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[Mereżkowski] to radykał,
ma temperament rewolucjonisty,
jego myśli i cele charakteryzuje skłonność do skrajności,
przez co odrzuca wszelkie kompromisowe,
umiarkowane, reformatorskie rozwiązania1.

Wstęp

Dymitr

Mereżkowski

(1865-1941),

rosyjski

modernista,

ojciec

symbolizmu,

powieściopisarz, poeta, publicysta i filozof, którego dzieła zebrane liczą przeszło 50 tomów,
urodził się 2 sierpnia 1865 roku w Petersburgu na Wyspie Jełagińskiej. Dorastał w rodzinie o
konserwatywnych tradycjach, ojciec jako carski urzędnik w randze cywilnego generała dbał, by
w domu panowała atmosfera szacunku dla głowy imperium, choć na starość uległ fascynacji
spirytyzmem, co prawdopodobnie odcisnęło swe piętno na osobowości Dymitra Siergiejewicza2.
Matka, z którą łączyła go bardzo silna więź emocjonalna, zajmowała się wychowaniem
dziewięciorga dzieci i dbała o gospodarstwo domowe.
Po zakończeniu gimnazjum w 1883 roku, przyszły powieściopisarz rozpoczął studia na
fakultecie historyczno-filologicznym uniwersytetu w Petersburgu, gdzie po zabójstwie
Aleksandra II ograniczono autonomię i wprowadzono zaostrzony reżim nauczania. W czasie
studiów Dymitr Siergiejewicz zainteresował się filozofią pozytywistyczną Augusta Comte’a,
Herberta Spencera i Johna Stuarta Milla3, ale przede wszystkim ideami teoretyków narodnictwa
Nikołaja Michajłowskiego i Gleba Uspieńskiego, w których widział „swoich pierwszych
nauczycieli”4. Pod wpływem rozmów z autorem Piątku, Mereżkowski w 1884 roku udał się w
prywatną „wędrówkę w lud” do guberni ufijskiej i orenburskiej, gdzie pieszo wędrując od wsi do
wsi, „studiował” życie rosyjskich chłopów. Nie był to jedynie błahy epizod, gdyż pisarz przez
kilka lat nosił się z zamiarem wyjazdu na prowincję i oddania się pracy wiejskiego nauczyciela.
Jednak równolegle z narodnictwem, pod wpływem lektur Charles’a Baudelaire’a, Edgara Allana
Poego i Fiodora Dostojewskiego uległ fascynacji dekadentyzmem i symbolizmem, w którym
odnalazł to, czego brakowało mu w „ludowym socjalizmie”, czyli duchową głębię, religijność
oraz mistycyzm. Ostatecznie, to życie literackie całkowicie pochłonęło Mereżkowskiego, choć

1

N. Bierdiajew, O nowom religioznom soznanii, [w:] N. Bierdiajew, Sub specie aeterniatis, SanktPeterburg 1907, s. 344.
2
Por. S. Mazurek, Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy, Warszawa 2008, s. 85.
3
Por. M. Maslin [red.], Istorija russkoj fiłosofii, Moskwa 2008, s. 399.
4
D. Mereżkowskij, Awtobiograficzeskaja zamietka, wydanie internetowe: http://silverage.ru/meravto/
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jak sam przyznawał, młodzieńczy, nieco lekkomyślny, lecz bardzo szczery zachwyt ideami
narodnictwa, pozostawił trwały ślad w jego światopoglądzie5, co – jak będziemy chcieli pokazać
– znajdzie swój wyraz w międzyrewolucyjnej publicystyce oraz społecznych projektach tego
okresu.
Po zakończeniu uniwersytetu w 1888 roku, przyszły autor trylogii Chrystus i Antychryst
wyjechał na Kaukaz, gdzie w Bordżomi, całkowicie przypadkiem, poznał osiemnastoletnią,
ekstrawagancką poetkę Zinaidę Gippius, którą poślubił już po kilu miesiącach znajomości w
ówczesnym Tyflisie. Przez kolejne 52 lata, jak twierdzi Gippius przeżyte bez jednego dnia
rozłąki6, będą oni tworzyć wyjątkowy, bodajże najsłynniejszy w historii literatury rosyjskiej duet,
wytyczający nowe trendy artystyczne i obyczajowe, szczególnie w czasie, gdy do ich związku
dołączy Dymitr Fiłosofow, by odtąd, w analogii do Trójcy Świętej, tworzyć małżeńskie trio.
Mereżkowski zadebiutował zbiorem poezji wydanym w 1888 roku, cztery lata później
ukazał się tom Symbole (Pieśni i poematy), lecz właściwym początkiem jego niezwykłej kariery
okazał się krytycznoliteracki esej O przyczynach upadku i o nowych prądach we współczesnej
literaturze rosyjskiej z roku 18937, który okrzyknięto manifestem rosyjskiego symbolizmu. W tym
samym czasie przystąpił do pracy nad trylogią Chrystus i Antychryst, składającej się z tomów:
Śmierć bogów. Julian Apostata (1895), Zmartwychwstanie bogów. Leonardo da Vinci (1900),
Antychryst. Piotr i Aleksy (1904). Z kolei za najbardziej znaczącą pracę krytycznoliteracką
Mereżkowskiego uchodzi L. Tołstoj i Dostojewski publikowana na łamach czasopisma „Mir
isskustwa” (1902-1904). Przedstawiona w niej krytyka historycznego chrześcijaństwa, łącząca się
z postulatem rehabilitacji cielesności i rezygnacji z ascetycznego przeżywania religii, ukazuje
inspirację filozofią Friedricha Nietzschego oraz Wasilija Rozanowa.
W literacko-filozoficznym salonie, jaki prowadzili Mereżkowscy na przełomie wieków,
stałymi bywalcami byli Wasilij Rozanow, Mikołaj Bierdiajew, Wiaczesław Iwanow, Lew Bakst,
Aleksiej Remizow, czy Siergiej Diagiliew, wśród których zrodziła się myśl powołania instytucji
sprzyjającej dialogowi inteligencji rosyjskiej i duchowieństwa. Efektem tego stały się Zebrania
Religijno-Filozoficzne, które oficjalnie, za zgodą oberprokuratora Świątobliwego Synodu
Konstantina Pobiedonoscewa oraz petersburskiego metropolity Antoniego odbywały się w
latach 1901-1903. Sprawozdania z burzliwych dyskusji publikowane były w czasopiśmie „Nowyj
put’” i to właśnie fakt popularyzacji idei nowej świadomości religijnej, czyli rosyjskiego

5

Tamże.
Z. Gippius, D.S. Mereżkowskij, Moskwa 1991, s. 284.
7
Podstawą wydania broszury stały się dwa wykłady wygłoszone przez Mereżkowskiego w Rosyjskim
Towarzystwie Literackim. Pierwszy z nich miał miejsce 26 października 1892 roku i nosi tytuł: O
przyczynach upadku literatury rosyjskiej, drugi 15 grudnia tego samego roku i zatytułowany był: O nowych
prądach we współczesnej literaturze rosyjskiej.
6
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modernistycznego chrześcijaństwa, pośród coraz szerszej publiki stał się powodem zakazu
dalszej działalności Zebrań. Po rewolucji 1905 roku, kiedy sytuacja społeczno-polityczna uległa
istotnym zmianom, część osób związanych z Zebraniami powołała Towarzystwo ReligijnoFilozoficzne, które jednak straciło już swój unikalny charakter i stało się jedną z wielu
inteligenckich inicjatyw, które w tamtym czasie powstawały masowo8.
Krwawa niedziela i jej reperkusje stały się przyczyna silnego zwrotu w światopoglądzie
Mereżkowskiego, który z pozycji myśliciela prawosławnego i monarchisty stał się religijnym
anarchistą,

dążącym

do

nawiązania

współpracy

z

radykalną

inteligencją,

głównie

spadkobiercami tradycji narodnickich. Wyrazem tej przemiany stała się koncepcja Teokracji
Anarchistycznej, której celem było rewolucyjne ustanowienie utopijnego, pozbawionego
wszelkich form zwierzchności Królestwa Ducha, najpierw w Rosji, a kolejno w skali uniwersum.
Znakami rozpoznawczymi tej idei stała się całkowita negacja prawosławia, monarchii, a nawet
państwowości rosyjskiej w ogóle. Radykalizacja poglądów Mereżkowskiego, a w szczególności
jego bliskie relacje z terrorystycznymi organizacjami inteligenckimi, poróżniły go z wieloma
przyjaciółmi, przede wszystkim z Bierdiajewem i Rozanowem. Najważniejszymi tekstami tego
okresu są zbiory esejów: Nadchodzący cham (1906), Car i rewolucja (1907), Nie pokój, lecz miecz
(1908), W spokojnym wirze (1908), Chora Rosja (1910) oraz beletrystyczna trylogia Królestwo
Bestii, na którą złożyły się tomy: Paweł I (1908), Aleksander I (1911-1912) oraz 14 grudnia (1918).
Po rewolucji październikowej i zwycięstwie znienawidzonych przez Mereżkowskiego
bolszewików, wraz z Gippius i Fiłosofowem uciekł z Rosji i przez Polskę (Fiłosofow pozostał w
Warszawie) dostał się do Paryża. Od tego czasu rozpoczyna się jego antybolszewicka krucjata,
która swój wyraz znalazła między innymi w esejach: Rosja i bolszewizm (1920) i Królestwo
antychrysta (1922). Wielkie nadzieje Dymitr Siergiejewicz wiązał z Józefem Piłsudskim, którego
poznał osobiście i wojną 1920 roku, jednak po podpisaniu traktatu ryskiego przeżył wielkie
rozczarowanie. W tym kontekście najbardziej kontrowersyjną wypowiedzią autora Dekabrystów
stało się późniejsze o dwadzieścia lat wystąpienie w audycji radiowej, gdzie prezentując odczyt
Bolszewizm i człowieczeństwo udzielił poparcia nazistowskim Niemcom w momencie ich agresji
na Związek Radziecki. Tłumacząc swoje stanowisko stwierdzał, że nic nie może być gorsze od
bolszewizmu, a kres władzy sowieckiej może położyć jedynie interwencja zbrojna. Wierzył, że
ostatecznie obydwa totalitaryzmy wzajemnie się unicestwią9.

8

A. Nikoliukin, Fenomen Mereżkowskogo, [w:] A. Nikoliukin [red.] Mereżkowskij Pro et Contra,
Sankt-Peterburg 2001, s. 14.
9
Tamże, ss. 26-27.

5

Na emigracji, gdzie Mereżkowski cieszył się ogromną sławą i uznaniem10, kontynuował
wraz z Gippius działalność artystyczną, której instytucjonalnym symbolem stało się założone
przez nich literacko-filozoficzne towarzystwo „Zielona lampa”, w zebraniach którego
uczestniczyły czołowe postaci rosyjskiej emigracji. Do najważniejszych prac z tego okresu należą
kolejne trylogie: Trylogia o Trójcy: Tajemnica Trzech – Egipt i Babilon (1925), Tajemnica Zachodu
– Atlantyda – Europa (1930), Nieznany Jezus (1932-1934); Oblicza świętych od Jezusa do nas:
Paweł. Augustyn (1936), Św. Franciszek z Asyżu (1938), Joanna d’Arc i Trzecie Królestwo Ducha
(1938); Hiszpańscy mistycy: Św. Teresa z Ávili (1940), Św. Jan od Krzyża (1940-1941), Mała Teresa
(1941), Reformatorzy: Luter (1941), Kalwin (1942), Pascal (1941) oraz dwa dyptyki, pierwszy:
Narodziny bogów. Tutenchamon na Krecie (1924), Mesjasz (1926-1927) i drugi: Napoleon (1929),
Dante (1939). Dzieła te, zazwyczaj synkretyczne gatunkowo, stanowią wyraz poszukiwania
proroctw i symboli zwiastujących nadejście eonu Trzeciego Testamentu i Królestwa Bożego na
ziemi11.
Dymitr Mereżkowski zmarł 7 grudnia 1941 roku w Paryżu, pochowany został na
cmentarzu prawosławnym w Sainte-Geneviève-des-Bois.

