólniejszą zapewne postacią rozdwojenia jest sprzeczność między przeszłością a 
przyszłością, ale też w takiej postaci jest to rozdwojenie bardzo ubogie teoretycznie, a 
zbudowana na takim rozdwojeniu koncepcja myślowa byłaby niemal nieteoretyczną teorią 
kryzysu. Właściwa teoria kryzysu winna więc maksymalnie problematyzować i opisywać 
strony rozdwojenia; na ile to możliwe zawężać ową nieteoretyczną szczelinę, nie traktować jej 
nieteoretyczności jako alibi dla lenistwa i powierzchowności intelektu. 
 W teorii krytycznej Czaadajewa stronami rozdwojenia są Rosja i Europa. 
Podejmowane przez niego próby konkretyzowania i przezwyciężania tego rozdwojenia 
określają wyjściową płaszczyznę sporu słowianofilstwo-okcydentalizm. 
 Istnieją dwie możliwości kontynuacji, rozwijania teorii kryzysu w wersji Czaadajewa: 

A) Teoria przełomu, czyli „zasypanie” nieteoretycznej szczeliny między stronami 
historycznego przeciwieństwa poprzez wskazanie jakiegoś czynnika gwarantującego swym 
bytem, charakterem społecznym, pożądany rezultat. Teoria kryzysu odwołuje się tu zazwyczaj 
do jakiegoś podmiotu społecznego (naród, grupa, klasa), będącego nośnikiem sił i wartości, 
które mają być afirmowane w postulowanym przezwyciężeniu rozdwojenia. Nadaje to teorii 
kryzysu określoność i przynajmniej potencjalną moc społeczną, ale też prowadzi ją do - 
zazwyczaj defensywnej myślowo, a nawet społecznie - ontologizacji, substancjalizacji 
postulowanego przełomu, rewolucji. 

Podobny mechanizm opisał na przykład Antonio Gramsci w odniesieniu do tzw. 
marksizmu II Międzynarodówki, gdzie marksowska wizja świata w rewolucyjnym 
(kryzysowym) rozdwojeniu, sprzeczności, pęknięciu, zastąpiona została religijną w swej istocie 
teorią historycznej (przełomowej) konieczności, gwarantującej proletariatowi prędzej czy 
później należną (zwycięską, dominującą) pozycję w historii. 

Teoria przełomu byłaby więc odejściem od teorii kryzysu w stronę koncepcji 
metafizycznej, grożącej dogmatycznym i skostniałym - uniezależnionym od realnych wydarzeń 
i w znacznej mierze ślepym na fakty - obrazem procesów historycznym. Teoria przełomu, 
wyrastając z antymetafizycznej teorii kryzysu, zagrożona więc byłaby zanegowaniem swych 
źródeł i przejściem na stanowisko schematycznej metafizyki historycznej. Ilustracją, jak się 
wydaje, tego twierdzenia jest na przykład panslawizm (zdegenerowane słowianofilstwo), tzw. 
legalne narodnictwo czy marksizm w niektórych wersjach II Międzynarodówki i w wersji 
stalinowskiej. 

B) Drugą możliwością kontynuacji teorii kryzysu sformułowanej przez Czaadajewa jest 
trwanie przy niej jako właśnie teorii kryzysu, nie wiązanie ukształtowanego obrazu 
historycznego i postulatów przezwyciężenia sprzeczności historii z jednym, i na trwałe, 
podmiotem. Nadrzędną cechą tego typu teorii byłoby utrzymanie owej nieteoretycznej 
szczeliny oraz ciągłe próby precyzowania, dookreślania stron przeciwieństwa, stałe 
analizowanie i testowanie najkorzystniejszych konfiguracji historycznych dla postulowanego 
przezwyciężenia rozdwojenia, ciągłe „odnawianie” teorii pod wpływem nowych danych, 
nowych wydarzeń. Mielibyśmy tu do czynienia z teorią z zamysłu permanentnie otwartą, 
niemetafizyczną, teorią niepewną swego kształtu merytorycznego, wystawioną w swych 
nadziejach przekształcenia rzeczywistości na niepewne „teraz albo nigdy”, stale zagrożoną 
klęską teoretyczną, ale też zdolną do samoodbudowy. 
 Teoria kryzysu samego Czaadajewa (oparta na przeciwieństwie, sprzeczności, 
„zblokowaniu” Europa-Rosja) nie przerosła w teorię przełomu. Pozwoliła to jej zachować 
całościową perspektywę historiozoficzną oraz pewien intelektualny dramatyzm, polegający na 
patrzeniu wprost, w oczy, bez upiększeń i złudzeń, światu w stanie kryzysu, rozpadu, 
katastrofy. Radykalność tego obrazu, brak realnych czynników zapośredniczających strony 



 4

rozdwojenia, perspektywa popadnięcia stron sprzeczności w stan historycznego marazmu, 
ograniczoności, regresywności prowadziły Czaadajewa do pesymistycznej oceny 
teraźniejszości i przyszłości. 
 

3. 
Słowianofilstwo i okcydentalizm są kontynuacją myśli Czaadajewa właśnie w tym 

planie, który określiliśmy jako kwestię „teorii kryzysu a teorii przełomu”. Przesłanką zaś tej 
kwalifikacji jest uznanie antycarskiego, „antyoficjalnego” charakteru obydwu kierunków. 
Słowianofilstwo byłoby rozwinięciem myśli Czaadajewa w stronę teorii przełomu, 
okcydentalizm - próbą utrzymania rosyjskiej filozofii społecznej na płaszczyźnie teorii kryzysu. 
 Słowianofilstwo próbuje zasypać wzmiankowaną nieciągłą szczelinę teorii Czaadajewa, 
wskazując podmiot gwarantujący odnowę, przezwyciężenie kryzysu, w jakim znalazła się 
Rosja, a poprzez to przezwyciężenie również powszechnego kryzysu ludzkości; podmiot, 
zapewniający realizację postulowanej, „rozumnej” przyszłości. U Kiriejewskiego podmiotem 
tym jest rozum integralny (цельный разум), u Chomiakowa - świadomość soborowa 
(соборность сознания), u Konstantina Aksakowa - lud (народ). Warto tu podkreślić 
tendencję do uspołeczniania i materializacji tego podmiotu.  

Podmiot ów ukazywany jest przez słowianofilów jako rzeczywisty (choć nie do końca 
jawny) podmiot historii Rosji oraz jako właśnie niosący z sobą rozwiązanie problemów 
ogólnoludzkich, ogólnohistorycznych. Jest on jednak tak trwały, tak zsubstancjalizowany, 
zasypanie szczeliny jest w koncepcjach teoretycznych klasyków słowianofilstwa tak dokładne, 
iż w ogromnym stopniu zagubiona zostaje dynamiczność, dramatyczność myśli Czaadajewa i w 
ogóle teorii kryzysu. Prowadziłoby nas to do tezy, iż słowianofilstwo jest nieudaną teorią 
przełomu (rewolucji). Nieudaną, ale jednak teorią przełomu (rewolucji). Nieudaną, gdyż 
niemożliwa jest właściwa teoria przełomu (rewolucji) bez stanowiącej jej podłoże teorii 
kryzysu. 
 Powyższa sytuacja prowadzi wszakże do pewnej ogólniejszej refleksji: czy 
przypadkiem w ogóle teoria przełomu nie popada w sprzeczność, nie ma tendencji do 
zaprzeczania źródłowej dla niej teorii kryzysu? Być może zachodzi między nimi stosunek 
antynomii: im bardziej radykalna jest teoria kryzysu, tym bardziej jest zjawiskiem jedynie 
intelektualnym, teoretycznym, estetycznym, a społecznie bezradnym; z kolei im bardziej teoria 
kryzysu przerasta w teorię przełomu (rewolucji), tym bardziej staje się koncepcją metafizyczną, 
religijną, dogmatyczną, ślepą na fakty, a zarazem - przynajmniej potencjalnie - siłą materialną 
w rzeczywistości społecznej, ową mocą „mogącą porwać masy”.  
 Ominięcie tej antynomii wymagałoby znalezienia jakiejś równowagi między teorią 
kryzysu a teorią przełomu. Chodziłoby o odkrycie czy skonstruowanie takiego podmiotu, 
który umożliwiałby niemetafizyczną wizję przejścia, zapośredniczenia między stronami 
historycznego rozdwojenia, który jakoś byłby współmierny czy nawet tożsamy z ową nieciągłą 
szczeliną (nie)teoretyczną. Podmiot taki sam musiałby być bytem dynamicznym, 
gwarantującym przejście, rozwiązanie kryzysu historycznego nie swą substancją, swymi 
trwałymi cechami, ale swą dynamiką, historycznością, aktywnością, przemianą czy też 
przemienieniem. Szczelina mogłaby tu zostać przesunięta do wnętrza tego podmiotu, uzyskać 
więc większą precyzyjność, określoność, pozwalającą mówić o postępie teoretycznym. 
Sytuacja antynomiczna byłaby tu znacznie ograniczona, choć nie zniesiona: podmiot byłby nie 
stroną, ale „posiadaczem” antynomii, a problem sprowadzałby się do samoprzekształcenia, 
samoprzemienienia tego podmiotu. 
 Tymczasem podmioty słowianofilstwa są wyraźnie statyczne i abstrakcyjne, w swej 
istocie właściwie niezależne od burz historycznych, bezpieczne w swej substancji, odporne na 
dramatyzm kryzysów społecznych. Stąd zapewne wynika fakt, iż choć myśliciele 
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słowianofilscy spotykali się z dość silnym oporem, a nawet prześladowaniami ze strony władz, 
to nie znajdowało to właściwie żadnego odzwierciedlenia w ich myśleniu teoretycznym, 
pozostawało wydarzeniem jakby z innego porządku. Już współcześni zarzucali słowianofilom 
doktrynerstwo, nieumiejętność analizowania i wyciągania wniosków z bieżących wydarzeń 
historycznych, nie dostrzeganie nowych tendencji życia społecznego, tak na przykład ważnych 
jak procesy społecznego różnicowania się ludu, erozji obszcziny, wzrastającej roli czynnika 
ekonomicznego w rozwoju społecznym.  
 W tej też płaszczyźnie najwyraźniej może widać różnicę między słowianofilstwem a 
okcydentalizmem. Okcydentalizm jest zjawiskiem stale wychylonym w stronę współczesnego 
konkretu historycznego, realiów społecznych; i to właśnie decyduje o jego sile zarówno 
społecznej, jaki i intelektualnej, podkreślanej nawet przez sytuowanego raczej w formacji 
słowianofilskiej Fiodora Dostojewskiego, który w zapale polemicznym nie wahał się napisać: 
„Okcydentalizm był jednak bardziej realny od słowianofilstwa i mimo wszystkich pomyłek 
posunął się jednak dalej, podczas gdy słowianofilstwo w ogóle nie ruszało się z miejsca, a 
nawet poczytywało to sobie za wielki zaszczyt (...) Przypomnijmy sobie, że społeczeństwo 
namiętnie współczuło okcydentalistom i podzielało wszystkie ich błędy, słowianofilstwo 
natomiast zawsze uważało za maskaradę”3. 
 