*

Choć powyższe, encyklopedyczne przedstawienie sylwetki Dymitra Mereżkowskiego
ukazuje nam jak dużego formatu był on myślicielem, to jednak dzisiaj jego popularności w żaden
sposób nie można przyrównać do tej, jaką cieszą się Mikołaj Bierdiajew, Włodzimierz Sołowjow,
czy Lew Szestow. Co prawda jego dzieła, zarówno beletrystyczne, jak i eseistyka, są regularnie
wznawiane, także poza Rosją, lecz wciąż brakuje monograficznych analiz poświęconych
filozoficznym aspektom twórczości tego petersburskiego pisarza12.
Niniejsza praca również nie stanowi próby dokonania całościowej syntezy dorobku
autora Nadchodzącego chama lecz pochyla się nad jego filozoficznymi tekstami okresu
międzyrewolucyjnego, czyli napisanymi w latach 1905-1917. Wybór ten nie jest przypadkowy,

10

Świadczy o tym choćby 10 nominacji do nagrody Nobla:
https://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=6190
11
Por. O. Korostiełiew, Poslednije trilogii D.S. Mereżkowskogo, [w:] D.S. Mereżkowskij, Reformatory. Ispanskie
mistyki, Moskwa 2002, s. 538.
12
Spośród polskich badaczy myśli rosyjskiej, najwięcej miejsca Mereżkowskiemu poświęcili: A. Walicki, por. np.
Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2003; Zarys myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu
religijno-filozoficznego, Kraków 2005; S. Mazurek, por. np. Rosyjski renesans religijno-filozoficzny,
Warszawa 2008; W. Krzemień, Filozofia w cieniu prawosławia, Warszawa 1979; H. Rarot, Od nihilizmu do
chrześcijaństwa. Historia i współczesność idei filozoficzno-religijnego przezwyciężenia nihilizmu, Lublin
2011; J. Kapuścik, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle
prawosławia, Kraków 2000; J. Krasicki, por. np. Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne, Kraków 2011.
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lecz wynika z dwóch głównych przesłanek. Po pierwsze, to właśnie w tym okresie Mereżkowski
sformułował niezwykle ciekawą koncepcję Teokratycznej Anarchii, która stała się jedną z
narracji, roszczących sobie pretensje do bycia ideą przewodnią rewolucji. Po drugie, to właśnie
obchodzona niedawno 100 rocznica rewolucji październikowej, stanowi doskonały pretekst, by
raz jeszcze przyjrzeć się rosyjskim ideom z okresu rewolucji.
Przystępując do pracy nad filozofią Mereżkowskiego z okresu rewolucji, przyświecały
nam trzy podstawowe cele. Pierwszy z nich, to analiza ewolucji i radykalizacji światopoglądu
filozofa, dokonującej się pod bezpośrednim wpływem wydarzeń historycznych. Drugi, to
ukazanie koncepcji Teokratycznej Anarchii w szerokim kontekście historii idei – wskazanie jej
źródeł i inspiracji, zaproponowanie paradygmatycznej przynależności, jak też ukazanie przez jej
pryzmat konsekwencji wybranych europejskich tradycji filozoficznych. I wreszcie trzeci cel, to
przyjrzenie się, w jaki sposób modernistyczna koncepcja eschatologiczna przeradza się w
program polityczny i dąży do czynnego włączenia się w działania rewolucyjne, jednocześnie
rewidując pod ich wpływem swoje maksymalistyczne postulaty. Tak zdefiniowanym celom
podporządkowana została struktura pracy, na którą składa się pięć rozdziałów.
Pierwszy, Narodziny światopoglądu utopijnego, docieka przyczyn radykalnego zwrotu w
filozofii Mereżkowskiego, poprzez analizę jego stosunku do wydarzeń „krwawej niedzieli” i
wojny rosyjsko-japońskiej. Omawia najważniejsze teksty z roku 1905, ukazujące narodziny i
formułowanie podstawowych założeń koncepcji Teokratycznej Anarchii oraz przedstawia jej
ideowe inspiracje i wskazuje intelektualne tradycje, których stała się kontynuatorką.
Rozdział drugi, Jeźdźcy rewolucji, stanowi wyłom z linearnej narracji całej pracy, mający
na celu ukazanie historii sojuszników, z którymi Dymitr Siergiejewicz chciał urzeczywistnić
swoją utopię. W tym kontekście za stosowne uznano przedstawienie tradycji filozoficznych,
poglądów i celów społeczno-politycznych Partii Socjalistów-Rewolucjonistów oraz jej
Organizacji Bojowej, zarysowanie sylwetek głównych działaczy, z Borysem Sawinkowem na
czele, jak też ukazanie praktyki „krwawego cechu”.
Rozdział trzeci, Idea w natarciu, stanowi analizę „pielgrzymki” Mereżkowskiego do
Paryża z lat 1906-1908, gdzie nie tylko nadał on swojej koncepcji najpełniejszą formę, ale też
podjął próbę jej rozpropagowania na Zachodzie. Poza omówieniem tekstów powstałych w czasie
„dobrowolnego zesłania”, w rozdziale tym opisane zostało nawiązanie współpracy
Mereżkowskich z działaczami Organizacji Bojowej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów oraz ich
wzajemne stosunki. Ponadto przedstawione zostały relacje Mereżkowskiego z ówczesnymi
elitami intelektualnymi Francji.

7

Rozdział czwarty, Spory o ideę, ukazuje koncepcję Teokratycznej Anarchii w polemikach
toczonych z Mikołajem Bierdiajewem i Wasilijem Rozanowem, a także w dyskusji z tezami
legendarnego almanachu Drogowskazy. Takie wielostronne zestawienie pozwoliło na
wyłuszczenie głównych tez głoszonych przez Mereżkowskiego oraz wymusiło jego
ustosunkowanie się do stawianych zarzutów. Zabieg ten był tym bardziej wskazany, że w świetle
niesystematycznego charakteru tekstów Dymitra Siergiejewicza, wiele kwestii wymagało
doprecyzowania, lub przynajmniej komentarza.
Rozdział ostatni, podobnie jak pierwszy, ukazuje szczególnie silne uwikłanie idei
Mereżkowskiego w wydarzenia historyczne. O ile tam koncepcja Teokratycznej Anarchii
formowała się w obliczu „krwawej niedzieli”, o tyle tutaj zostaje poddana rewizji, najpierw pod
wpływem I wojny światowej, a kolejno rewolucji lutowej i październikowej. Obserwujemy nie
tylko zmiany struktury wewnętrznej całej koncepcji i stosunku do kluczowych zagadnień jak
Rosja, czy burżuazja, ale i ewolucję postawy filozoficznej i rewizję ambicji w obliczu zwycięstwa
bolszewików.

8

Rozdział I: Narodziny światopoglądu utopijnego

Rewolucja 1905 roku oraz wojna rosyjsko-japońska to dwa wydarzenia, które wywróciły
światopogląd Dymitra Mereżkowskiego do góry nogami. Dwa wydarzenia, które przeniosły go
ze sfery abstrakcyjnych spekulacji i mistycznych doświadczeń na uliczne barykady i narady
spiskowców. Zapach kadzideł zmieniła woń nitrogliceryny i swąd zdetonowanego dynamitu, a
wczesnochrześcijańskich męczenników, skazani na szubienicę terroryści. O tym, jak możliwa
była ta zmiana, jak wydarzenia polityczne wpływają na ewolucję światopoglądu filozoficznego,
o jego dekompozycji, doświadczaniu granic i ich przekraczaniu, wreszcie o próbach przekucia
eschatologii apokaliptycznej w praktykę polityczną traktował będzie niniejszy rozdział.
Pierwsza rewolucja. 9 stycznia 1905 roku. Po całonocnej śnieżycy petersburżan
przywitała słoneczna i mroźna niedziela. Mereżkowscy, Dymitr Fiłosofow, Andriej Bieły i grupa
studentów spędzała czas w petersburskim domu Muruzi przy Litiejnym Prospekcie 24, kiedy 150
tysięczna rzesza robotników z rodzinami, w towarzystwie duchownych i innych mieszkańców
miasta zmierzała w kierunku Pałacu Zimowego. Na przedstawiających to wydarzenie obrazach
Wojciecha Kossaka
1

, Iwana Władimirowa2, Walentina Sierowa3, czy malarza-pieriedwiżnika Władimira

Makowskiego4 widać, jak ponad tłumami maszerujących wznoszą się patriotyczne i religijne
chorągwie, krzyże prawosławne, czy portrety cara Mikołaja II. Demonstranci nieśli liczne
transparenty, także ten z wezwaniem: „Żołnierze! Nie strzelajcie do ludu!”5, a wszystkiemu
towarzyszyło nieustające bicie cerkiewnych dzwonów. Cel marszu sprecyzowano jasno – złożyć
na ręce cara petycję, którą otwierały następujące słowa: „Najjaśniejszy Panie, My, robotnicy i
mieszkańcy Sankt-Petersburga z różnych dzielnic, nasze żony, nasze dzieci i nasi starzy
bezbronni rodzice, przybywamy do Ciebie, o Panie, szukać sprawiedliwości i ochrony […]”6– ten
przesycony nadzieją, wiernopoddańczy tekst manifestu wyrażał prawdziwe poglądy sporej części
robotników ciągle wierzących, że car jako opiekun-ojciec całego ludu ma obowiązek przed
Bogiem zadośćuczynić ich żądaniom. Nie wiedzieli jednak, że Mikołaj II spędza weekend w
1

Wojciech Kossak, Krwawa niedziela 1905, Okręgowe Muzeum Sztuki w Kropywnyckim (do 2016 r.
Kirowograd – Ukraina).
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Iwan Władimirow, Rozstrzelanie robotników przed Pałacem Zimowym, Państwowe Muzeum
Historyczne (Moskwa).
3
Walentin Sierow, Żołnierze, dzielni chłopcy, gdzież wasza chwała?, Rosyjskie Muzeum Państwowe
(Sankt Petersburg).
4
Władimir Makowski, 9 stycznia 1905 na Wyspie Wasilewskiej, Centralne Państwowe Muzeum
Współczesnej Historii Rosji (Moskwa).
5
O. Figes, Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891-1924, Wrocław 2009, s. 199.
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Tamże.
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Carskim Siole, a w mieście zdążono rozstawić 12 tysięcy żołnierzy. Kiedy manifestacja doszła do
Pałacu Zimowego otwarto ogień. Tego dnia w Petersburgu zginęło około dwustu
demonstrantów, a kolejnych ośmiuset zastało rannych7.
Wydarzenia, które stały się zarzewiem rewolucji wstrząsnęły całą Rosją. Mereżkowski
tego samego dnia udał się do Teatru Aleksandrowskiego, gdzie na znak protestu odwołał
zaplanowany spektakl. Zwrócił się także do zgromadzonej publiczności z wezwaniem, by
wydarzenia tego dnia nigdy nie zostały zapomniane i zaprzepaszczone.
Prócz wieści z Petersburga, do opinii publicznej docierały coraz bardziej niepokojące
informacje z frontu wojny z Japonią – najpierw kapitulacja Port Artur, niedługo po tym
druzgocąca porażka w bitwie pod Cuszimą, a następnie przegrana w całej wojnie. I tym razem
Mereżkowscy mogli naocznie przekonać się o rozmiarze klęski. Wracając z podróży do
Konstantynopola zatrzymali się w Odessie, gdzie akurat do portu przybył parowiec z rannymi
żołnierzami:
W naszym hotelu – pisała Gippus – ulokowano wielu rannych oficerów z Port Artur, którzy
oczekiwali na dalszy transport do szpitali w północnej Rosji. Byli ciężko ranni i niedoleczeni. Z
jednym z nich, już po amputacji nóg, zaprzyjaźniłam się, a nawet raz, kiedy siostra miłosierdzia
gdzieś wyszła, a on akurat dostał ataku bólu, wstrzykiwałam mu morfinę. Jak sam opowiadał,
«chcieli go zarżnąć, ale nie dorżnęli». Czego nie widzieliśmy w ich pokojach! Pozostało nam jedynie
niezatarte wrażenie, że wszyscy, którzy wrócili z ognia wojny są już (albo jeszcze) nienormalni.
Dymitr Siergiejewicz mówił, że to normalne, że oni są nienormalni. Że nie może być inaczej. On
nienawidził wszelkiej wojny całym swoim jestestwem… w wojnach widział zagrożenie upadku
ludzkości8.

Wydarzenia 1905 roku, „krwawa niedziela” i wojna rosyjsko-japońska zmieniły wektory
zainteresowań Mereżkowskiego i silnie zradykalizowały jego poglądy, kierując je w stronę
bieżącej polityki. Gippius wspominając tamten czas pisała:
Dotąd żyliśmy w kręgu innych zainteresowań, nie czysto politycznych, z partyjną
inteligencją spotykaliśmy się rzadko, a o ówczesnych partiach w Rosji, o ich sprawach
wewnętrznych wiedzieliśmy niewiele. […] Jak już pisałam, D[ymitr] S[iergiejewicz] tą sferą nie
interesował się szczególnie, patrzył na nią jedynie pod kątem religijnym, a jeżeli oburzał się, że
Cerkiew znajduje się w niewoli reżymu rosyjskiego, to reżym ten (mam na myśli samodzierżawie),
ciemiężca wolności jednostki i wszystkich innych sfer życia, jakoś umykał jego uwadze i krytyce9.

I jeszcze jeden komentarz do tych samych wydarzeń, tym razem samego
Mereżkowskiego, pochodzący z jego Noty autobiograficznej:

7

Z. Gippius, Dmitrij Mereżkowskij, Moskwa 1991, s. 202.
Z. Gippius, Dmitrij…, ss. 390-391.
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Własne przemyślenia, a przede wszystkim to co przeżyłem w rewolucyjnych latach 19051906 miało dla mojego rozwoju wewnętrznego znaczenie rozstrzygające. Zrozumiałem i to znowu
nie w sposób abstrakcyjny, a życiowy, związek prawosławia ze starym porządkiem w Rosji,
zrozumiałem także, że do nowego rozumienia chrześcijaństwa nie można podejść inaczej, jak tylko
odrzucając zarazem obydwa źródła [carat i oficjalne prawosławie – D.W.]10.