4. 
Okcydentalizm to kontynuacja teorii kryzysu wypracowanej przez Czaadajewa, to 

próba utrzymania się po przełomie czaadajewowskim na płaszczyźnie właśnie teorii kryzysu; to 
wizja współczesności jako kryzysu, sprzeczności oraz poszukiwanie odzwierciedleń 
myślowych i rozwiązań tego kryzysu z czujnym pilnowaniem się przed popadnięciem w 
substancjalizm, przed dogmatycznym rozwiązaniem sprzeczności w stylu słowianofilskim 
(wskazanie metafizycznego podmiotu-gwaranta tego rozwiązania). Okcydentalizm uświadamia 
sobie, a przynajmniej mimowolnie przeczuwa, niebezpieczeństwa, jakie czyhają wobec teorii 
kryzysu ze strony teorii przełomu (rewolucji). Broni się przed przekształceniem myśli 
krytycznej w historiozoficzną doktrynę. 
 Ów nadzwyczaj silny zamysł krytyczny oraz „wychylenie” ku współczesności niesie z 
sobą niekiedy - co należy odnotować - pewne koszty i niebezpieczeństwa w postaci 
przytłoczenia szczegółami, powierzchowności, pospieszności i pochopności sądów, co w 
rzeczy samej bez większego trudu daje się odnaleźć w pisarstwie na przykład Bielińskiego czy 
wczesnego Hercena. 
 Teoria kryzysu Czaadajewa zbudowana była - jak już mówiliśmy - na przeciwieństwie, 
nieciągłości Rosji i Europy. Okcydentalizm dąży do pogłębienia, zuniwersalizowania stron i 
charakteru tego przeciwieństwa. U Czaadajewa świadomość historycznej nieciągłości świata 
była wynikiem doświadczenia europejsko myślącego Rosjanina. Okcydentalizm próbuje 
natomiast pokazać powszechność takiej postawy i wizji świata; pokazać, że obraz świata jako 
nieciągłości, sprzeczności, kryzysu jest cechą każdego żywego, uczciwego, prawdziwego 
myślenia. Strony sprzeczności przestają tu więc mieć charakter narodowy, a niekiedy nawet w 
ogóle historyczny, zyskują powszechność, wręcz ponadczasowość. Myśl Czaadajewa jawi się z 
tej perspektywy jako zbyt wąska, partykularna. To dążenie do uniwersalizacji prowadzi 
zarazem również do niebezpieczeństwa mistyczno-teistycznej (z Bogiem) lub naturalistycznej 
(z Człowiekiem) wizji historii. Przede wszystkim jednak zagrożony jest tu okcydentalizm 
„cofnięciem sentymentalistycznym”, polegającym na tym, że kryzys, sprzeczność, rozbicie 
świata opisywane jest (co zdarza się szczególnie w latach młodości głównych przedstawicieli 
okcydentalizmu) jako przeciwieństwo konserwatywnej, interesownej, egoistycznej 

                                                        
3 F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 1, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 168. 
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rzeczywistości oraz bezinteresownego, czystego, uczciwego, młodzieńczego ideału. 
Najuczciwszym intencjom teorii towarzyszy tu zazwyczaj egzaltacja skrywająca teoretyczną 
bezradność. I o ile taka wizja świata, gdy występuje w tekstach młodzieńczych, ma w sobie 
pewną ilość wdzięku i uroku, o tyle, gdy rządzi intelektem dojrzałym i ukształtowanym, 
zniechęca swą pretensjonalnością, megalomanią i małostkowością, czego znakomitym niestety 
przykładem są Rzeczy minione i rozmyślania Aleksandra Hercena. 
 O ile słowianofile pokazywali, że rozum ma w społeczeństwie do kogo się odwołać, na 
kim wesprzeć, o tyle okcydentaliści kontynuują czaadajewowski wątek braku tradycji rozumu i 
braku tradycji wolności w Rosji - w ten zaś sposób tworzą swego rodzaju tradycję braku 
tradycji, tradycję bezdomności rozumu w Rosji (jeszcze inaczej: tradycję zbędnych ludzi). 
Okoliczność ta tym bardziej prowadzi do ujmowania kryzysowości świata jako 
niewspółmierności między „ja” a światem, między ideałem a rzeczywistością, co dalej 
owocować może pięknoduchostwem lub pesymizmem. Trzeba jednak przyznać, że o ile wątki 
takie są w okcydentalizmie bez wątpienia obecne (szczególnie - jak wspomniałem - w tekstach 
młodzieńczych), o tyle okcydentalizm w swej całości nie wpada w sidła, nie popada w marazm 
sprzeczności „ja - świat”. Stale ją precyzuje, dookreśla, pogłębia i w ten sposób przezwycięża. 
Zarazem, próbując precyzować sprzeczność, nie ucieka od niej, nie obawia się jej 
konsekwencji, nie obawia się wytrwania w niej. Nie obawia się „spojrzenia w oczy” sytuacji 
zbędności myśli w świecie, uznając, że w Rosji jest to naturalna sytuacja rozumu, a i poza 
Rosją nie jest ona w sposób oczywisty odwrotna. 
 Po tych prezentacjach słowianofilstwa i okcydentalizmu w perspektywie 
zaproponowanego schematu interpretacyjnego (teoria kryzysu - teoria przełomu), przyjrzymy 
się teraz nieco bliżej konstrukcjom historiozoficznym sformułowanym przez głównych 
reprezentantów obydwu kierunków, którymi w przypadku słowianofilstwa będą: Iwan 
Kiriejewski, Aleksiej Chomiakow i Konstantin Aksakow, a w przypadku okcydentalizmu - 
Michaił Bakunin, Wissarion Bieliński i Aleksander Hercen. 
 

5. 
Myśl słowianofilska kształtowała się w dość wyrazistej opozycji do pesymizmu 

historiozoficznego Czaadajewa. Opozycyjność tę sprowadzić można do czterech następujących 
tez, które odnajdujemy we wszystkich wariantach słowianofilstwa: 

A) Rosja nie zaznaczyła jeszcze swego miejsca na mapie historii powszechnej, nie 
odegrała roli w historycznym pochodzie ludzkości; spełnienie zaś takiej roli jest niewątpliwe, 
jest tylko kwestią bliższej lub dalszej przyszłości;  

B) Nie zachodzi jakaś - podkreślana przez Czaadajewa - sprzeczność między starą 
(arystokratyczną, tradycjonalistyczną, „lepszą”) a nową (mieszczańską, utylitarną, „gorszą”) 
Europą; jest to jednolity i ciągły blok cywilizacyjny; 

C) Rosja nie jest - jak chciał Czaadajew - krajem bez historii; dysponuje samodzielną 
tradycją historyczną, kulturalną, moralną, która stanowi grunt i rękojmie przyszłości Rosji; 

D) Tradycja ta nie jest czymś „zawieszonym”, rozproszonym, uobecniającym się 
jedynie w konstrukcjach teoretycznych; ma charakter społeczno-podmiotowy, jej nosicielem 
jest rosyjski lud, przechowujący autentyczne, źródłowe chrześcijaństwo oraz zorganizowany 
we wspólnoty (obszcziny). Rozwiązanie problemów Rosji wymaga uwolnienia tej 
podmiotowości, likwidacji zewnętrznych ograniczeń narzucanych ludowi przez carską 
biurokracje i kulturę europocentryczną. 
 

6. 
W filozofii historii Iwana Kiriejewskiego Europa określana jest jako świat racjonalizmu, 

ukształtowany w oparciu o trzy składniki: katolicyzm (czyli chrześcijaństwo upolitycznione i 
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sformalizowane intelektualnie), barbarzyństwo (okres upadku Rzymu) oraz starożytne 
pogaństwo (antyk). Historia Europy jest procesem wzrastającej dominacji rozumu 
zewnętrznego, formalnego, który przynosi doraźne sukcesy materialne, zmysłowe, wywiera 
natomiast niszczący i neutralizujący wpływ na dynamikę, żywotność ducha. Wyrazem tych 
niszczących działań cywilizacji racjonalizmu są takie zjawiska jak: zmierzch, a nawet śmierć 
sztuki, chaos intelektualny filozofii i kultury europejskiej początków XIX wieku, brak w niej 
jakiejś myśli przewodniej, idei koncentrującej, kult doraźności, sprawności technicznej, 
zmysłowości, polityczności, dekoncentracja jednostki ludzkiej (presja opinii, mody, 
abstrahowanie i redukowanie jej całościowości). Istotną cechą tradycji europejskiej jest 
również ogromna rola walki i przemocy, które są wręcz wpisane w rytm życia społeczno-
politycznego Zachodu. Władza polityczna jest tu zawsze efektem walki, zawłaszczania. 
Szczególnie wyrazistym ucieleśnieniem europejskiego racjonalizmu, skupiającego w sobie jego 
wszystkie zasadnicze cechy, ujawniającym jego prawdziwą twarz, jest przemysł. Europa 
znajduje się więc, zdaniem Kiriejewskiego, w stanie kryzysu i zmierzchu swych mocy 
rozwojowych, co sama sobie zresztą uświadamia w swej filozofii, przede wszystkim w 
klasycznej filozofii niemieckiej. 
 Na tym tle Rosja jawi się u Kiriejewskiego przede wszystkim jako kraj przechowujący 
autentyczne chrześcijaństwo, czystość wiary, nie wikłający tego, co wewnętrzne, duchowe w 
świat polityczny, w racjonalną wymierzalność i policzalność. Chrześcijaństwo w Rosji potrafiło 
zachować dystans wobec historii. 
 Najważniejszym pojęciem wyrażającym ów charakter i moc tradycji rosyjskiej jest 
„rozum integralny”, radykalnie przeciwstawiany przez Kiriejewskiego formalnemu, 
nastawionemu ilościowo rozumowi europejskiemu. Istotą rozumu integralnego jest jego 
całościowość, organiczne powiązanie wszystkich władz poznawczych człowieka, zarazem stała 
otwartość na świat, na inność, ciągłe poszerzanie swego pola, trwała niedokończoność. Rozum 
ten nie jest negacją rozumu „europejskiego”, formalnego; nie dopuszcza jedynie do 
przekroczenia przez myślenie formalne właściwych mu granic, czuwa, by poszczególne władze 
poznawcze zachowały przypisany sobie zakres, a tym samym naturalną dla siebie skuteczność. 
Silnie związany z ideą rozumu integralnego jest, tak mocno podkreślany przez 
Dostojewskiego, ogólnoludzki instynkt Rosjan, polegający na umiejętności zrozumienia, 
wczucia się w sposób myślenia innych narodów bez zarazem zatracania własnej tożsamości; 
Rosja miałaby być zdolna, co później akcentowane z kolei będzie przez Sołowjowa, do 
asymilowania, przekraczania, rozszerzania swego ducha narodowego. 
 Istotną cecha rozumu integralnego jest to, że nie poprzestaje on na świecie 
wewnętrznym, dąży do spełnienia się w świecie społecznym, do przybrania form widzialnych, 
do coraz doskonalszych, coraz bardziej całościowych form urzeczywistniania. Takimi 
właściwymi postaciami rozumu integralnego byłyby: rodzina, wspólnota (obszczina), a na 
najwyższym (najogólniejszym, najbardziej całościowym) szczeblu kościół prawosławny i 
państwo. Państwo ma w Rosji charakter szczególny, zupełnie inny niż w Europie. Nie jest 
wynikiem walki, ale zostało przywołane z zewnątrz i właśnie dzięki temu może 
współuczestniczyć w integralności. Zarazem jednak państwo, tworząc całość społeczną, samo 
jej „nie przeżywa”, jest raczej zewnętrzną ochroną integralności narodu, jej harmonijnym i 
koniecznym dopełnieniem. 
 Fakt ten mógłby sugerować, iż doskonalszym dopełnieniem integralności jest kościół. 
Nie znajdziemy jednak u Kiriejewskiego tego rodzaju tezy, przynajmniej jednoznacznie 
wyrażonej. Stara się on nie rozstrzygnąć kwestii „państwo czy kościół”, próbuje balansować 
między obydwoma stronami, zachowując je w ich wzajemnym uwarunkowaniu, „blokowaniu 
się”. Jednoznaczne bowiem przyznanie pierwszeństwa kościołowi groziłoby rozpłynięciem idei 
rozumu integralnego w świecie wewnętrznym, w mistycznej nieokreśloności, z kolei 
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wysunięcie na czoło państwa groziłoby uzależnieniem idei integralności od okoliczności 
historycznych, od doraźności interesów politycznych, groziłoby jej instrumentalizacją, 
wydaniem na pastwę zmienności, relatywności świata zewnętrznego. Powyższe zastrzeżenie 
wskazuje zarazem na przyszłe niebezpieczeństwa, przed którymi stanie myśl słowianofilska, a 
które, jak chyba widać, tkwią u samych źródeł tej formacji intelektualnej; przy czym we 
właściwym słowianofilstwie były one dość skutecznie powstrzymywane. 
 Postawić sobie musimy wraz z Kiriejewskim jeszcze jedno pytanie: dlaczego Rosja nie 
wytrwała w swej integralności, w swej doskonałości moralno-społecznej? Zazwyczaj wskazuje 
się tu na degradującą rolę reform Piotra I w historii Rosji. Dla Kiriejewskiego nie była to 
jednak odpowiedź wystarczająca. Reformy Piotra nie pojawiły się znikąd, musiały mieć 
wcześniejsze powody i przesłanki. Grunt dla nich przygotowany został przez zjawiska herezji 
w kościele prawosławnym (Kiriejewski podkreślał tu rolę tzw. soboru stugławego w r. 1551). 
Istotną rolę odegrała schizma wschodnia, w efekcie której Zachód porzucił czyste 
chrześcijaństwo na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, spychając w rezultacie zadanie 
pielęgnowania czystości wiary na Wschód i pogrążając Wschód w cywilizacyjnym zastoju. Ta 
z kolei sytuacja owocowała stopniowym wzrostem roli bizantynizmu w Rosji. Formy wiary 
chrześcijańskiej zyskiwały przewagę nad duchem, narastał kult formalnej tradycyjności, 
mechanicznej obrzędowości. Rozpleniła się ciemnota i ignorancja, a zarazem podatność na 
obce wpływy. 
 W efekcie Kiriejewski zmuszony jest stwierdzić, iż Rosja jest w swej doskonałości 
nieokrzepła, brak jej „formy literackiej”. Rosja przechowuje w sobie prawdę wiary 
chrześcijańskiej, rozum integralny, i dzięki temu skarbowi mogłaby uczestniczyć w 
rozwiązywaniu problemów Zachodu, ale stać się to może tylko pod warunkiem, że sama 
zsyntezuje w sobie osiągnięcia Europy. Zachód potrzebuje - według Kiriejewskiego - 
skoncentrowania, skupienia się na sobie, zwrócenia się ku światu wewnętrznemu, Rosja zaś - 
biegłości intelektualnej i mocy cywilizacyjnej. Obie kultury stoją przed szansą zbiegnięcia się w 
jednej ogólnoludzkiej kulturze chrześcijańskiej. Ośrodkiem społecznym, z którego miałyby się 
rozpocząć oczekiwane przez Kiriejewskiego przemiany są wykształcone warstwy wyższe, 
przede wszystkim rosyjskie. 
 