Światopoglądowa wolta Mereżkowskiego wyrażała się ogromną, wręcz neoficką
aktywnością na niwie społeczno-politycznej. Trwająca rewolucja umacniała Dymitra
Siergiejewicza w przekonaniu, że całkowicie podporządkowana samodzierżawiu Cerkiew,
zawsze będzie legitymizować poczynania władzy świeckiej, nawet jeżeli będzie to strzelanie do
demonstrantów, czy przetaczające się przez kraj pogromy Żydów. Wyrazem oburzenia, a
zarazem swoistym egzaminem dla kościelnej hierarchii stał się artykuł Mereżkowskiego z 1905
roku, zatytułowany Apel do Cerkwi. Jego punkt wyjścia stanowi teza, zgodnie z którą więź łącząca
cara z narodem została całkowicie zerwana na skutek żądzy władzy samodzierżcy. Zgodnie z
argumentacją autora, postulaty narodu, z jakimi wyszedł on na ulice, wypływały z troski o losy
Rosji, która znalazła się na krawędzi katastrofy. Złamane zostały już wszystkie prawa, zarówno
te świeckie, jak i boskie, a przed całkowitym upadkiem car potrafił bronić się jedynie dziką i
brutalną przemocą. Samodzierżawie, które całkowicie odeszło od ducha nauki Chrystusa, ducha
miłości i wolności, samo pozbawiło się błogosławieństwa Cerkwi. W zaistniałej sytuacji autor
Nadchodzącego chama wzywa wprost hierarchię kościelną, by przed obliczem całej Rosji
osądziła samodzierżawie i ogłosiła je wrogiem narodu i Cerkwi.
Ten patetyczny tekst, noszący jawne znamiona manifestu, kończą słowa modlitwy oraz
wyliczenie warunków, jakie musi spełnić Cerkiew, by uchronić się przed całkowitym upadkiem:
Modlimy się do Ciebie Panie, oswobodź ziemię rosyjską od brzemienia duchowego i
cielesnego poddaństwa. Wierzymy, że nikt poza Tobą, Bogiem miłości, nie uczyni nas wolnymi, bo
jak rzekłeś Panie: «Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolnymi»* 11. Z
kolei zgodnie ze słowami Twojego ucznia: «Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie
więc niewolnikami ludzi»12.
Władza tylko od Boga, przemoc i niewola od szatana.
Aby Cerkiew sprostała stojącemu przed nią wyzwaniu wolności i całego narodu
rosyjskiego, uważamy za potrzebne i konieczne co następuje:
1.

Zaprzestać wznoszenia w świątyniach modłów za cara i panujący dom. Wznosić modlitwy za
oswobodzenie narodu.
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D. Mereżkowskij, Awtobiograficzeskaja zamietka, wydanie internetowe: http://silverage.ru/meravto/
(dostęp: 21.12.2019).
* Wszystkie przekłady cytatów biblijnych za Biblią Tysiąclecia.
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2.

Zarówno

osoby

duchowne,

jak

i

wierni,

muszą

przeciwdziałać

krwawemu

konfliktowi,

podtrzymywanemu przez autokratyczne rządy.
3.

Zwolnić wojsko z przysięgi carowi.

4.

Wysyłać do władz przedstawicieli Cerkwi i wiernych, by ten zaprzestał przemocy i rozlewu krwi.

5.

Pozbawić Synod praw kanonicznych i zwołać sobór, który stanie się prawdziwym i pełnomocnym
reprezentantem Cerkwi wobec narodu.

6.

Postanowienia rozpowszechnić we wszystkich akademiach duchownych, seminariach i parafiach. We
wszystkich innych miastach zorganizować podobne zebrania, tak by wierni uczestniczyli we wszystkich
zmianach.
Nie bój się mała trzódko!13 Z Chrystusem ku wolności. Amen!”14

Tekst, który wprost apelował do duchowieństwa nie doczekał się żadnej reakcji z jego
strony. Zresztą nie mogło to szczególnie dziwić Mereżkowskiego, który przecież zdążył już
dobrze poznać środowisko związane z kościołem hierarchicznym. Można założyć, że tak
wyrazisty język i wezwanie, miało być kolejnym krokiem w długim procesie budowania nowej
świadomości religijnej społeczeństwa Rosji. Warty odnotowania jest także fakt, że Apel…
prawdopodobnie miał korespondować z przyjętą 9 grudnia we Francji ustawą o rozdziale
Kościoła i państwa, i tym samym wpisywać rosyjską debatę publiczną w krąg tematów obecnych
w Europie Zachodniej. Zresztą Mereżkowski coraz częściej i bardziej świadomie zacznie kreować
swój wizerunek poprzez kontrowersyjne wystąpienia publiczne i publikacje nastawione na
szerokie grono odbiorców.

Korzenie światopoglądu
Zanim zagłębimy się w radykalnej odsłonie nowej świadomości religijnej, warto się nieco
cofnąć, wykroczyć poza założone ramy chronologiczne niniejszej pracy, aby przyjrzeć się
źródłom i inspiracjom koncepcji Dymitra Siergiejewicza oraz wskazać te miejsca, które
antycypują kierunek dalszej ewolucji.
Przypomnijmy, że idea nowej świadomości religijnej, mająca być drogą ku
urzeczywistnieniu Królestwa Ducha, zrodziła się w wyobraźni Mereżkowskiego wskutek
głębokiego przeżycia Nietzscheańskiej krytyki chrześcijaństwa oraz namysłu nad historiozofią
dziejów zbawienia. Jak stwierdza Andrzej Walicki, od samego początku celem tej koncepcji było
pogodzenie chrześcijańskiej „prawdy nieba” z pogańską „prawdą ziemi”, gdyż rozdźwięk między
nimi, tragiczna jednostronność historycznego chrześcijaństwa, dążącego do „świętości ducha”
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Parafraza biblijna, Łk 12,32.
Cyt. za: M. Pawłowa, Muczeniki wielikowo religioznowo processa, [w:] D. Mereżkowski, Z. Gippius, D.
Fiłosofow, Car i riewolucyja, Moskwa 1999, ss. 11-12.
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kosztem „świętości ciała”, stała się praźródłem współczesnego kryzysu wartości nie tylko w Rosji,
ale w całej Europie i świecie chrześcijańskim. Przyczyną takiego stanu rzeczy nie była
wewnętrzna istota chrześcijaństwa, lecz swoista dialektyka rozwoju późniejszego kultu, bo
przecież Chrystus nie był spirytualistycznym ascetą, negującym cielesność człowieka, wręcz
przeciwnie, dążył do uduchowienia ciała, mistycznej jedności ducha i płci15. Tak jak dokonać ma
się połączenie sztucznie rozdzielonych sfer duchowej i cielesnej, tak też Kościół ma się
zjednoczyć w uniwersalnym chrześcijaństwie, zdolnym objąć swoimi wpływami cały świat. W
rozprawie L. Tołstoj i Dostojewski z 1903 roku, dziele, napisanym jeszcze przed światopoglądową
radykalizacją, czytamy:
Zamiast organicznego rozwoju dialektycznego, który dany nam został w naukach
Chrystusa: teza – ciało, antyteza – duch, synteza – uduchowione ciało, w historycznym
chrześcijaństwie otrzymujemy jedynie martwe, logiczne utożsamienie: bezcielesną świętość w
miejsce uświęconego ciała, bezcielesną duchowość w miejsce uduchowionego ciała. […] W rzeczy
samej, nauka Chrystusa, jeśli nie odkrywa do końca, to wystarczająco jasno ukazuje, trzy drogi ku
jedności Ducha Świętego i Świętego Ciała, w trzech głównych momentach bycia: w początkowym
momencie – poprzez tajemnicę narodzin, wcielenia – Słowo stało się Ciałem; w momencie rozwoju
– poprzez tajemnicę włączenia, tajemnicę Ciała i Krwi; w momencie końca – poprzez tajemnicę
wskrzeszenia Ciała. […] Najmniej oddziałały na nas Jego słowa o Świętym Ciele. Słuchaliśmy, lecz
nie usłyszeliśmy; zostało powiedziane: ciało jest święte, lecz nie uczynili go świętym i nadal nie
czynią, jak gdyby ciało nigdy nie mogło być i nie będzie świętym, jak gdyby «bezcielesne» oznaczało
duchowe, a «cielesne» – bezduszne16.

Zdemaskowanie błędów historycznego chrześcijaństwa i wynikająca z niego rehabilitacja
cielesności bezpośrednio łączy się u Mereżkowskiego z historiozofią i postulatem powołania
nowej epoki w dziejach chrześcijaństwa. Przełamanie nieprzekraczalnych dotąd granic
pomiędzy cielesnością i duchowością wiąże się z przekroczeniem podziałów pomiędzy
wszystkimi konfesjami chrześcijańskimi: Kościół św. Piotra (katolicyzm) i Kościół św. Pawła
(protestantyzm) zostaną pojednane dzięki prawosławiu i nastąpi Kościół św. Jana – uniwersalny
Kościół Zachodnio-Wschodni:
Czas jest bliski; tajemnica już się odsłania: kiedy nastąpi Drugie Przyjście (które niejawnie
już się staje), gdy siła odpychania, negacji, umartwienia ciała ustąpi sile przyciągania, afirmacji i
wskrzeszenia ciała, wtedy przyszły Kościół Zachodnio-Wschodni ostatecznie zyska swoje dziejowe
imię i zadanie – pojawi się jako Kościół Jana obok Kościoła Piotra i Pawła; wówczas skończy się
odstępstwo Piotra i Piotr połączy się z Janem, i pojedna Jan Piotra z Pawłem; prawosławie – wolność
w Chrystusie – pogodzi w miłości katolicyzm z protestantyzmem, wiarę z rozumem. W opokę
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Por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005,
s. 733.
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D. Mereżkowskij, L. Tołstoj i Dostojewskij, Moskwa 1995, ss. 147-148.
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Piotra, w skałę tradycji uderzy grom objawienia, i wytryśnie z opoki źródło wody żywej. I w tym
ostatecznym zjednoczeniu Kościołów, trzech najwyższych apostołów – Piotra, Pawła i Jana, w ich
połączeniu się w jeden, soborowy, apostolski i tym razem prawdziwie powszechny Kościół Świętej
Sofii, Mądrości Bożej, której głową i najwyższym kapłanem jest sam Chrystus – ostatecznie wypełni
się przeznaczenie świata chrześcijańskiego17.

Powyższy fragment, choć zawiera treści korespondujące z wątkami słowianofilskimi, z
filozofią Sołowjowa18 i poszukiwaniami teologów prawosławnych, przede wszystkim dowodzi
jednak, że koncepcja Mereżkowskiego zakorzeniona jest w szeroko pojętej refleksji europejskiej.
Zastosowany tutaj podział na Kościół Piotra, Pawła i przyszły powszechny Kościół Jana, wpisuje
tę koncepcję w nurt „ekumenicznego” millenaryzmu, co jak zobaczymy, stanie się jedną z
dominant jego rewolucyjnie zaangażowanych tekstów.
Niewątpliwie filozofem, który najsilniej oddziałał na petersburskiego symbolistę i jego
wizję odnowy chrześcijaństwa był Nietzsche, a szczególnie sformułowane przez niego
przeciwstawienie ducha dionizyjskiego represyjnej i ascetycznej kulturze chrześcijańskiej:
Na Zachodzie […] dokonało się pierwsze, przygotowawcze odrodzenie, które uznane
zostało za odrodzenie pogańskie, ponieważ od Rafaela do Goethego i Nietzschego podświadomie
szukano uświęcenia ciała w pogaństwie, nie odnajdując go w starym chrześcijaństwie, z jego
bezcielesną świętością. Czyż na Wschodzie nie dokona się drugie i ostateczne, nie pogańskie, lecz
chrześcijańskie odrodzenie, które odnajdzie świętość ciała, świadomie poszukując go w
chrześcijaństwie właśnie? Zdaje się, że drugie odrodzenie już się zaczyna i jeżeli nie w samej Cerkwi
rosyjskiej, to w jej pobliżu, w literaturze rosyjskiej, tak silnie, jak żadna inna literatura przenikniętej
powiewem nowego tajemniczego chrześcijaństwa Janowego19.