7. 
Idea podmiotowości u Kiriejewskiego, rozum integralny, ma dość wyraźnie charakter 

indywidualistyczny, jest pewną zdolnością poznawczą jednostki ludzkiej, kierującą ją ku światu 
zewnętrznemu i nieskończonemu rozwojowi. W swym dalszym rozwoju słowianofilstwo 
odrzuci indywidualistyczną koncepcje podmiotowości. U Chomiakowa prawda dostępna 
będzie nie pewnej zdolności poznawczej jednostki, ale świadomości ponadjednostkowej, 
określanej jako „soborowa”. 
 Chomiakow odrzuca możliwość perspektywy ogólnoludzkiej, ponadnarodowej (dającej 
się z łatwością wyprowadzić z wizji społeczno-historycznych Kiriejewskiego). Każdy naród 
posiada swoistą, oryginalną, nieuchwytywalną z zewnątrz substancję narodową. Chomiakow 
oczywiście również przeciwstawia Rosję Europie, określając tą dwoistość jako przeciwieństwo 
autentycznego chrześcijaństwa rosyjskiego i Latynizmu. Chrześcijaństwo rosyjskie jest 
harmonijnym połączeniem jedności i wolności; Latynizm jest jednostronnym chrześcijaństwem 
zachodnim, które nie potrafiło nigdy „zgrać” jedności z wolnością. Europa zawsze znajdowała 
się w stanie nierównowagi tych wartości (w Średniowieczu dominowała jedność pętająca 
wolność, w Protestantyzmie - wolność nie potrafiąca wznieść się do jedności, wspólnoty), 
osiągając wreszcie w epoce współczesnej stan skrajnego subiektywizmu i sceptycyzmu, czego 
najadekwatniejszym wyrazem jest filozofia Maxa Stirnera. Zachód doszedł, według 
Chomiakowa, do starości, nie potrafiąc w dodatku zdać sobie sprawy ze swego stanu. Może to 
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natomiast dostrzec Rosja, albowiem jest ona syntezą wartości, których Zachód nie umiał nigdy 
pogodzić, choć w ich ramach zawsze się rozwijał: jedności i wolności. 
 Formą tej syntezy w Rosji jest właśnie świadomość soborowa, a jej wyrazem kościół 
prawosławny, pojmowany przez Chomiakowa nie jako instytucja i hierarchia, ale jako 
wspólnota wiernych. To lud jest strażnikiem ortodoksji, rozstrzygającym arbitrem celności 
religijnych i moralnych nauk hierarchii kościelnej. 
 „Lud” ów ma charakter - czego Chomiakow był w pełni świadomy - pojęcia idealnego, 
modelowego, pozwalającego jak na razie jedynie dokonać przeciwstawienia Rosji Europie i 
wskazać na potencje historyczne Rosji. W swej rzeczywistości historycznej lud jest zacofany, 
ignorancki, kieruje się partykularnym i egoistycznym interesem, ulega emocjom i 
przypadkowości. Taki a nie inny stan ludu ma swoje historyczne przyczyny. Przede wszystkim 
niewolę tatarską, która zepchnęła kościół prawosławny w sferę życia wewnętrznego, wymusiła 
jednostronność, odsunęła kościół od codzienności realnego życia materialnego, odbierając 
zarazem temu życiu aspekt świętości, a wydając je na pastwę egoizmu i indywidualizmu. 
Zacofanie ludu nie pozwala realizować się zasadzie soborowości w życiu wewnętrznym, z 
kolei apolityczność, „aspołeczność” kościoła uniemożliwia urzeczywistnienie tej zasady w 
życiu zewnętrznym. Na tym też polega problem Rosji, jej powołanie i niespełnienie. 
 Niewola tatarska miała jednak dla Rosji również znaczenie opatrznościowe. W epoce ją 
poprzedzającej, czystość wiary chrześcijańskiej ograniczała się do takich postaci wspólnoty jak 
rodzina i obszczina. Państwo, przywołane z zewnątrz (Rurykowicze), miało odgrywać jedynie 
rolę „zabezpieczającą”, formalno-biurokratyczną, zewnętrzną wobec autentycznego życia 
dziejącego się w obszczinach. Najazd tatarski uświadomił słabość tak rozumianego państwa 
oraz słabość zasady wspólnoty (i soborowości) ograniczającej się do bezpośredniego 
otoczenia, do zmysłowej bliskości. Wymusił powiązanie zasad moralno-obyczajowych, rytmu 
życia wspólnot-obszczin z ideą państwowości. Wstąpienie na tron Romanowów oznacza 
podniesienie zasady wspólnoty do poziomu ogólnonarodowego, państwowego. Szczególną 
rolę w umocnieniu jedności państwa rosyjskiego odegrał Piotr I. To dzięki niemu życie 
rosyjskie wyszło z zaściankowości, wkroczyło na drogę rzeczywiście uniwersalną. Piotr nie 
docenił jednak samoistności ducha narodowego Rosji, zasadę uniwersalizacji potraktował jako 
mechaniczną europeizację, co jego samego doprowadziło do klęski, a idee uniwersalizacji i 
otwarcia na Zachód do kompromitacji. Historia państwa rosyjskiego pobiegła obok ducha 
narodu. 
 Szansą dla Rosji, dla przezwyciężenia odrębności ducha narodowego i zasady 
państwowości, są warstwy wykształcone - oderwane od ludu, a zarazem nie zaślepione 
Zachodem, krytycznie nastawione do świata zachodniego, którego kryzys i sprzeczności 
rzucają się zresztą w oczy. Warstwy te mogą zaszczepić kulturze rosyjskiej osiągnięcia 
Zachodu, zlikwidować zacofanie i ograniczoność życia ludu rosyjskiego. Zarazem ich 
działalność reformująca Rosję byłaby misją ratowania wartości upadającego świata 
zachodniego, prawdziwą odnową chrześcijaństwa przechowywanego w swej właściwej - choć 
tylko wewnętrznej i ograniczonej - postaci przez lud rosyjski. 
 Synteza Rosji i Europy przybiera u Chomiakowa w ostatecznym rachunku, w swym 
najbardziej upolitycznionym wyrazie, postać sojuszu warstw oświeconych z państwem carskim 
w celu realizacji interesu mocarstwowego Rosji, co miałoby wyzwolić lud rosyjski z uśpienia, a 
Europę uratować przed samozniszczeniem. 
 Jeśli jakaś forma klasycznego słowianofilstwa zbliża się do roli ideologicznej 
podbudowy panującego w Rosji systemu władzy, to odnosiłoby się to właśnie do 
Chomiakowa. Słowianofilstwo Chomiakowa jest zawieszone między kryształową czystością 
idei soborowości a mrokiem mocarstwowego nacjonalizmu. 
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8. 
Najbardziej natomiast radykalną społecznie wersję słowianofilstwa zaproponował 

Konstantin Aksakow. Przede wszystkim dokonuje on materializacji podmiotowości rosyjskiej. 
Idealne struktury rozumu integralnego i soborowości zastąpione zostały przez lud. Lud nie jest 
tu - jak na przykład u Chomiakowa - mniej czy bardziej udatnym nośnikiem postulowanych 
idei, duchowych substancji lub wartości. Przeciwnie, wszystkie wartości, idee są tylko 
duchową emanacją ludu, są narzędziem prawdy jego bytu. 
 Również Aksakow buduje swą konstrukcje historiozoficzną na przeciwieństwie Rosja-
Europa, które ujmuje jako przeciwieństwo dwóch typów państwowości: moralno-
wewnętrznego (panującego oczywiście w Rosji) oraz prawno-zewnętrznego (właściwego 
Zachodowi). Na Zachodzie państwo jest naturalnym rezultatem życia społecznego, 
wyrażającym dążenie do porządku, organizacji; natomiast w Rosji państwo jest koniecznym 
złem, jego istnienie jest efektem działania nie wewnętrznych czynników społeczeństwa 
rosyjskiego, ale rezultatem wymogów ochrony przed presją zewnętrzną. Państwo na 
Zachodzie jest pochodną walki wewnętrznej lub podboju, w Rosji zostało ono przywołane. I są 
to tak różne formy organizacji świata społecznego, że niemożliwa jest tu jakakolwiek ich 
synteza. Aksakow uznaje oczywiście za wartościowszą i doskonalszą formę panującą w Rosji, 
pisze wręcz o fałszu Zachodu, polegającym na kłamliwym głoszeniu chrześcijaństwa oraz na 
formalizacji „żywego życia”. Społeczeństwa zachodnie, ulegając presji sfery formalno-prawnej, 
a zarazem regułom walki o władzę, przestały właściwie być „ludem”. Jedynie lud rosyjski 
zachował ludowość w ogólnoludzkim sensie tego słowa. 
 Żyjąc w otoczeniu społeczeństw opartych na formalizacji i walce, lud rosyjski, w imię 
realizacji swych własnych, prawdziwie chrześcijańskich celów, wezwał, mającą chronić go, 
władzę. Z tą chwilą Rosja podzieliła się na dwie sfery: Ziemii (Ludu) i Władzy (Państwa). 
Sfery te pozostają w stosunku autonomii, suwerenności i właśnie dzięki temu wzajemnie się 
wspierają. Lud, uwolniony od spraw polityki, może skupić się na realizacji życia 
chrześcijańskiego. Władza, nie zagrożona konkurencją, może realizować właściwe swe 
powołanie, a więc chronić lud. Mimo pełnej suwerenności, między Władzą a Ziemią istnieje 
stała swego rodzaju „komunikacja” w postaci drużyny, do której powoływani są na służbę 
przedstawiciele ludu. Członkowie drużyny po okresie służby tworzą drużynę rezerwową lub 
wracają do ludu, co sprawia, że drużyna nigdy nie „kostnieje” w stan społeczny. 
 Do bezpośredniego kontaktu miedzy Władzą a Ludem dochodziło na Soborach 
Ziemskich, zwoływanych zazwyczaj w momentach kryzysowych dla państwa. W trakcie 
soborów lud wypowiadał swój sąd polityczny. Ale też status soborów nie pozwalał na 
przedłużenie aktywności politycznej ludu poza doradztwo, poza sam moment soboru. Istota 
soborów zawiera się w formule: „My, lud, myślimy tak a tak, zaś car niechaj postąpi jak 
uważa”. 
 Mimo tak mocnych, według Aksakowa, przesłanek harmonijnego rozwoju, dwukrotnie 
w historii Rosji doszło do konfliktu Władzy z Ludem. Za każdym zresztą razem z winy 
Władzy. Po raz pierwszy miało to miejsce za panowania Iwana IV, który próbował poprzez 
całkowite zawłaszczenie drużyny doprowadzić do absolutnego rozdziału Władzy i Ziemi, do 
sprowadzenia całego stosunku Władza-Ziemia do aspektu negatywnego (autonomia, 
niezależność), a całkowitego pominięcia aspektu pozytywnego (obrona ludu). Iwan IV 
wprowadzając opriczninę zrzucił z siebie obowiązki władzy wobec ludu, wola cara stała się 
samowolą. Choć mogłoby się wydawać, że cały ten manewr miał na celu wzmocnienie 
państwa, w rzeczywistości doprowadziło to do jego klęski zarówno w sferze wewnętrznej, jak 
i zewnętrznej. Państwo pozbawione wewnętrznego ducha, więzi z ludem okazało się bezradne 
także w obszarze swej suwerenności. Stan zapaści państwa - okres wielkiej smuty - 
przezwyciężony został dzięki Soborowi Ziemskiemu, który powołał na tron nowego władcę. 
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 Po raz drugi do konfliktu między władzą a ludem doszło za panowania Piotr I. Tym 
razem władza próbowała wedrzeć się w życie ludu, rozerwać zakres jego suwerenności, 
wtłoczyć rytm życia ludowego w formy państwowe. Aksakow zastrzega w tym miejscu, że nie 
europeizacja sama w sobie była złem, ale europeizacja wprowadzana przemocą, niszczącą 
tkankę życia ludu. Władca w tym układzie stawał się despotą, a lud niewolnikiem; rozszerzała 
się sfera polityczności, pojawiły się tendencje polityczne w otoczeniu władcy, których 
ostatecznym rezultatem było powstanie dekabrystów; również wśród zniewolonego, 
przymuszanego ludu pojawiły się postawy buntownicze. Rosja stawała się tu może państwem 
znaczącym na zewnątrz, ale degenerującym się wewnątrz, czego celnym później wyrazem stała 
się formuła kolosa na glinianych nogach. 
 Słowianofilstwo Aksakowa zawiera w sobie wyraźny motyw antypaństwowy, 
anarchistyczny; postuluje się tu całkowitą likwidację ograniczeń narzuconych życiu ludu przez 
chore w istocie dążenia biurokratyczne i państwowotwórcze. W tym sensie koncepcja 
Aksakowa jest politycznie radykalna, czy też rewolucyjna i często przywoływana jest jako 
jedno ze źródeł narodnickiego anarchizmu Bakunina. Należy jednak zawsze pamiętać, 
wskazując tego rodzaju związku, iż dla Aksakowa właściwą formą „bezpaństwowego 
państwa” jest samowładztwo, zasadzające się na wzajemnych obowiązkach oraz suwerenności 
Władzy i Ludu. 
 Warto podkreślić jeszcze jeden element koncepcji historiozoficznej Aksakowa. Otóż 
wspólnota (obszczina) ma według niego charakter rozumno-ludzki, a nie przyrodniczo-ludzki. 
Opiera się na rodzinie, a nie rodzie; w rodzinie zaś, w przeciwieństwie do rodu, dominują więzi 
duchowe, a nie więzi krwi. Istotą i podstawową formą realizacji tak rozumianej wspólnoty jest 
mir - czyli słowo wspólnoty, opinia sformułowana na zgromadzeniu wspólnoty. Mir jest tak 
nieoddzielną cechą wspólnoty, że sama wspólnota często nazywana bywa mirem. Mirem rządzi 
zasada powszechnej zgody, która nie wyklucza sporu (Aksakow zdecydowanie pochwalał 
dyskusję i spór), ale wymaga, by spór doprowadzany był do merytorycznego końca, by nie był 
przerywany regułami formalnymi (np. zasadą większości). Końcem zaś sporu jest dojście do 
wspólnego dla wszystkich stanowiska, jednej - być może innej od wszystkich wyjściowych - 
opinii. Sobory ziemskie to nic innego jak mir, słowo ludu podniesione do poziomu 
ogólnopaństwowego. I o ile lud pozostawia wszelkie decyzje i działania polityczne władzy, o 
tyle słowo, opinia jest jego prawem niezbywalnym, z czego Aksakow wyprowadza postulat 
pełnej wolności słowa. 
 