Pierwszą poważną próbą zinstytucjonalizowania, rozpowszechnienia i urzeczywistnienia
rosyjskiego modernistycznego neochrześcijaństwa było zorganizowanie w latach 1901-1903
Zebrań Religijno-Filozoficznych. Warto podkreślić, że inicjatorem i główną personą zebrań był
Dymitr Siergiejewicz, a zaproponowana forma debaty stała się kolejnym wcieleniem szlacheckomieszczańskich wieczorków. Na całe przedsięwzięcie zgodę osobiście wydali oberprokurator
Świątobliwego Synodu Konstantin Pobiedonoscew oraz petersburski metropolita Antoni.
Mereżkowski wiązał z tym przedsięwzięciem ogromne nadzieje, liczył z jednej strony na dialog
z duchowieństwem prawosławnym, by przekonać je do konieczności odnowy religijnej poprzez
otwarcie na kulturę współczesną, z drugiej zaś na przezwyciężenie ateistycznych, czy wręcz
antyreligijnych postaw inteligencji rosyjskiej20. Choć początkowo nowa inicjatywa została

17

D. Mereżkowskij, L. Tołstoj…, s. 154.
Por. A. Walicki, Zarys…, s. 735.
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Por. A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2003, s. 266.
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przyjęta optymistycznie21 i zebrania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, to bardzo szybko
okazało się, że raczej pogłębiają one przepaść dzielącą inteligencję i duchowieństwo, aniżeli ją
zasypują. Także władze, a szczególnie Synod, coraz bardziej nieufnie podchodziły do zebrań.
Gwoździem do trumny było pojawienie się prasowego organu całej inicjatywy, czyli gazety
„Nowyj put’”, dającej możliwość zapoznania się z treściami spotkań szerokiemu gronu
zainteresowanych. Ostatecznie 5 kwietnia 1905 roku Synod zakazał dalszych oficjalnych spotkań
i choć dyskusje były kontynuowane, to duchowni uczestniczyli w nich już „prywatnie”, nie jako
funkcjonariusze Kościoła, lecz na własna odpowiedzialność wobec hierarchii.
Dla Mereżkowskiego Zebrania… były kolejną okazją dla rozwinięcia koncepcji Kościoła
Janowego – na jednym z posiedzeń głosił:
Dotychczas chrześcijaństwo istniało w trzech formach: prawosławnej, katolickiej i
protestanckiej. Jako kolejne powinno pojawić się chrześcijaństwo czwartego wymiaru, które włączy
w siebie trzy dotychczasowe. Będzie ono ze swej istoty powszechnym, jako że żaden z
dotychczasowych kościołów powszechnym nie był i być nie może, ponieważ każdy jeden odrzuca
dwa pozostałe. Principium Kościoła Jana jest miłość. Jedynie Jan usłyszał o tajemnicy miłości
ostatecznej spoczywając na piersi Jezusa Chrystusa. To tajemnica wolności, która nie została jeszcze
odkryta. To zasada miłości Janowej, zasada prawdziwie powszechna i dlatego Kościół Jana będzie
ostatnim Kościołem, [Kościołem] Drugiego Przyjścia22.

Jak widać koncepcja Dymitra Siergiejewicza z okresu przedrewolucyjnego, jest koncepcją
wpisującą się z jednej strony w szeroki nurt millenarystyczny, a z drugiej modernistycznosymboliczny. Zawiera jasno wyartykułowane postulaty odnowy religijnej i społecznej, jednak
stawiane cele mają być osiągnięte ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Przemiany mają dokonywać
się za pomocą legitymizowanego przez tron i ołtarz dialogu z zachowaniem obecnego status
quo. Na tym etapie cała koncepcja jest mocno lakoniczna, wiele wprowadzanych w dyskurs pojęć
ma charakter czysto symboliczny. Odnosi się wrażenie, że cała wizja jest przede wszystkim
literacko-filozoficznym dziełem estetycznym skierowanym do grona wykształconych erudytów,
a nie programem rewolucyjnego przeobrażenia bytu społeczno-duchowego, negującym
zasadność samodzierżawia i instytucji Kościoła. Te elementy pojawią się dopiero po
rozczarowującym doświadczeniu Zebrań…, wydarzeniach „krwawej niedzieli” oraz przegranej
wojnie z Japonią. Powróćmy zatem do roku 1905.

21

Oczywiście optymizm nie był powszechny, nie dziwi, że zagorzałym krytykiem i prześmiewcą zebrań…
był na przykład Maksym Gorki, ale także wielu symbolistów, jak Konstantin Balmont, Walerij Briusow,
czy Aleksander Błok wolało trzymać się z daleka od inicjatywy Mereżkowskiego.
22
S. Połowinkin [red.], Zapiski peterburgskich Religiozno-fiłosofskich sobranij (1901-1903), Moskwa 2005,
s. 396.
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Ewolucja światopoglądu
Radykalizacja światopoglądu Mereżkowskiego przejawia się nie tylko w wyrazistości jego
tekstów, ale także w znaczącym ich ukonkretnieniu. Widać to w dwóch najważniejszych esejach
z pierwszego roku rewolucji, czyli Teraz albo nigdy23 oraz Nadchodzącym chamie24.
Teraz albo nigdy powstało w związku z ukazaniem się w „Cerkownym wiestnikie”,
czasopiśmie Akademii Duchownej w Sankt-Petersburgu, artykułu O konieczności przemian w
kierownictwie Cerkwi rosyjskiej autorstwa 32 stołecznych duchownych25. Tekst ten stanowił
krytykę sytuacji Cerkwi w Rosji, jej poddaństwa wobec cara i instrumentalizacji. Duchowni
domagali się przywrócenia wolności i autonomii Kościoła oraz zwołania soboru w celu
przeprowadzenia koniecznych ich zdaniem reform. Artykuł odbił się szerokim echem, został
przedrukowany przez wiele czasopism, także świeckich, a dla samego Mereżkowskiego stał się
okazją, by raz jeszcze wyłożyć swoją krytykę historycznego chrześcijaństwa, która, co ważne, w
pierwszych miesiącach po wydarzeniach styczniowych nabrała już jawnie antycarskiego
charakteru, lecz wciąż odznaczała się wiarą w możliwość zreformowania Cerkwi prawosławnej.
W omawianym artykule odnajdujemy kilka nader istotnych kwestii, które dotychczas
były nieobecne na gruncie nowej świadomości religijnej, jak też szereg dopowiedzeń rzucających
nowe światło na całą koncepcję.
Pierwsza z nich, to jednoznacznie sformułowany postulat, zgodnie z którym odnowa
chrześcijaństwa i jego wstąpienie w nowy eon ma być uniwersalna – ogólnoludzka i
ogólnoświatowa. Stwierdzenie to jasno wskazuje, że Mereżkowskiemu obce były zarówno
izolacjonizm, jak i rasowy szowinizm26. W dziejach zbawienia różne narody predestynowane są
do wypełniania odrębnych ról, jednak samo zbawienie ma być powszechne i egalitarne.
Rozumienie zbawienia w paradygmacie uniwersum łączy się w omawianym tekście z pozytywną
oceną rządów Piotra I, który pomimo wielu grzechów, jak choćby całkowite podporządkowanie
Cerkwi carowi, otworzył Rosję na Zachód, na kulturę europejską, włączając ją tym samym w
uniwersalną, światową historię:
Włączenie Rosji do kultury zachodnioeuropejskiej w momencie, gdy ze swoimi reformami
wystąpił Piotr, miało znaczenie którego nie sposób przecenić i to nie tylko pod względem
historycznym, państwowym, społecznym, kulturowym, ale i religijnym. Jeżeli ostatecznym celem
chrześcijaństwa nie jest jedynie zbawienie osobiste, lecz uniwersalne, ogólnoludzkie, które

23

Artykuł po raz pierwszy ukazał się w czasopiśmie „Waprosy żizni” nr 4-5/1905.
Artykuł po raz pierwszy ukazał się w czasopiśmie „Poliarnaja zwiezda” nr 3/1905.
25
O nieobchodimosti pieriemien w russkom cerkownom uprawlienii (Zapiska 32 stolicznych
swiaszennikow), [w:] „Cerkownyj wiestnik” nr 11/1905.
26
Por. O. Wolkogonowa, Religioznyj anarchizm D. Mereżkowskogo, źródło internetowe:
https://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/clasik/data/volk/merez.html
24

16

osiągalne jest w procesie historii powszechnej, to nie można zaprzeczyć, że najwyższy ideał
chrześcijaństwa:

bogoczłowieczeństwo,

można

osiągnąć

jedynie

poprzez

ideał

wszechczłowieczeństwa, czyli ideał uniwersalnego, obejmującego wszystkie narody oświecenia
kultury powszechnej. Pozostając w zamkniętym kręgu kultury narodowej, żaden naród nie wypełni
swojego wyższego, chrześcijańskiego przeznaczenia, nie wstąpi w ten syntetyczny, jednoczący
wszystkich, powszechny proces bogoczłowieczeństwa27.

Zbawienie w koncepcji Mereżkowskiego ma być powszechne, ogólnoludzkie, jednak
wciąż wiele wątpliwości i rozbieżnych interpretacji budził jego charakter. Wielu badaczy
podkreślało, że nie zostało jasno stwierdzone, czy koniec dziejów i realizacja Królestwa Bożego
dokona się już w innym, pozaziemskim wymiarze, czy też w wymiarze doczesnym,
historycznym28. Czy Królestwo Ducha nastąpi dopiero po sądzie ostatecznym, czy stanie się
częścią historii ziemskiej, lub stawiając pytanie jeszcze inaczej, czy utopia Mereżkowskiego ma
charakter chiliastyczny, czy też nie. Spór ten może dziwić, bo omawiany artykuł daje jasną
odpowiedź na powyższe pytanie:
Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. To, że wola Ojca wypełnia się w niebie,
zostało dogłębnie zrozumiane, w pełni jasno uświadomione i przyjęte przez chrześcijaństwo
historyczne. Lecz to, że wola Ojca powinna ziścić się nie tylko w niebie, ale i na ziemi – jako w niebie
tak i na ziemi – choć również zostało przyjęte, to nie zostało zrozumiane i tak jak przez całe dwa
tysiące lat chrześcijaństwa historycznego, tak i dzisiaj pozostaje jedną z mrocznych tajemniczych,
apokaliptycznych zapowiedzi związanych z Paruzją – przejawem świata transcendentnego, równie
znaczącym co pierwsze przyjście – wcielenie Boga-Słowa. Dotychczas w Kościele, zarówno
wschodnim, jak i zachodnim, odkryta została tylko jedna strona nauki Chrystusa – prawda o duchu,
o niebie, o zstępowaniu tego co niebiańskie ku temu co ziemskie, o życiu pozagrobowym, o
zbawieniu własnym. Lecz wszystko to jest tylko jedną stroną, połową całości – dobrej nowiny Syna,
mówiącej, że wola Ojca będzie jako w niebie, tak i na ziemi. Odtąd powinna stać się jasną i druga
strona, druga połowa tej całości i to w taki sposób, by obydwie połowy na powrót złączyły się, tak
jak były złączone w Boskiej Osobie Chrystusa, bo Chrystus który był i Chrystus który Nadejdzie to
ten sam Chrystus. Odtąd powinna stać się częścią historii światowej, albo dokładniej schyłku
historycznego Kościoła powszechnego i całej ludzkości prawda nie tylko o niebie, ale i o ziemi, nie
tylko o zstępowaniu niebiańskiego ku ziemskiemu, ale i o wstępowaniu ziemskiego ku
niebiańskiemu, nie tylko o życiu pozagrobowym, ale i o życiu ziemskim, o zbawieniu nie tylko
własnym, ale i uniwersalnym, ogólnoludzkim, które dokonuje się w bogoczłowieczym procesie
historii świata i wypełni się na jej końcu, który nastąpi wraz z końcem procesu kosmicznego, wraz
z tym, co dla wierzących w niepodważalną prawdę Objawienia stanowi koniec świata. Odtąd
powinno stać się jawnym Objawienie Janowe, które dotąd, choć nazywano Objawieniem, to dla

27

D. Mereżkowskij, Tiepier’ ili nikogda, [w:] D. Mereżkowskij, Griaduszczyj cham, Moskwa 2004, s. 81.
Por. H. Rarot, Od nihilizmu do chrześcijaństwa. Historia i współczesność idei filozoficzno-religijnego
przezwyciężenia nihilizmu, Lublin 2011, ss. 143-144; A. Walicki, Rosja…, s. 268; W Krzemień, Filozofia w
cieniu prawosławia, Warszawa 1979, s. 66; O. Wolkogonowa, Religioznyj…
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całego historycznego chrześcijaństwa pozostawało księgą zamkniętą, zapieczętowaną siedmioma
pieczęciami. Odtąd, przed obliczem całego świata, powinno wypełnić się chiliastyczne proroctwo
Apokalipsy o tysiącletnim panowaniu świętych na ziemi, które jak z pozbawioną wszelkich
wątpliwości dokładnością zostało przepowiedziane przed końcem świata, czyli jeszcze za trwania
obecnego fizycznego porządku kosmosu; musi wypełnić się proroctwo o ogólnoświatowej teokracji,
znoszącej jako już niepotrzebne i przeżyte wszystkie historyczne formy państwowości, wszystkie
rządy ziemskie, prawa, królestwa, władze; proroctwo o Nowym Państwie Bożym, w którym nie
będzie ani cesarza, ani arcykapłana, bo wszyscy tam będą cesarzami i kapłanami, a jedynym
Cesarzem cesarzy i Arcykapłanem będzie Sam Bóg29.