9. 
Przejdziemy obecnie do scharakteryzowanej już ogólnie teorii okcydentalistycznej, 

którą przedstawimy - zgodnie z zapowiedzią - w trzech wariantach: Bakunina, Bielińskiego i 
Hercena. 
 Koncepcje historiozoficzne słowianofilów opierały się - jak widzieliśmy - na 
przeciwieństwie Rosja-Europa. Również okcydentaliści postrzegają świat jako będący w stanie 
rozdwojenia, wręcz kryzysu, ale starają się to rozdwojenie najpierw maksymalnie 
zuniwersalizować, a następnie w tej perspektywie konkretyzować. Zazwyczaj zresztą postacią 
tej konkretyzacji jest również przeciwieństwo Rosja-Europa. 
 Poglądy młodego Bakunina może najlepiej odzwierciedlają tą wyjściową uniwersalność, 
ale zarazem merytoryczną ubogość, młodzieńcze, uczuciowe rozegzaltowanie poglądów 
okcydentalistycznych. Rozdwojenie świat jest tu konfliktem między indywidualnością z jej 
wewnętrznymi ideałami a rzeczywistością zewnętrzną. Szlachetna jednostka zderza się z 
obmierzłym, płaskim światem, nie znajdując w nim ani spełnienia, ani jakiegokolwiek z jego 
strony zainteresowania. Motyw ten może przypuszczalnie stanowić podstawę jakiejś - dość 
zapewne przeciętnej - twórczości poetyckiej, trudno natomiast budować na nim znaczącą 
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intelektualnie koncepcję historiozoficzną, czego na szczęście okcydentaliści mieli pełną 
świadomość. Nie wskazanie przeciwieństwa jednostka-świat, lecz konkretyzowanie go stanowi 
o charakterze i klasie myśli okcydentalistycznej. 
 Myśl Bakunina podąża przede wszystkim drogą pogłębiania i określania wewnętrznego 
świata jednostki. Jest to więc nade wszystko świat bezinteresowności, świat zdecydowanie 
przeciwstawny egoizmowi, panującemu w rzeczywistości zewnętrznej. Subiektywność „ja” jest 
kwalifikacją tyleż aksjologiczną, co ontologiczną i epistemologiczną, to znaczy: jednostka 
wszystko, co ważne i wartościowe odkrywa w swoim wnętrzu, ale też są to prawdy i wartości 
przekraczające jej jednostkowość, prawdy i wartości trwałe, uniwersalne, obiektywne. 
Penetracja świata wewnętrznego prowadzi do przekroczenia subiektywności, do 
ukonstytuowania ponadindywidualnego świata duchowości. Psychologicznym wyrazem 
obecności owego ponadjednostkowego świata idei oraz niewystarczalności dla jednostki jej 
„ja” są uczucia miłości i cierpienia. Poprzez te uczucia jednostka łączy się z absolutem i 
zyskuje możliwość przyjęcia perspektywy absolutu w odnoszeniu się do świata. Istotą zaś tej 
perspektywy jest całościowość i pełnia; absolut obejmuje sobą świat wewnętrzny, duchowy, 
ale także - o ile ma być rzeczywiście absolutem - rzeczywistość zewnętrzną. Zewnętrzność, 
poprzednio postrzegana jako sfera egoizmu i kupieckiej zdroworozsądkowości, okazuje się 
teraz momentem absolutu. W ten oto sposób pogłębianie i uniwersalizowanie świata 
wewnętrznego jednostki doprowadziło do słynnego hasła pogodzenia z rzeczywistością i to 
rzeczywistością rozumianą w sposób najbardziej potoczny. 
 Wnioski, jakie wysnuwa Bakunin z tej sytuacji są następujące: ideały nie mogą być 
ujmowane jako przynależne tylko do świata wewnętrznego, należy je postrzegać jako 
obiektywnie, materialnie realizowalne, muszą one przekraczać duszny subiektywizm nie tylko 
w stronę konstytuowania jakiejś platońskiej rzeczywistości duchowej, ale nade wszystko - w 
stronę rzeczywistości zewnętrznej. Z kolei jednak ów „powrót do rzeczywistości” nie może 
przekreślać świata duchowości i subiektywności, nie może przybrać postaci biernego 
empiryzmu poznawczego i moralnego stoicyzmu. Oznacza to dalej dla Bakunina, że wyjściowe 
rozdwojenie między „ja” a rzeczywistością było źle postawione. Sama rzeczywistość jest 
rozdwojona: na żywą i martwą, rozumną i empiryczną, absolutną (całościową) i partykularną. 
 Najbardziej skonkretyzowanym u Bakunina wyrazem konfliktu, rozdwojenia świata jest 
przeciwieństwo partii reakcyjnej i partii demokratycznej (pojęcie partii ma tu oczywiście sens 
szerszy, niż we współczesnych naukach politycznych). Jest to przeciwieństwo, z jednej strony, 
konserwatyzmu, tradycji, z drugiej - wolności, krytyki, negacji. Obie strony mają za sobą 
określone racje, zarazem racje te nie dają się pogodzić, złożyć w jedną całość. Z kolei, mimo 
że strony przeciwieństwa nie dają się pogodzić, harmonizować, to zarazem nie istnieją bez 
siebie; dają się pojąć, określić tylko przez wzajemne odwołanie się do siebie. W świecie 
rzeczywistym władza należy do partii reakcyjnej, ale jej dominacja, trwałość, stabilność opiera 
się na strachu, oporze przed wolnością i negacją. To partia demokratyczna, zagrożenie nią, 
spaja, nadaje siłę partii reakcyjnej. Z kolei panowanie partii reakcyjnej jest jedynie społeczno-
polityczną materializacją braków, słabości partii demokratycznej. Słabość ta polega, 
najogólniej mówiąc, na niemożliwości pogodzenia hasła negacji z hasłem afirmacji; 
niemożliwości, która zagraża spychaniem partii demokratycznej w czystą negację i 
zawłaszczaniem hasła afirmacji przez partię konserwatywną. W istocie bowiem, według 
Bakunina, partia demokratyczna nie jest jedynie partią negacji; u jej podstaw tkwi zasada 
afirmacji. Zasady tej nie sposób jednak wyraziście skonceptualizować, odnosi się ona bowiem 
do przyszłości. Przyszłość jest jej właściwym otoczeniem, środowiskiem. Ponieważ zaś 
przyszłość nie będzie prostym, linearnym wynikiem dotychczasowych procesów społecznych, 
to nie sposób jest wydedukować zasadę afirmacji z materiału współczesności. Jeśli w czymś 
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zasada afirmacji znajduje wyraz, to w miłości i tęsknocie, w imię których burzy się świat 
zastany. Jest to burzenie nie tyle „przeciw czemuś”, ale „o coś”. 
 Zauważmy, że w ten sposób podstawowe przeciwieństwo partia reakcyjna-partia 
demokratyczna przesunęło się do wnętrza partii demokratycznej i zostało sprowadzone do 
kwestii, czy partyjność, partykularność, negatywność partii demokratycznej może nie 
wyczerpać treści jej działania. Czy potrafi ona zarazem zachować w sobie zasadę afirmacji, 
ideę powszechnoludzką. Zgranie zasady negacji z zasadą afirmacji byłoby przezwyciężeniem 
braków i słabości partii demokratycznej, co z kolei pozbawiłoby racji istnienia partię reakcyjną. 
 Kwestia „zasady negacji-zasady afirmacji” odgrywa dość kluczową rolę w teorii 
Bakunina i mimo trudności jej jednoznacznego rozstrzygnięcia, nakazuje zachować pewien 
dystans do uproszczonych, jak sądzę, interpretacji myśli Bakunina, w których występuje on jak 
teoretyk absolutnej negacji, piewca czystego, nie pozostawiającego kamienia na kamieniu, 
niszczenia, burzenia, destrukcji. 
 Nie zmienia to oczywiście faktu, że w dalszej konkretyzacji teorii historiozoficznej 
Bakunina moment negacji odgrywa rolę centralną i że to właśnie różne „przymiarki” do zasady 
negacji zapewniły Bakuninowi pamięć potomnych. „Przymiarki” te polegały na wskazywaniu 
sił zdolnych wprowadzić zasadę negacji w życie. Chodziło więc o podmiot rewolucyjnej 
(wynikającej z radykalnego rozdwojenia) przemiany świata. Stawiając kwestię podmiotu, 
teoria kryzysu (rozdwojenia) w wydaniu Bakunina stawała wobec przejścia w teorię przełomu 
(rewolucji). „Stawała”, a nie „przechodziła”, ponieważ Bakunin - co w ogóle jest 
charakterystyczne dla myśli okcydentalistycznej - nie daje tu jakiegoś ostatecznego 
rozstrzygnięcia, nie wiąże swej teorii kryzysu z wyraźnie zarysowanym podmiotem 
społecznym. Jest to raczej ciągłe wskazywanie i pokazywanie szans i możliwości, ciągłe 
analizowanie zmieniających się okoliczności historycznych; często pochopne, ale i zazwyczaj 
krótkotrwałe zafascynowanie jakimś elementem europejskiej sceny społeczno-politycznej, 
entuzjastyczne angażowanie się w ruchy społeczne jakby na zasadzie: „zobaczymy co z tego 
wyniknie”. Taki charakter zdaje się mieć cała różnorodna i energiczna działalność polityczna 
Bakunina i towarzyszące jej przemyślenia. 
 Można więc powiedzieć, że teoria kryzysu owocuje u Bakunina mnogością teorii 
przełomu (rewolucji). Swego rodzaju dopełnieniem tego „wędrowania”, rozwichrzenia, 
nieokreśloności planów historiozoficznych i społecznych Bakunina są obecne w jego tekstach 
wątki negacji myśli teoretycznej w ogóle.  W stanowisku antyteoretycznym dostrzec zapewne 
można pewne zalety (że wreszcie porzucimy sferę bezproduktywnej spekulacji, że wreszcie 
zajmiemy się rzeczywistością samą), głównym jego skutkiem jest jednak zazwyczaj doraźność 
myślenia i działania, butna dezorientacja, politykierstwo, co z kolei - jak w przypadku 
„późnego” Bakunina - może znajdować wtórny wyraz na obszarze myśli teoretycznej w 
postaci wąskiego empiryzmu, ahistorycznego antropologizmu, koncepcji rozumnego egoizmu. 
 