Powyższy fragment jednoznacznie dowodzi, że koncepcja nowej świadomości religijnej
Mereżkowskiego to utopia chiliastyczna, a zatem nie wizja pośmiertnego raju niebiańskiego,
lecz nowego porządku doczesnego, ziemskiego. Podkreślenie tego faktu ma tutaj znaczenie
szczególne, gdyż rozważamy filozofię Dymitra Siergiejewicza w kontekście historycznych
wydarzeń rewolucyjnych, próbując dociec, jaki ideał chciał osiągnąć poprzez nawiązanie
współpracy z rewolucjonistami, jaki był jego ostateczny cel i czy w ogóle radykalnie nastawiona
inteligencja była w stanie zrozumieć wizje petersburskiego filozofa. Dlatego warto pokusić się o
przedstawienie założeń teoretycznych i tradycji intelektualnej chiliazmu, jak też millenaryzmu,
których Mereżkowski niewątpliwie jest kontynuatorem.
Nie wdając się w szczegółowe definicje i typologie millenaryzmu30 oraz ograniczając się
do analizy tego zagadnienia na najbardziej ogólnym poziomie, możemy wskazać cechy
konstytutywne uprawniające do uznania danej koncepcji za millenarystyczną. Po pierwsze,
zwykle ma ona charakter religijny i odwołuje się do idei zbawienia poprzez realizację Królestwa
Bożego na ziemi. Po drugie, nadejść ma ono po okresie katastrof, nadając tym samym
nieznośnej, chaotycznej teraźniejszości historiozoficzny sens będący urzeczywistnieniem
opatrznościowego planu historii31. Dlatego też millenaryzm zakłada radykalne potępienie
teraźniejszości, zarówno w sferze sacrum, jak i profanum, oraz wyczekuje totalnej przemiany
rzeczywistości doczesnej. Postulat ten zazwyczaj łączy się z sytuacją głębokiego kryzysu, upadku
autorytetów i załamaniem wiary w możliwość poprawy. Owa przemiana może mieć charakter
rewolucyjny i łączyć się bezpośrednio z heroicznym czynem, interpretowanym jako wypełnianie
Bożej opatrzności, lecz nie jest to warunek konieczny, istnieją bowiem millenaryzmy bierne,
pasywne, postulujące jedynie wewnętrzną przemianę jako przygotowanie na nadchodzący cud.

29

D. Mereżkowskij, Tiepier’…, ss. 86-87.
Zob. A. Walicki, Filozofia a mesjanizm, Warszawa 1970; A. Walicki, Między filozofią, religią i polityką,
Warszawa 1983; H. Desroche, Dieux d’hommes. Dictionnaire des messianismes et millenarismes de l’ère
chrétienne, Pary-La Haye 1968; J. L. Talmon, Political messianism. The romantic phase, Londyn 1960; S. L.
Thrupp [red.], Millenial Dreams in Action. Essays in Comparative Study, Haga 1962;
31
Por. A. Walicki, Między…, s. 15.
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Tutaj należy wspomnieć o jeszcze jednym rozróżnieniu obecnym w większości typologii, a
mianowicie na premillenaryzm i postmillenaryzm. W pierwszym przypadku mamy do czynienia
z millenaryzmem, w którym urzeczywistnienie Królestwa Bożego na ziemi poprzedzone ma być
paruzją, czyli Drugim przyjściem Chrystusa, czego filozoficzną konsekwencją jest odgórny,
emanacyjny schemat zbawienia – niebo zstępuje na ziemię, a co za tym idzie Królestwo nie może
urzeczywistnić się bez interwencji Boga. Z kolei w postmillenaryzmie przebóstwienie świata nie
jest aktem inaugurującym, lecz finalnym, zbawienie jest oddolnym ruchem ku Bogu, ziemskim,
doskonaleniem dokonującym się w procesie historycznym32. Wreszcie po trzecie, zwolenników
koncepcji millenarystycznych cechuje wyalienowanie i poczucie utraty przynależności do
istniejących wspólnot, które może wynikać z wpadnięcia w obce narodowo, bądź klasowo
środowisko, lecz równie dobrze może być skutkiem braku, bądź upadku instytucji, jak też
podważenia ich status quo. W sytuacji, kiedy millenaryzm pojawia się w społeczeństwach
znajdujących się poza sferą polityki i sprzyjać ma politycznemu przebudzeniu, jego zadaniem
często jest torowanie drogi ruchom politycznym poprzez ich sakralizację, wówczas mówimy o
millenaryzmie prepolitycznym i protopolitycznym (dotyczy on głównie krajów rozwijających
się), z kolei jeśli millenaryzm rodzi się w momencie upadku rozwiniętego systemu politycznego,
to mamy do czynienia z millenaryzmem postpolitycznym.
Już to skrótowe przedstawienie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że koncepcja
Mereżkowskiego rozwijana w okresie międzyrewolucyjnym jest ideą millenarystyczną, gdyż, po
pierwsze, powołując się na heterodoksję chrześcijańską postuluje powołanie Królestwa Bożego
na ziemi. Po drugie, jej katalizatorem była rewolucja 1905 roku i porażka Rosji w wojnie z Japonią
oraz związana z tymi wydarzeniami kompromitacja samodzierżawia i destabilizacja sytuacji
politycznej. Radykalnie potępiając teraźniejszość, koncepcja ta postuluje obalenie caratu, a wraz
z jej dalszą ewolucją, także Cerkwi. Po trzecie, stanowi ona przejaw wyobcowania ze wspólnoty,
której tożsamość nadawało samodzierżawie i sakralizujące je prawosławie. Można także
wskazać, że w omawianym przypadku mamy do czynienia z millenaryzmem postmillenarnym –
Królestwo Boże na ziemi ma zostać urzeczywistnione w wyniku rewolucji społeczno-politycznej,
która doprowadzi do przebóstwienia człowieka i świata oraz millenaryzmem postpolitycznym,
ponieważ konstytuuje się on na gruzach upadającego imperium carów. Warto nadmienić, że
postpolityczność ma tutaj dwojakie znaczenie, jako że zgodnie z nakreśloną definicją chiliazm
ten powstaje w wyniku upadku ugruntowanego kilkusetletnią tradycją ustroju politycznego, ale
także postuluje odrzucenie polityki jako systemu władzy w ogóle.
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Istotniejsze jednak od zakwalifikowania koncepcji Mereżkowskiego do bardzo
rozległego nurtu millenarystycznego, jest wskazanie konkretnych teorii, tudzież systemów,
którymi pisarz bezpośrednio się inspirował i do których nawiązywał. Na gruncie chrześcijaństwa
– bo do tej tradycji ograniczymy pole zainteresowań – wiara w paruzję była zjawiskiem
dominującym w pierwszych wiekach Kościoła, jednak miała ona wówczas charakter czysto
emocjonalny i nie była wyrażana przez koncepcje historiozoficzne33. Istotna zmiana dokonała
się za sprawą św. Augustyna, który w swoim Państwie Bożym zdecydowanie sprzeciwił się
wszelkim tendencjom chiliastycznym, umiejscawiając proces eschatologiczny w sferze
metahistorycznej, pozaziemskiej34. Kolejną ważną transformację przyniosło dopiero w wieku XII
wystąpienie Joachima z Fiore, który swoją historyczno-alegoryczną interpretacją Biblii, tym
razem już w sposób systematyczny przeniósł nadzieję zbawienia z niebios na ziemię, otwierając
tym samym nowy rozdział chrześcijańskiej heterodoksji35.
Teoria kalabryjskiego mnicha stanowi próbę nakreślenia nowego paradygmatu rozwoju
chrześcijaństwa w jego drodze ku powszechnemu zbawieniu. Dokonując egzegezy Apokalipsy
św. Jana oraz opierając się na doktrynie Trójcy Świętej wprowadza on podział dziejów na trzy
epoki – pierwsza to epoka Ojca, druga Syna, trzecia zaś Ducha Świętego. Epoka Ojca to czas
prawa – początek jej dał Adam, który w swej bojaźni podporządkował się Bogu. To epoka ludzi
żonatych i niewolników, a jej cechami charakterystycznymi są trud i praca. Epokę Syna
rozpoczyna przyjście Chrystusa i w świetle Ewangelii zostaje ona ugruntowana w wierze i
pokorze przez Ozeasza. Epoka Syna w odniesieniu do surowych zasad epoki Ojca przenosi
akcent z litery prawa na ducha, a co za tym idzie znacząco poszerza sferę wolności. Jest to czas
kapłanów, uczoności i dyscypliny. Trzecią i ostatnią epokę wedle Joachima zainicjował św.
Benedykt, lecz jej właściwy czas rozpoczyna się dopiero u schyłku XII wieku, zmierzając do
wypełnienia objawienia Ducha, które przyniesie pełną i powszechną wolność. Tak jak pierwsza
epoka była czasem ludzi żonatych, a druga kapłanów, tak trzecia to czas mnichów, w którym
dominuje kontemplacja i wysławianie Boga36. Oznacza to, że Królestwo Ducha to ostateczne
objawienie woli Bożej na ziemi i w czasie historycznym, polegające na ustanowieniu nowego
Kościoła, który zniesie dotychczasową, ograniczającą wolność hierarchię, pośredniczącą między
człowiekiem a Bogiem, poprzez możliwość bezpośredniej kontemplacji Stwórcy. Jednak tym, co
najistotniejsze w koncepcji Joachima, wydaje się być sformułowanie przewodniej zasady
dziejowej, wyjawienie chrześcijańskiej logiki dziejów, zgodnie z którą zbawienie jest ciągłym
33
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procesem rozwoju historycznego. Taka teza niesie szereg nadzwyczaj istotnych konsekwencji:
po pierwsze, zbawienie nie będzie irracjonalnym, niespodziewanym wydarzeniem, którego
źródłem jest inny, wyższy, transcendentny ład, lecz skutkiem systematycznego rozwoju,
doskonalenia świata immanentnego, doczesnego. Po drugie, tak jak Historia, tak i Kościół
podlega ciągłemu doskonaleniu, co oznacza, że obecny Kościół doskonały nie jest, a stąd już
tylko krok do konstatacji, jakoby i jego autorytet nie był ostateczny. Po trzecie, tak sformułowana
wizja dziejów niesie ze sobą potężny potencjał rewolucyjny, dając narzędzie, a przynajmniej
pretekst, do podważania zasadności i legitymacji istniejących instytucji w imię historycznoeschatologicznego postępu37. Co więcej, przebóstwienie świeckości determinuje postrzeganie
polityki jako eschatologii, a to z kolei może prowadzić albo do całkowitej racjonalizacji
eschatologii, lub odwrotnie, do sakralizacji i spirytualizacji polityki. Takie zresztą będą drogi
recepcji autora Expositio in Apocalypsim – pierwszą z nich pójdzie na przykład komunizm, drugą
Mereżkowski. Ogromne znaczenie wpływu Joachima na Dymitra Siergiejewicza widoczne jest
już choćby na podstawie przywołanych wcześniej fragmentów L. Tołstoja i Dostojewskiego oraz
Teraz albo nigdy. Analogiczna jest nie tylko periodyzacja dziejów, jej inspiracje, czy postulat
przebóstwienia doczesności poprzez wcielenie Królestwa Bożego na ziemi, które należą do
warstwy treściowej, lecz cały paradygmat myślowy, zgodnie z którym historia to proces ciągłego
rozwoju i dążenia do doskonałości, będącej urzeczywistnieniem powszechnej wolności. Rzecz
jasna pomiędzy myślicielami istnieje szereg rozbieżności, jak choćby ta, że jak wiadomo dla
modernistycznego filozofa figura ascetycznego mnicha była antyideałem, lecz niewątpliwie to
kontynuacja, a nie różnice mają tutaj większą wagę.
Jest jasne, że niniejsza praca nie jest miejscem, gdzie można by przeprowadzić
systematyczną analizę świeckich i religijnych kontynuatorów wizji historii i społeczeństwa
Joachima z Fiore, mimo to warto wskazać tych spośród nich, których Mereżkowski uważał za
autorytety. Wspomnieć tutaj należy francuskich utopijnych socjalistów Charlesa Fouriera, Henri
Claude de Saint-Simona oraz ich uczniów. Pierwszy z nich postrzegał historię z perspektywy
teleologicznej, widząc w niej konieczność i prawomocność następstw poszczególnych epok
wedle zasady postępu-ewolucji – naczelnego prawa świata społecznego38. Proces ten nie jest
jednostajny, nierzadko towarzyszą mu burzliwe przemiany i cierpienie, jednak w ogólnym planie
świata mają one swój sens i wartość, stanowiąc przesłankę przyszłego dobra, czyli epoki
harmonii. Gwarantem rozwoju jest Mądrość Boska, plan Opatrzności, dzięki któremu wszystko
co się wydarzyło i co się dzieje jest historycznie konieczne, sensowne i logiczne ze względu na
37

Podkreślić należy, że samemu Joachimowi obce były tego rodzaju pokusy, jednak nie uniknęli ich jego
liczni następcy i wyznawcy, jak na przykład franciszkańscy spirytuałowie.
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cel ostateczny. Ten determinizm celu łagodzi jednak charakterystyczny dla obecnej cywilizacji
zespół otwartych możliwości, które mogą przynieść regres, lub gwałtowny skok rozwojowy ku
oczekiwanemu ideałowi39. Ta druga perspektywa może się ziścić, jeśli uda się zorganizować
próbny falanster – pierwszą komórkę doskonałego społeczeństwa opartą na spółdzielczym
zarządzaniu pracą i jej wytworami – która stanie się wzorcem organizacji życia dla całego świata.
Proces ten zająć miał jedynie pięć lat, od roku 1822 do 182740.
W rozumność dziejów, a zatem i przewidywalność przyszłości, wierzył także SaintSimon, a za nim saintsimoniści, którzy istotnie wpłynęli na recepcję myśli swego mistrza. Jego
doktryna zakładała rozwój historii od epoki „uczucia z przewagą zmysłowości”, przez „epokę
myśli z przewagą spirytualizmu”, po epokę „działającej woli”, gdzie pierwszy eon wyrażał się w
przedchrześcijańskich religiach materialistycznych, drugi, w chrześcijańskim spirytualizmie, a
trzeci, będzie pojednaniem materii i ducha, starożytności z chrześcijaństwem. Oczekiwana
epoka, przezwyciężając chrześcijański ascetyzm zrehabilituje zmysłowość, przekraczając bytowe
rozdarcie pomiędzy życiem doczesnym i światem transcendentnym, czym zainicjuje Królestwo
Boże na ziemi41. Autor Nowego chrześcijaństwa podkreślał, że docelowy ustrój społeczny, który
wyzwoli z nędzy i cierpienia najbardziej uciśnionych poprzez sprawiedliwy podział pracy i jej
owoców, gwarantowany jest przez absolutne zasady religijne, a w szczególności zasadę miłości
wzajemnej42. Zresztą religijność francuskiego romantyka stanowiła świadomą opozycję wobec
jednostronnego racjonalizmu niemieckiego idealizmu, któremu zarzucał on, że swymi
logicznymi systemami oddala człowieka od rzeczywistości empirycznej.
Fourier i Saint-Simon stanowią istotny ideowy łącznik pomiędzy Joachimem z Fiore, a
Mereżkowskim. Po pierwsze, odnajdujemy u nich millenarystyczną, trynitarną filozofię dziejów
ciążącą ku urzeczywistnieniu Królestwa Bożego na ziemi, po drugie, utopijni socjaliści należą
przecież do grona autorytetów inteligencji rosyjskiej, której poglądy społeczne Dymitr
Siergiejewicz coraz silniej podzielał i którą przekonać chciał do rewolucyjnej walki w imię jego
idei. Wreszcie po trzecie, choć Francuzów i Rosjanina dzieliło stulecie, to jednak wszyscy trzej
tworząc swoje utopie znajdowali się w podobnym momencie dziejowym – na ich oczach
rewolucje zmiotły stary ład, a nowy jeszcze nie nastał. Chaos, który ich otaczał to niepewność,
ale i potencja, którą wszyscy trzej chcieli wykorzystać dla realizacji własnej utopii – chcieli być
prorokami eschatonu.
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Spośród filozofów niemieckich, nie sposób pominąć Georga Hegla, u którego mamy do
czynienia nie tylko z analogicznym do Joachima trynitarnym podziałem historii światowej, ale i
wynikającą z niej trynitarną dialektyką jako metodą filozoficzną43. Tak jak zasada następowania
po sobie epok Ojca, Syna i Ducha ugruntowana jest w istocie trójjedynego Boga, tak też
Heglowska trójca tezy, antytezy i syntezy jest prawomocna i staje się zrozumiała tylko w świetle
Trójcy. Zauważmy, że przebieg i następstwo poszczególnych etapów dziejów zbawienia
pokazuje, że są one urzeczywistnianiem ducha, czyli rozwojem pojęcia wolności44 na zasadzie
wyrastania nowego porządku ze starego – nowy ład znosi stary, ale zarazem zachowuje go w
sobie będąc jego udoskonalonym przekształceniem, analogicznie do zasady dialektyki właśnie.
Wynika to z obecnego tak u Joachima, jak i Hegla, zrównania historii ducha z przebiegiem
historii powszechnej, gdzie rozwój ducha stanowi zasadę urzeczywistniania historii zbawienia,
a jego osiągnięcie jest procesem historycznego rozwoju-rozumienia, a nie aracjonalnej i
aczasowej interwencji Boga45. Dobrze obrazuje to Heglowska interpretacja reformacji, wedle
której stanowi ona początek „okresu ducha” gdyż odrzuca niepotrzebne ograniczenia,
hierarchiczne zapośredniczenia, przez co poszerza zakres wolności. Jak czytamy w Wykładach z
filozofii dziejów, nauka Lutra znosi zbędne obrzędy niewolące ducha i uprawnia jednostki do
wypełniania ról dotychczas dostępnych dla wybranych46. W tym kontekście ważny jest jeszcze
jeden aspekt filozofii Hegla, mianowicie przypisanie szczególnej roli eschatologicznej
namiętnościom wybitnych jednostek, które, choć nie zawsze są tego świadome, to dzięki
„chytrości

rozumu”

wypełniają

wolę

Opatrzności47.

Porównanie

filozofii

dziejów

Mereżkowskiego i Hegla nie jest rzeczą prostą, gdyż łatwo ulec pozornym podobieństwom,
szczególnie w kontekście powoływania się na ich wspólne inspiracje Joachimowe. Rzeczywiście
u obydwu myślicieli odnajdujemy trynitarne przedstawienie Historii jako dziejów zbawienia, a
cechą konstytutywna ostatniego eonu jest urzeczywistnienie całkowitej wolności. Co więcej,
Mereżkowski przejmuje od Hegla metodę dialektyczną i choć stosuje ją bez szczególnego polotu,
to uznaje za adekwatne narzędzie analizy filozoficznej. Lecz w tym wypadku, od podobieństw
ważniejsze są jednak różnice, a szczególnie jedna – miejsce autora w jego własnej koncepcji.
Hegel, niczym transcendentny bóg, ogarnia całość bytu i wyjaśnia prawa jakie nim rządzą. Nie
ma ambicji wpływania na bieg dziejów, bo też wie, że byłoby to bezcelowe. Mereżkowski
całkowicie inaczej – tkwi w samym środku własnej koncepcji, której dalszy bieg jest kwestią
otwartą. Królestwo Ducha stanowi perspektywę rozwoju dziejów, ich potencję, jednak nie
43
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wiadomo, kiedy i czy w ogóle się ona wypełni. Poza tym, to czy się ziści, nie zależy od
obiektywnych praw Historii determinujących jej przebieg, lecz od człowieka – jego wizji, wiary i
czynu. Zgodnie ze słynną maksymą: „Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu”, Hegel ex post
dokonuje oglądu i wydobywa sens ze zdarzeń minionych. Mereżkowski z kolei to prorok, kreator
wizji profetycznych, mających zawładnąć wyobraźnią i wiarą oraz pokierować czynem szerokich
mas. Hegel jest trzecioosobowym filozofem rozumowego oglądu, Mereżkowski zaś,
pierwszoosobowym wizjonerem. Zapewne z tych właśnie powodów, jak się zdaje,
najważniejszym niemieckim filozofem pierwszej połowy XIX wieku był dla Dymitra
Siergiejewicza Friedrich Schelling.
Podobnie jak inni spadkobiercy tradycji Joachimowej, autor Filozofii objawienia, snując
wizję rozwoju chrześcijaństwa, dopatrywał się jego istoty w sukcesji nauki apostołów: Piotra,
Pawła i Jana. Według niego Kościół Piotra oparty na autorytecie doprowadził jedynie do
zewnętrznej jedności, stanowiącej pierwszy stopień chrześcijaństwa. Dzięki Pawłowi
chrześcijaństwo wspięło się na drugi stopień: stało się powszechne, rozwinęło proces poznania
wewnętrznego, ale zaniedbało perspektywę historyczną. Ostatni etap, trzeci stopień rozwoju
należeć ma do Jana i jego Kościoła, kiedy to wyższa historia pojedna katolicyzm z
protestantyzmem i ustanowi prawdziwą jedność48:
I tak oto, po tym wielkim historycznym rozwoju, Jan będzie ostatnim, który reprezentuje
Chrystusa – Jan, który do ostatka przy nim wytrwał i nie opuścił go nawet na krzyżu. To on jako
jedyny przechował wielkie słowo Chrystusa o czasie, w którym nastanie jedna owczarnia i jeden
pasterz49.

Poza tą fragmentaryczną, ale ważną zbieżnością, wydaje się, że również całościowa
postawa filozoficzna Schellinga bliska jest Mereżkowskiemu. Kiedy niemiecki filozof pisze w
Przedmowie do pisma Vom ich als Princip der Philosophie: „Dajcie człowiekowi świadomość tego,
czym on jest, a wkrótce nauczy się również być tym, czym powinien”50, to trudno oprzeć się
wrażeniu, że koncepcja nowej świadomości religijnej nie tylko jest pokrewna semantycznie, ale,
szczególnie

po

schellingiańskiego

1905 roku,
postulatu

stanowi próbę skonkretyzowanej, praktycznej
–

staje

się

społeczno-filozoficznym

realizacji

eksperymentem,51

projektującym nową świadomość, nowe formy myślenia, nowy język opisu rzeczywistości, by
przez to nadać nową formę dziejom, które popadły w stan chaosu. Zatem inaczej niż w
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przypadku Hegla, Mereżkowskiego z Schellingiem łączą nie tylko pokrewieństwa z zakresu
periodyzacji dziejów, lecz także obraz filozofa jako demiurga, które swoją myślą jest w stanie
nadać odpowiedni kierunek dziejom.
Inny rodzaj pokrewieństwa myśli łączy Mereżkowskiego z Augustem Cieszkowskim,
gdyż z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że filozof rosyjski w momencie
formułowania swojej koncepcji dziejów nie znał dzieł autora Ojcze nasz, zatem nie możemy tutaj
mówić o wpływie, inspiracji, czy kontynuacji, jednak nie sposób nie zauważyć istotnych
podobieństw w teoriach obydwu myślicieli. Te oczywiście nie są przypadkiem, lecz z jednej
strony wynikiem wspólnych fascynacji filozoficznych, z drugiej zaś skutkiem dziejowych
kryzysów, w jakich przyszło im żyć. Choć Cieszkowski i Mereżkowski filozofowali w zupełnie
odmienny sposób, różnił ich język, temperament, a nade wszystko forma wypowiedzi, mimo to
możemy stwierdzić, że ze względu na szereg łączących ich intuicji i ustaleń, obydwie koncepcje
należą do jednego modelu typologicznego.
Także u Cieszkowskiego odnajdujmy klasyczny, trynitarny schemat historiozoficzny,
który otwiera epoka Ojca, czyli epoka naturalizmu i materialnej zmysłowości, po niej następuje
epoka Syna, czyli chrześcijańskiego dualizmu, traktującego życie doczesne jako drogę ku
zbawieniu w zaświatach, a rozwój ten wieńczy epoka Ducha Świętego mająca znieść
chrześcijański podział na niebo i ziemię poprzez uświęcenie materii i ustanowienie Królestwa
Bożego na ziemi. Zważmy, że formalnie schemat ten jest identyczny z tym zaproponowanym
przez Mereżkowskiego oraz, że w obydwu przypadkach ostatni eon dziejów ma być wynikiem
nowego objawienia wykraczającego poza chrześcijaństwo52. Różni ich jednak droga
urzeczywistnienia Królestwa Bożego na ziemi, bo o ile Mereżkowski chciał dokonać tego drogą
rewolucji, o tyle Cieszkowski wierzył, że wyczekiwane przesilenie dokona się ewolucyjnie,
zgodnie z prawami liberalnego postępu i zachowaniem historycznej ciągłości53. Nie wiązało się
to bynajmniej z kontemplatywizmem, czy czystą teorią, jak to było w przypadku Hegla, wręcz
przeciwnie, jego Prolegomena do historiozofii odczytywana była jako przezwyciężenie filozofii
spekulatywnej i zastosowanie filozofii w praktyce społecznej54. Cieszkowski wierzył, że dzieje nie
stają się, lecz się je tworzy, czego dowodem jest rozwój techniki, traktowany tutaj nie jako
zaprzeczenie, lecz wynik Objawienia55. Człowiek dzięki łasce Boga dąży do realizacji ideału
52
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Królestwa Bożego, przejścia od epoki Syna, do epoki Ducha56, łącząc tym samym optymistyczną
ufność w postęp historii z wiarą chrześcijańską57.
Inną konsekwencją chiliastycznej historiozofii autora Ojcze nasz jest przeczucie, jakoby
wraz z rozwojem dziejów i ostatnim objawieniem świat ulegał przebóstwieniu, ale w taki sposób,
który jednocześnie nie znosi transcendencji Boga. Immanentyzacja Boga zachowująca jego
transcendencję, określana w literaturze przedmiotu mianem panenteizmu58, pozwala na
rehabilitację ziemi względem nieba, przebóstwienie człowieka w bogoczłowieczym procesie
powszechnego, doczesnego zbawienia, przy jednoczesnym zachowaniu nadrzędnej idei Boga i
uchronieniu jej przed pokusami bogoborców dążących do realizacji oświeceniowopozytywistycznego ideału człowiekoboga.
Mówiąc o bogoborcach i bogoczłowieczeństwie przenieśliśmy się na grunt myśli
rosyjskiej, której także nie obce są wątki millenarystyczne. Wspomnieć tutaj należy o
Włodzimierzu Sołowjowie, dla którego ważną była myśl o doskonaleniu bytu doczesnego w
perspektywie eschatologicznej. W Wykładach o Bogoczłowieczeństwie Kościół powszechny
przybierał