10. 
Punkt wyjścia okcydentalizmu Wissariona Bielińskiego jest bardzo bliski temu, z 

którego zaczynał  Bakunin. Bieliński może jeszcze szybciej i jeszcze wyraźniej niż Bakunin 
zdał sobie sprawę, że sprzeczność „ja”-świat nie może przybierać postaci przeciwieństwa 
wewnętrzność-zewnętrzność. Nie po to neguje się świat, by od niego uciekać. Jak jednak 
określić realne racje „ja” w konfrontacji z zimną pogardą, jaka jest stałym doznaniem tegoż 
„ja” w Rosji, jak nie salwować się ucieczką w wewnętrzność? Bieliński wypróbuje tu, 
wychodząc z nieco innych przesłanek, bakuninowską drogę pogodzenia z rzeczywistością. 
Może jest tak - zastanawiał się - że przeciwieństwo „ja”-świat jest wynikiem mojego 
partykularyzmu, egoizmu, śmiesznych pretensji i wymagań wobec świata? Może to świat jest 
rozumny, a nie „ja”? Może jest tak, że zbiegające się w świadomości jednostki sprzeczności, 
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konflikty, cierpienia są czymś takim tylko właśnie w świadomości, znakomicie i nie 
destrukcyjnie funkcjonują natomiast w świecie zewnętrznym? Jeśli tak, to przeżywane 
sprzeczności i cierpienia są bezzasadne, wynikają wyłącznie z egzaltacji, pięknoduchostwa, 
schlebiania sobie. Godząc się z rzeczywistością, Bieliński marzył o całkowitym wtopieniu się w 
rytm codzienności, o tym, by - jak pisze - zwykły chłop spotkawszy go mógł powiedzieć: „to 
Bieliński; ależ on jest taki jak wszyscy!” 
 Konsekwencje moralne i dalsze analizy intelektualne dość szybko kazały Bielińskiemu 
porzucić stanowisko pojednania z rzeczywistością. Potrafił zarazem zachować pewne 
intelektualne korzyści związane z pojednaniem (przezwyciężenie pięknoduchostwa, mężny 
realizm historiozoficzny). W planie teoretycznym zmiana ta mogła przybrać zresztą postać 
całkiem naturalnego czy wręcz harmonijnego przejścia: obecny stan świata jest wynikiem 
rozumnego rozwoju, ale w takim razie również będący elementem tego świata duch zwątpienia 
i negacji jest wynikiem rozumnego rozwoju, jest częścią rozumnej rzeczywistości. Rozumna 
rzeczywistość, czy raczej rozumność rzeczywistości istnieje nie tylko jako statyczna obecność, 
ale nade wszystko jako dynamiczny ruch, konflikt, sprzeczność. Duch negacji jest 
świadectwem kryzysu rozumności rzeczywistości istniejącej, ale też nie przesądza to z góry o 
rozumności tejże negacji. Miarą jej rozumności nie jest wewnętrzna logiczność czy moralna 
oczywistość, ale zdolność i moc potwierdzenia się w realnej rzeczywistości społecznej. 
 Przeciwieństwo „ja”-świat zmieniło się w ten sposób w konflikt wewnętrzny samego 
świata, który to konflikt zostaje skoncentrowany, pojęciowo uobecniony w świadomości 
jednostki. To jednostka staje się w ten sposób momentem nieciągłości świata, dowodem i 
wyrazem jego rozdwojenia. Rzecz teraz w tym, aby potrafiła ona sytuację tą uchwycić i 
określić jako sprzeczność sił i tendencji właśnie świata społecznego, a nie jedynie jako jałowe 
przeciwieństwo „ja”-świat. 
 Sensem rozwoju historycznego jest, według Bielińskiego, dążenie do zjednoczenia 
ludzkości. Ów sens ma charakter niejawny, torujący sobie drogę pod płaszczyzną bieżących 
wydarzeń, choć znajduje również wyraz w myśli, w nowożytnej filozofii historii, a także coraz 
wyraźniej w sferze życia ekonomicznego. Rzeczywistym podmiotem dziejów jest ludzkość; 
współczesny kapitalizm skupiając, jednocząc najlepsze osiągnięcia ludzkiego umysłu, 
wyprowadza tę prawdę na światło dzienne. 
 Istotą współczesnego świata jest kapitalizm, ale zarazem kryzys. Kapitalizm mimo całej 
swej mocy i osiągnięć okazuje się wewnętrznie sprzeczny. Bieliński określa to jako 
przeciwieństwo burżuazji walczącej i burżuazji zwycięskiej. Burżuazja zwycięska zaprzecza 
temu, co było wartością i sensem jej walki. Świat nigdy nie był tak zjednoczony jak w epoce 
burżuazyjnej, ale jest to jedność dwuznaczna, której drugą stroną jest alienacja, władza 
pieniądza, skazanie robotnika na życie i myślenie na poziomie wiecznego zagrożenia. Jest to 
świat, w którym stały postęp ekonomiki współistnieje z regresem w sferze społecznej. 
 Pytając o szanse przezwyciężenia tej sprzeczności, Bieliński stawia kwestię teorii 
rewolucji (przełomu), z której to kwestii jednak prawie natychmiast się wycofuje wskazując, iż 
proletariat - na który można by tu ewentualnie liczyć - jest siła rozbitą, zatomizowaną, 
przytłoczoną potęgą materialną świata burżuazyjnego. Wynikałby z tego wniosek, iż Europa 
znajduje się w stanie co najmniej zagubienia, zawieszenia historycznego, że jej wspaniałym 
osiągnięciom towarzyszą coraz wyraźniej dostrzegalne elementy samounicestwienia. 
 W ten sposób przejść możemy, za Bielińskim, do problemu Rosji, którego znaczenie, w 
obliczu powyższych okoliczności, bardzo wzrasta, przynajmniej potencjalnie. 
 Co prawda, to ludzkość jest według Bielińskiego podmiotem historii, ale podmiotem 
abstrakcyjnym, który w swym realnym wyrazie przybiera postać narodową. Narody zaś 
charakteryzują się specyficzną, dynamiczną substancją, określoną początkowo przez warunki 
klimatyczno-geograficzne, a później kształtującą się w skomplikowanych oddziaływaniach 
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historycznych. W odniesieniu do Rosji Bieliński określa ów rozwój substancji narodowej jako 
przerastanie ludowości (народность), której właściwa jest przyrodniczość, bierność, zastój - 
w narodowość (национальность), z właściwym jej uspołecznieniem, aktywnością, 
oświeceniem, postępem. 
 W oparciu o powyższe tezy Bieliński udziela - zarówno z moralnego, jak i naukowo-
historycznego punktu widzenia - pochwały tym wszystkim siłom i tendencjom w historii Rosji, 
które niosły z sobą ducha negacji, naruszały stabilność, zakrzepłość społeczeństwa rosyjskiego. 
Rycerzem  negacji był wiec Iwan IV, a przede wszystkim Piotr I, który zaszczepił Rosji 
dynamiczny pierwiastek ogólnoludzki, reprezentowany przez Europę Zachodnią. Kosztem, jaki 
jednak zapłaciła Rosja za reformatorską działalność Piotra I, było rozbicie społeczeństwa na 
lud i towarzystwo, co zostało przezwyciężone dopiero w roku 1812. W wojnie z Napoleonem 
lud wzniósł się do poziomu aktywnej, twórczej siły historycznej. Wraz z tym Rosja osiągnęła 
dojrzałość historyczno-polityczną, jak i kulturalną, a jej substancja narodowa ujawniła się w 
swym rozwinięciu jako „instynkt ogólnoludzki”, jako zdolność asymilowania i rozwijania 
osiągnięć i talentów innych narodów. 
 Chwila obecna jest więc dla Bielińskiego zbiegnięciem się kryzysu burżuazyjnej Europy 
z harmonijnym dojrzewaniem Rosji na drodze oświecenia kulturalnego i rozwoju 
ekonomicznego. Analiza charakteru tego momentu historycznego, który Bieliński zdążył 
właściwie jedynie, za sprawą przedwczesnej śmierci, skonstatować, stawia - jak się wydaje - 
nadzwyczaj interesujący, wykraczający poza ramy sporu słowianofilstwo-okcydentalizm, 
problem specyfiki kapitalizmu rosyjskiego i jego roli historiozoficznej, co z kolei świadczyć 
może o solidności i przenikliwości poszukiwań teoretycznych Wissariona Bielińskiego. 
 