formę

uniwersalnej

wspólnoty

stwarzającej

możliwość

realizacji

idei

Bogoczłowieczeństwa, a w Sołowjowowskiej sofiologii stał się wyrazem rozwoju dziejów w
drodze ku realizacji Królestwa Bożego na ziemi59. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której
polityka chrześcijańska, której celem jest urzeczywistnienie teokracji, staje się sposobem
realizacji Bogoczłowieczeństwa – bogoczłowieczego społeczeństwa teokratycznego60. Z naszego
punktu widzenia najistotniejszą konsekwencją tego modelu jest nadanie centralnego miejsca
historii, gdyż to w niej dokonać się ma proces przebóstwienia i ukonstytuowania wszechjednej
wspólnoty. Co więcej, idea Sołowjowa stanowi próbę przezwyciężenia kryzysu w jaki popadło
chrześcijaństwo i cała zachodnia cywilizacja, a więc rości sobie pretensje do nadania dziejom
nowego kierunku, wyznaczanego przez cel jakim jest teokracja. To także wezwanie do czynu i
wyrwania się z powszechnego marazmu będącego wynikiem postępującej laicyzacji i skupienia
na procesach ekonomicznych, często sprowadzających się do zaspokajania własnych
partykularnych celów. Oczywiście myśl Sołowjowa jest zdecydowanie bardziej zniuansowana i
subtelna, niemniej powyższe schematyczne ujęcie wskazuje te wątki, które w okresie
międzyrewolucyjnym podkreślał będzie Mereżkowski, także celem nadania legitymacji własnej
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koncepcji. W tym samym kontekście, Dymitr Siergiejewicz będzie obficie czerpał także z
motywów chiliastycznych obecnych w twórczości Dostojewskiego, jednak te w sposób
systematyczny zaprezentowane zostaną nieco dalej.
Przedstawienie wybranych postJoachimowych koncepcji filozoficznych61 pozwala na
wskazanie wspólnych im cech metafizycznych. Wszystkie one należą do opierającej się na
trynitarnej koncepcji Boga heterodoksji chrześcijańskiej, która nadaje im teleologiczny
charakter, poprzez zdefiniowanie celu ostatecznego jako zbawienie. Eschaton, będąc wynikiem
ciągłego rozwoju i doskonalenia świata, dokonuje się w historii doczesnej, poprzez
urzeczywistnienie kolejnych epok odpowiadających poszczególnym Osobom Trójcy, których
zwieńczeniem jest ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Konsekwencją jest przebóstwienie
materii-ciała, znoszące charakterystyczny dla ortodoksji chrześcijańskiej dualizm nieba i ziemi,
jak też, posługując się terminem Erna62, meonizm, czyli deontologizację, odrealnienie świata
będącego konsekwencją niemieckiego idealizmu. Chiliazm łączy się tutaj z poczuciem
dziejowego kryzysu i postulatem radykalnego przeobrażenia rzeczywistości. Fakt, że wszystkie
te cechy odnajdujemy u Mereżkowskiego, pozwala nam włączyć go do jednego z głównych
nurtów filozofii europejskiej i pokazać tym samym, że jego koncepcja nie jest aberracją umysłu
rosyjskiego, co wielokrotnie mu zarzucano. Ponadto poprzez chęć wpisania rewolucji rosyjskiej
w tę właśnie tradycję, a zatem nadanie jej szczególnej roli w powszechnym procesie dziejowym,
zmierzającym ku urzeczywistnienia Królestwa Bożego na ziemi, otrzymujemy nader ciekawą
perspektywę heurystyczną. Powróćmy zatem do analizy Teraz albo nigdy, by przyjrzeć się
próbom ziszczania millenaryzmu chrześcijańskiego w upadającym imperium carów.
Jak czytamy, postulat urzeczywistnienia Królestwa Ducha jest wielkim zadaniem całej
kultury europejskiej. W tym ogólnoświatowym wyzwaniu poszczególne narody przeznaczone są
do wypełnienia konkretnych zadań, a w przypadku Rosjan jest to osiągnięcie i ukazanie
skrajnych postaw ludzkich w ich religijnych i społeczno-politycznych poszukiwaniach, by dzięki
tym doświadczeniom wykroczyć ponad podziały i dokonać wielkiej syntezy:
Wielkie pytania stawiane Kościołowi przez współczesne ruchy wolnościowe, ale i całe
społeczno-polityczne życie Rosji, to życie, które, jak się zdaje, stanowi syntezę społecznopolitycznego życia całego świata europejskiego (bo przecież nie na darmo w historycznej ciągłości
kultur europejskich, to właśnie Rosja jest ostatnim, skrajnym, granicznym, a co za tym idzie
łączącym wszystkie inne kultury, syntetycznym narodem) […]63.
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By wypełnić stojące przed Rosją zadanie konieczne są radykalne przemiany w Kościele,
zmiana paradygmatu myślenia, zwrócenie się Kościoła ku ziemi. W tym kontekście autor
przeciwstawia postawę bezczynnych pustelników postawie inteligencji rosyjskiej, która ma stać
się siłą zdolną urzeczywistnić Królestwo Ducha, Królestwo Boże na ziemi. Krytykując
monastycyzm zarzuca mu, że w swojej metafizyce dokonuje on absolutnego rozdzielenia tego
co ziemskie i co niebiańskie, ciała i ducha, świata i Boga, jednocześnie utożsamiając to, co
ziemskie i cielesne ze złem. Taka postawa obca jest prawdziwemu chrześcijaństwu i przypomina
raczej buddyzm64, dlatego Mereżkowski wzywa Cerkiew do nawiązania sojuszu z inteligencją, z
nihilistami i ateistami, sojuszu, który na pierwszy rzut oka może wydawać się paradoksalnym,
jednak to właśnie ta grupa społeczna nosi w sobie największy potencjał, zapał i zaangażowanie,
jest ukierunkowana na zmianę doczesnego porządku i może tego dokonać. Nihilizm i ateizm –
stwierdza Mereżkowski – są jedynie zewnętrzną skorupą, od której znacznie ważniejsza jest
żarliwa wiara w wyznawane wartości, wiara którą należy umiejętnie przekierunkować w stronę
religijnej głębi:
Aby ta możliwość [przejścia od Kościoła historycznego do Kościoła Apokaliptycznego –
D.W.] została urzeczywistniona, koniecznym jest, by Cerkiew rosyjska świadomie zerwała wszelkie
związki z archaicznymi formami rosyjskiej samodzierżawnej państwowości, wstąpiła w sojusz z
narodem rosyjskim i inteligencją, by aktywnie włączyła się w walkę o wielką społeczno-polityczną
odnowę i oswobodzenie Rosji. […]

Dymitr Siergiejewicz przyznaje, że ateizm inteligencji rosyjskiej, a w szczególności
charakterystyczny dla pewnej jej części nihilizm – inteligencka „nietowszczyna”65 – to przejaw
skrajnej negacji wszelkich zasad, uniemożliwiający konstruktywne działanie, lecz to nie sama
negacja jest tutaj najistotniejsza, lecz jej gorliwość, całkowite oddanie się, poświęcenie sprawie.
Ateiści płoną wiarą w nieistnienie Boga, ateizm jest jedynie rewersem, ciemną i
nieuświadomioną formą mistycyzmu rosyjskiego, którego tylko włos dzieli od szalonej wiary,
jaka wiodła chłopskich nihilistów, „nietowców” ku „pięknej śmierci na płonących stosach”.
Węgielek tego szaleństwa, tej tajemnicy, tli się w popiele pozytywizmu rozpalając umysły
inteligentów:
Nie w tym co oni mówią i myślą, ale w tym co czynią widać, do jakiego stopnia, nie bacząc
na cały ten pozorny ateizm, podświadomie są oni religijni.[…] Podobnie jak Piotr Wielki, wódz i
prorok inteligencji rosyjskiej, jest ona nośnikiem nowej […] prawdy chrześcijańskiej o ziemi, o ciele,
o oświeceniu, o wszechczłowieczeństwie jako drodze ku bogoczłowieczeństwu. W całym swoim
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społeczno-politycznym służeniu tej prawdzie, w swojej męczeńskiej ofierze, inteligencja, która
Chrystusa nie znała, która Chrystusa się wyrzekała, często była bliżej Chrystusa niż Cerkiew: «jeden
powiedział: pójdę i nie poszedł; drugi powiedział: nie pójdę i poszedł»”66.

Spójrzmy szerzej na sformułowane tutaj postulaty – jeżeli nowa świadomość religijna
prowadzić ma do odnowienia chrześcijaństwa poprzez urzeczywistnienie jego kolejnego eonu –
uniwersalnego, wszechświatowego, chiliastycznego Królestwa Ducha, a dokonać to ma się siłami
nawróconej inteligencji, to prezentowaną tutaj wizję możemy określić nie tylko mianem
millenarystycznej, co zostało wykazane wcześniej, ale i mesjanistycznej. I znów, podobnie jak w
przypadku millenaryzmu, odwołajmy się do cech konstytutywnych mesjanizmu, by pokazać ich
obecność w myśli Mereżkowskiego. W celu uniknięcia wątpliwości natury metodologicznej,
posłużymy się tutaj modelem, jaki między innymi na podstawie tez Bierdiajewa zawartych w
pracy o Aleksym Chomiakowie, zaproponował Walicki67. Zgodnie z nim, po pierwsze,
mesjanizm, to idea „pośrednika” między ludźmi a Bogiem, którego zadaniem jest odrodzenie
ludzkości i otwarcie drogi do zbawienia, pojmowanego z reguły jako zbawienie ziemskie. Po
drugie, mesjasz może być człowiekiem wybranym przez Boga lub inkarnacją Boga, ale równie
dobrze może mieć charakter zbiorowy, na przykład w postaci armii. Po trzecie, mesjanizm
zazwyczaj łączy się z millenaryzmem, a przywódcy ruchów millenarystycznych postrzegani są
albo jako mesjasze, albo jako prorocy zwiastujący jego nadejście68. Po czwarte, wizja przyszłości
w historiozofii mesjanistycznej rozumiana jest jako zadanie, które powierza się wybranym
jednostkom, bądź grupom i które trzeba wykonać na mocy mandatu udzielonego przez Boga69.
Wreszcie po piąte, mesjanizm, to uniwersalistyczna wizja soteriologiczna, postulująca
powszechne odrodzenie ludzkości i tym samym wykluczająca ideę narodu wybranego i formy
narodowego ekskluzywizmu – w przypadku szczególnego posłannictwa narodowego mówimy
nie o mesjanizmie, a o misjonizmie70.
Przykładając powyższe kategorie do koncepcji Mereżkowskiego, możemy stwierdzić, że
spełnia wszystkie wyznaczone przez nie kryteria. Stawia sobie za cel powszechne odrodzenie i
zbawienie ludzkości, poprzez urzeczywistnienie Królestwa Bożego na ziemi. Dymitr
Siergiejewicz, w swej wizji millenarystycznej, staje się niemal prorokiem zwiastującym nadejście
mesjasza (w tym wypadku zbiorowego), którym jest inteligencja rosyjska. Jej zadanie polega na
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realizacji planu opatrznościowego poprzez takie pokierowanie rewolucją rosyjską, które
doprowadzi do urzeczywistnienia ostatniego eonu dziejów – Królestwa Ducha. Wreszcie,
zadanie to ma charakter eschatologiczno-uniwersalistyczny, przekraczający wszelkie podziały
narodowe.
W takim razie rozprawka Teraz, albo nigdy ma wyjątkowe znaczenie dla uchwycenia
ewolucji filozoficznej Mereżkowskiego w kontekście jego zaangażowania rewolucyjnego. Dzięki
zawartym w niej rozważaniom możemy w jasny sposób sformułować cechy światopoglądowe,
które w dalszej kolejności umożliwią nam interpretacje jego wyborów społeczno-politycznych.
Obraz inteligencji oraz manifestacja pokładanych w niej nadziei są także tematem
przewodnim bodajże najsłynniejszego i najszerzej komentowanego tekstu Mereżkowskiego,
czyli Nadchodzącego chama. Tutaj jednak temat ten zyskuje szerszy kontekst, zostaje wpisany
w mapę idei zachodnioeuropejskich oraz w międzynarodową sytuację polityczną. Ponadto w
artykule, który po raz pierwszy ukazał się grudniu 1905 roku, wyraźnie wyczuwalne jest napięcie
związane zarówno z sytuacją rewolucyjną, jak też pozycją Rosji na arenie międzynarodowej po
przegranej wojnie z Japonią. Napięcie widać najlepiej, jeżeli zestawimy Nadchodzącego chama
oraz starszy o niemal dziesięć lat programowy artykuł O przyczynach upadku i o nowych
kierunkach we współczesnej literaturze rosyjskiej. Ten ostatni pełen był pasji i publicystycznego
zacięcia, a dzięki swojej wyrazistości i postulowanym przemianom uznany został za manifest
symbolizmu rosyjskiego. Jednak w 1892 roku Mereżkowski walczył o kulturę, estetykę i filozofię,
natomiast w 1905 roku podejmuje się walki nie tylko o istotę życia rosyjskiego, ale o istnienie
Rosji w ogóle. Sytuacja graniczna w jakiej się znalazła sprawia, że petersburski filozof nie potrafi
być jedynie analitykiem chłodno patrzącym z boku na zaistniałą sytuację, lecz coraz bardziej
angażuje się w walkę o własne idee, własną wizję przyszłości kraju, Europy i świata. Wyraźnie
widać to w Nadchodzącym chamie.
Zacznijmy od zasadniczego pytania – kim dla Mereżkowskiego jest tytułowy cham? Na
najbardziej ogólnym poziomie jest to człowiek dotknięty ubóstwem duchowym, które prowadzi
do degradacji jego osoby i zniewolenia poprzez umasowienie, spospolicenie i pozbawienie
własnej odrębności. To człowiek poddający się unifikacji i redukujący życie do jego
podstawowych form. W przypadku Europy zachodniej jest to „mieszczuch”, „burżuj”, który
osiągnął granice swego mieszczaństwa, pozytywista, materialista, ateista, a chamstwo to
schyłkowa forma cywilizacji zachodniej, niszcząca jej odrębność, unikalną tożsamość i zbliżająca
ją do „chińskiej bezjakościowej masowości”. Cham porzucił chrześcijaństwo dla mieszczaństwa
zamienił „berło na arszyn, biblię na książeczkę rachunkową, ołtarz na kram”71.
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W przypadku Rosji twarz chama ma inne oblicza, lecz równie niebezpieczne, równie
ubezwłasnowolniające i redukujące osobowość. Kiedyś była to „twarz prawosławia, oddająca
cesarzowi to, co boskie”, „niewolnictwo duchowe zatruwające źródło wszelkiej wolności”72. Dziś
jest to „twarz samodzierżawia, pozytywizm, martwy formalizm, chiński mur tabeli o rangach,
oddzielający lud od inteligencji rosyjskiej i rosyjskiej Cerkwi”73. Jutro będzie to twarz nizin
społecznych, twarz „chuligaństwa, bandytyzmu i czarnej sotni – twarz spośród tych trzech
najstraszniejsza”74.
Mereżkowski stawia sobie tutaj podwójne zadanie – z jednej strony chce wyrwać Rosję z
jej chamstwa, ale jednocześnie chce uchronić ją przed popadnięciem w chamstwo Zachodu.
Chce sojuszu z inteligencją, która otwarcie walczy z przejawami chamstwa w Rosji, ale
jednocześnie ma świadomość, że jej walka toczy się w imię pozytywizmu, socjalizmu i ateizmu,
czyli wartości mieszczańskiego Zachodu. Chce być z inteligencją, ale nie z jej wartościami, musi
więc przewartościować jej świat, zrewolucjonizować jej świadomość i sprawić by nowa
świadomość religijna stała się nową świadomością inteligencji. Aby tego dokonać rozpoczyna on
polemikę z ikonami inteligencji rosyjskiej – Aleksandrem Hercenem i Michaiłem Bakuninem.
Hercen to dla Mereżkowskiego bardzo ważny myśliciel, którego nie tylko ceni, ale i
podziela część jego poglądów, w szczególności diagnozę zmierzchu Zachodu – kultury
zatracającej swe właściwości i ginącej w mieszczańskiej masie. O ile rozpoznanie choroby łączy
obydwu rosyjskich filozofów, o tyle przedstawiają oni całkowicie odrębne koncepcje terapii.
Socjalizm forsowany przez Hercena nie jest w oczach Mereżkowskiego skutecznym lekarstwem,
a jedynie doraźnym środkiem niosącym powierzchowną poprawę. Inaczej rzecz ujmując,
socjalizm i burżuazyjne mieszczaństwo opierają się na tych samych metafizycznych podstawach
– „kapitalistyczne, mieszczańskie mrowisko” zastąpi „mrowisko socjalistyczne”75, które przejmie
wszystkie jego nawyki i wartości, być może uszczęśliwi więcej ludzi, ale będzie to szczęście
mizerne, banalne, ograniczające się do wygody:
Głodny proletariusz i syty mieszczanin mają różne potrzeby ekonomiczne, ale tę samą
metafizykę i religię – metafizykę umiarkowanego zdrowego rozsądku i religię umiarkowanej
sytości76.