11. 
Aleksander Hercen - ostatni spośród wybitnych i wyrazistych uczestników sporu 

słowianofilsko-okcydentalistycznego - skłonny był uznawać swe poglądy za syntezę owego 
sporu, co jednak wydaje się oceną raczej megalomańską, o ile tylko poglądy rozumieć 
będziemy nie jako zbiór wypowiedzi i przekonań autora, ale jako koncepcję teoretyczną. 
Spróbujmy koncepcję tę pokrótce zrekonstruować. 
 Twierdził Hercen, że w filozofii Hegla Europa osiągnęła kres teoretyczności (wiedzy 
ogólnej) jako modelu rozpoznawania świata, że pozwoliła w swej kulturze zapanować 
abstrakcyjności i powszechności kosztem praktyki i osobowości, które stają się dziś 
pierwszymi postulatami rozumu. To właśnie praktyka, działanie, osobowość byłyby wyrazem 
sprzeczności, rozdwojenia współczesnego świata, byłyby ową - właściwą teorii kryzysu - 
nieciągłością, „szczeliną” między teoretyczną rozumnością świata dotychczasowego, a 
praktyczną rozumnością świata przyszłego. Teoria kryzysu przybiera tu więc postać filozofii 
czynu, filozofii praktyki, filozofii osobowości. Trudność tej na pierwszy rzut oka i szlachetnej, 
i przekonującej myślowo koncepcji polega na tym, jak odróżnić czyn wieńczący i 
przezwyciężający teorię od czynu odruchowego, zdroworozsądkowego, politykierskiego, 
doraźnego; jak odróżnić osobowość koncentrującą w sobie i uwewnętrzniającą dzieje kultury 
od osobowości jako niespójnego zbioru emocji, odruchów, partykularyzmów. 
 Wydaje się, że filozofii czynu grozi ciągłe rozproszenie myślowe i polityczne, 
wślizgnięcie się w doraźność, ideologię małych, a skutecznych kroków; z kolei filozofii 
osobowości zagrażałoby przechodzenie w tani psychologizm, socjotechnikę lub doraźną 
terapię. W ogóle teorii grozi tu spychanie w zbędność, zastępowanie jej kalkulacją i 
propagatorstwem. 
 Nieciągłość teorii zdaje się być u Hercena niebezpiecznie szeroka, wręcz tożsama w 
swej nieokreśloności z całością ludzkiej aktywności zawieszonej między abstrakcyjną 
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przeszłością teoretyczną, a takąż przyszłością praktyczną; aktywności pozbawionej busoli 
myślowej, a rządzonej doraźnym horyzontem sukcesu i skuteczności. 
 Z tego niebezpieczeństwa, przed którym stoi teoria kryzysu w ujęciu Hercena (a także 
różne inne postacie filozofii czynu) wynika wniosek, iż szczelina nieciągłości teorii kryzysu 
winna być określona jak najwężej, maksymalnie wyraźnie winny być zarysowane kontury tej 
szczeliny, że należy unikać zatopienia się w szczelinie, swego rodzaju zauroczenia nią. Inaczej 
- i niebezpieczeństwo to obecnie jest u Hercena - teoria kryzysu staje się nieteoretyczna. 
 Powróćmy teraz jeszcze do hercenowskich analiz kryzysu Europy. Choć kryzys ten jest 
głęboki, to zarazem twórczy: wyraźnie widać siły uświadamiające go sobie (filozofia 
poheglowska) oraz zdolne go przezwyciężyć (robotnicy). Wiosna Ludów zmieniła jednak to 
optymistyczne stanowisko Hercena. Europa ujawniła w burzach społecznych 1848 roku 
ubóstwo swych zasad, wszystko - jak ujmował to Hercen - zostało zwyciężone, a nie ma 
zwycięzców. Na placu boju pozostało płaskie i banalne mieszczaństwo, pielęgnujące kult 
sztampy, przeciętności, roztapiające osobowość. Kapitalizm zakończył swój wkład w historię, 
a Europa doszła do samonegacji. 
 W tej sytuacji pozostaje zwrócić oczy w inną stronę. W twórczości Hercena pojawiają 
się coraz mocniejsze pochwały tradycji rosyjskiej i słowianofilstwa, wreszcie przejmuje on ideę 
rosyjskiej wspólnoty (obszcziny) jako gruntu, punktu wyjścia odnowy społecznej. Punktu 
wyjścia, gdyż wspólnota w swej doskonałości jest uśpiona, zastała, musi zostać nasączona, 
przesiąknięta zasadą osobowości. Podobnie jak Bieliński, Hercen podkreślać będzie pozytywną 
rolę wszelkich dynamicznych poruszeń rosyjskiego uśpienia historycznego. 
 O ile Europa wychodząc od dynamizmu doszła do mieszczańskiego otępienia i zastoju, 
o tyle Rosja długo pozostając w uśpieniu, wkroczyła z impetem na arenę historii w wyniku 
reform Piotra I. Z kolei rok 1812 był przełomem w budzeniu się osobowości narodu 
rosyjskiego. Przedtem zasadę osobowości reprezentował wyłącznie car, w wyniku wojny z 
Napoleonem poczucie osobowości, godności, honoru, a nawet autonomii zdobyła arystokracja, 
która po okresie rywalizacji z carem, w roku 1825 samodzielnie wystąpiła przeciw niemu. Od 
tego momentu car przechodzi jednoznacznie na pozycje reakcyjne. 
 Szanse odnowy historii opierają się teraz - według Hercena - na trzech elementach: 

- socjalizm europejski, będący logicznym wnioskiem z historii Zachodu, ale 
pozbawiony mocy i osobowości historycznej; 

- rosyjska wspólnota (obszczina), ciągle uśpiona, choć pozbawiona już naturalnej więzi 
z systemem carskim; 

- rosyjskie warstwy oświecone, odgrywające rolę kluczową, mogące zaktywizować, 
zgrać obydwa poprzednie elementy. 
 Owe trzy elementy składają się na troisty podmiot przeobrażeń i odnowy świata. 
Tworzyłyby więc także i określały hercenowską teorię przełomu (rewolucji). Jej zaletą byłaby 
szeroka, otwarta wizja podmiotu, swojego rodzaju rozsądność, nie-dogmatyczność, nie-
doktrynerstwo, realistyczne odwołanie się do wszystkich, a przynajmniej do wielu możliwych 
sił rozwoju. Nie trudno jednak z kolei wyobrazić sobie roztopienie się, „zhomogenizowanie” 
tego troistego podmiotu w nieokreślony - bardziej teoretyczny, niż praktyczny - blok postępu, 
trwanie przy którym mogłoby, przy pewnej linii dalszego rozwoju historycznego prowadzić do 
taniego i bezradnego sentymentalizmu, wspomnianej doraźności, ale także dogmatyzmu i 
doktrynerstwa. O takiej zaś raczej perspektywie koncepcji Hercena mogą świadczyć pewne 
wyraźne błędy i przeoczenia powyższej koncepcji podmiotu przemian historycznych. Po 
pierwsze, socjalizm europejski wyraźnie osiągał samodzielnie swą określoność i 
podmiotowość; po drugie, pochwała rosyjskiej wspólnoty gminnej miała miejsce akurat w 
momencie, gdy słowianofilstwo, a wraz z nim idea wspólnoty, wyraźnie stawały się 
składnikami ideologii wielkomocarstwowego nacjonalizmu; po trzecie, rosyjskie warstwy 
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oświecone były strukturą bardzo złożoną i w znacznej mierze związaną przeróżnymi więzami z 
jednoznacznie już reakcyjnym systemem carskim. Te „odśrodkowe” tendencje nie mogły dać 
się utrzymać w koncepcji jednego podmiotu historycznego; skutecznie i błyskawicznie kruszyły 
hercenowską teorię przełomu. 
 

12. 
Z tekstu tego wynika, jak sądzę, dość wyraźnie, że słowianofilstwo i okcydentalizm są 

sobie całkiem bliskie w idei syntezy Rosji i Europy, aczkolwiek inaczej akcentują 
przeciwstawność Rosji i Europy, inaczej postrzegają siły sprawcze syntezy. Przeciwieństwo 
okcydentalizm-słowianofilstwo nie jest przeciwieństwem radykalnym, opiera się na wspólnej 
płaszczyźnie myślowej, pod pewnymi względami jest „sporem w rodzinie”. Natomiast fakt 
sporu (niekiedy wręcz widowiskowego) był zapewne efektem niemożliwości zrekonstruowania 
i skonceptualizowania owej płaszczyzny wspólnej. I nie była to niemożliwość wynikająca z 
jakichś przeoczeń, błędów lub braków intelektualnych ówczesnych myślicieli, ale z charakteru 
owej płaszczyzny, charakteru epoki historycznej, która mogła być uchwycona zapewne jedynie 
w rozdwojeniu. To raczej na korzyść wybitnych przedstawicieli okcydentalizmu i 
słowianofilstwa przemawia unikanie przez nich pochopnych, efekciarskich i z konieczności 
eklektycznych syntez. 
 Rozumiejąc lub przynajmniej przeczuwając niemożliwość takiej syntezy, zarówno 
wybitni przedstawiciele słowianofilstwa, jak i okcydentalizmu mieli znaczną świadomość 
pewnej ograniczoności, jednostronności swego stanowiska; wyraźnie dostrzegali konieczność, 
niezbędność swego adwersarza jako nieusuwalnego dopełnienia myśli mającej odzwierciedlać 
rosyjską rzeczywistość społeczno-historyczną, do czego obydwa kierunki pretendowały. 
Obydwie szkoły wyraźnie ciążyły ku sobie, przeczuwając tym właśnie jakąś wspólną strukturę 
myślową, leżącą u ich podstaw, a jednocześnie  wyrażając swym istnieniem i obroną swego 
stanowiska niemożliwość teoretycznego określenia tej wspólnej podstawy, konieczność jej 
istnienia w rozdwojeniu. Jedyną może rzeczą, którą przedstawiciele słowianofilstwa i 
okcydentalizmu mogli tu uczynić, to przeciwstawienie się uproszczonym wizjom swego 
przeciwieństwa, w których słowianofilstwo jest bezwarunkową pochwała dawnej Rosji, a 
okcydentalizm również  bezwarunkową pochwała Zachodu. 
 Tekst niniejszy miał podobną ambicję, próbując ją zarazem podbudować 
ugruntowującą, a zarazem perspektywiczną w planie dalszego rozwoju rosyjskiej filozofii 
społecznej, koncepcję teorii kryzysu-teorii przełomu. 