Hercen swoją krytyką mieszczaństwa nie potrafi go przezwyciężyć. Socjalizm, który de
facto staje się religią, przeniknięty jest tym samym duchem średniości, przeciętności,
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spospolicenia i nie może jakościowo poza niego wykroczyć, gdyż stanowi jego ilościową
wariancję zasadzającą się na tej samej istocie.
Nie mniej krytyczny pozostaje Dymitr Siergiejewicz i dla późnej koncepcji Hercena,
będącej skutkiem rozczarowania Europą, zwątpieniem w zachodni socjalizm i poszukiwaniem
schronienia w tradycyjnej ruskiej obszczynie. Idea ta, zgodnie z którą archaiczna wspólnota
chłopska miałaby uratować Rosję, słowiańszczyznę i całą Europę, jest dla Mereżkowskiego czystą
aberracją: „w czym lepsze jest dzikie zniewolenie od kulturowego chamstwa?”77 – zapytuje on
retorycznie i poddaje surowej krytyce nie tylko koncepcję autora Rzeczy minionych i rozmyślań,
lecz i mit założycielski słowianofilstwa rosyjskiego, nawiązując tym samym dialog z Bakuninem.
Tak jak Dymitr Siergiejewicz podzielał krytykę Zachodu sformułowaną przez Hercena,
tak też bliska mu była sformułowana przez Bakunina krytyka wspólnoty wiejskiej. W jego liście
adresowanym do Hercena i Mikołaja Ogariewa czytamy:
Dlaczego ta wspólnota, od której oczekujecie takich cudów, przez dziesięć wieków
swojego istnienia, nie zrodziła niczego prócz ohydnego zniewolenia? Obrzydliwe zepsucie i
absolutne bezprawie patriarchalnych obyczajów, brak jakichkolwiek praw wobec miru i jego ucisk,
zabijający każdą wolną indywidualną inicjatywę, brak praw, nie tylko w sensie jurysdykcji, ale
prostej sprawiedliwości […]78.

Mereżkowski w pełni podzielał zarzuty Bakunina, bo choć jego wyobraźnię i świadomość
napędzał utopijny zapał, to jednak nie był to utopizm o charakterze retrospektywnym. Nie
marzył on o restytucji dawnych instytucji, lecz o nowej erze dziejów, o chrześcijaństwie i o
społeczeństwie jakich dotąd nie było. Jednak i tutaj zgodność ogranicza się tylko do sfery
krytycznej, w zapatrywaniach na ład społeczny, Bakunina i Mereżkowskiego dzieli już niemal
wszystko. Autor Leonarda przyznaje co prawda, że anarchizm Bakunina, w przeciwieństwie do
socjalizmu Hercena, jest w stanie pokonać mieszczaństwo, albowiem negując „wszelki porządek
społeczny,

wszelką

władzę

zewnętrzną

w

imię

absolutnej

wolności,

absolutnej

indywidualności”79, rzeczywiście rozbija wszelką zbiorowość, każdą narrację, ale w zamian nie
daje nic prócz niepewności:
Siła i słabość anarchizmu polega na tym, że nie zakłada on powołania żadnego socjalnego
bytu, nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za przyszłość i z historycznej mielizny
mieszczaństwa wypływa w otwarte morze nieznanych, historycznych głębin, gdzie czeka go albo
ostateczna klęska, albo odkrycie nowego nieba i nowej ziemi. «Powinniśmy niszczyć, tylko
niszczyć, nie myśląc o tworzeniu – tworzenie nie jest naszą sprawą» – głosi Bakunin. Ale w tym
miejscu kończy się już świadomy pozytywizm i zaczyna zakamuflowana, podświadoma mistyka,
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może i bezbożna, antyboska, ale mistyka. […] «Człowiek absolutnie wolny» Bakunina aż nadto
podobny jest do fanatycznego «nadczłowieka», nie-człowieka, żeby ze spokojnym sercem mógł go
przyjąć Hercen, który wszelkiej mistyki boi się bardziej niż czegokolwiek innego […]80.

Choć Mereżkowski nie może w pełni zaakceptować anarchizmu Bakunina, to trudno nie
zauważyć, że jego intelektualna brawura, nieostrożność i brak lęku, oblicze tak różne od
zblazowanej „twarzy chama”, wywierają na nim ogromne wrażenie. Jak się zdaje, właśnie takiego
formatu osobowości chce on pozyskać dla swojej sprawy, trzeba tylko by zrozumieli błąd
ateizmu, przeciwko któremu się zwraca:
«Jeśli Bóg istnieje, to człowiek jest niewolnikiem. Jeżeli człowiek jest wolny, to Bóg nie
istnieje» – stwierdza Bakunin. Dlaczego? Dlatego, że «wolność jest negacją wszelkiej władzy, a Bóg
to władza». To stwierdzenie jest dla Bakunina aksjomatem. I rzeczywiście byłby to aksjomat, gdyby
nie było Chrystusa. Chrystus odkrył przed ludźmi, że Bóg to nie władza, lecz miłość, nie zewnętrzna
siła rządzenia, a wewnętrzna siła miłości. Kochający nie życzy zniewolenia ukochanemu. Między
kochającym, a kochanym nie ma innej władzy prócz miłości, lecz miłość to już nie władza, a
wolność”81.

Dymitr Siergiejewicz parafrazując aksjomat Bakunina, formułuje własny: „Jeśli Bóg
istnieje, to człowiek jest wolny; jeśli człowiek jest niewolnikiem, to Boga nie ma”82. Tylko Bóg w
swojej miłości jest gwarantem prawdziwej wolności – jest on nie tylko emanacją transcendentnej
miłości, ale przez Chrystusa, dzięki boskiemu wcieleniu, ukazał w sposób praktyczny jak
powinny zostać ułożone relacje międzyludzkie, by wolność nie była przywilejem wybranych
zdobywanym kosztem uciemiężonych, lecz powszechną zasadą wewnętrzną, która w sposób
pozbawiony zwierzchnictwa, uzdrawia i określa zasady społecznego współżycia. Bez Boga ład
ziemski zawsze będzie ładem silniejszego, opierającym się na podporządkowywaniu i
wykorzystywaniu słabszych. Wąskie grono wolnych i masy zniewolonych, wojny o dominacje i
status hegemona – tak jest i tak będzie niezależnie od tego, czy obowiązujący ustrój nazwiemy
monarchią, republiką, czy komunizmem. Bez Boga i bez religii nigdy nie będzie możliwe
urzeczywistnienie

powszechnej

wolności.

Także

ze

stwierdzenia

Hercena,

jakoby

„chrześcijaństwo stało się płytkie”83, Mereżkowski wyciąga wniosek, mówiący że skoro stało się
płytkie, to znaczy, że kiedyś było głębokie, ale trafiło na mieliznę pozytywizmu i z tej mielizny
trzeba na nowo wypłynąć na głębię:
W pierwszym Królestwie – Ojca, w Starym Testamencie, prawda objawiła się jako władza
Boga; w drugim Królestwie – Syna, w Nowym Testamencie, prawda objawiła się jako miłość; w
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trzecim i ostatnim – Ducha, w Nadchodzącym Testamencie, miłość objawi się jako wolność. W
ostatnim Królestwie wypowiedziane i usłyszane zostanie ostatnie, przez nikogo dotąd
niewypowiedziane i nieusłyszane imię Nadchodzącego Pana: Oswobodziciel84.

Jedyną siła społeczną, która może dokonać odnowy chrześcijaństwa i wejść w jego nową
hipostazę jest inteligencja rosyjska. Mereżkowski jest świadom, że jego postulat brzmi
paradoksalnie, bo jakże można oczekiwać odrodzenia duchowego od najbardziej ateistycznej,
najbardziej wykorzenionej z tradycji grupy społecznej, jednak zapewnia, że właśnie jej postulaty,
jej postawa, zawierają w sobie kwintesencję duszy rosyjskiej, a zatem największą siłę, największy
potencjał dla przeprowadzenia prawdziwej rewolucji, zarówno tej wewnętrznej, duchowej, jak i
społeczno-politycznej:
Strasznie wolny duchem jest człowiek rosyjski – stwierdza Dostojewski, wskazując na
Piotra I. W tej strasznej swobodzie ducha, w tej zdolności nagłego odrywania się od gleby, od bytu,
historii, zdolności palenia wszystkich mostów, burzenia przeszłości w imię nieznanej przyszłości –
w tym samowolnym wykorzenieniu zawiera się jedna z najgłębszych cech ducha rosyjskiego.
Bardzo trudno jest nas zmienić, lecz gdy tylko rozpoczniemy zmianę, we wszystkim dochodzimy
do skrajności: w dobru i złu, prawdzie i kłamstwie, w mądrości i głupocie. […] Ta przypadłość może
być bardzo niebezpieczną, ale cóż robić. Bycie samym sobą nie zawsze jest bezpieczne. Wyrzec się
tego, znaczyłoby nie tylko stać się wykorzenionym [biespoczwiennym], ale i bezosobowym,
bezradnym. Przypomina to paradoks, ale nieraz zdaje się, że nasi poczwiennicy, izolacjoniści,
nacjonaliści są znacznie mniej rosyjscy niż nasi nihiliści, burzyciele, nasi inteligenccy «bieguni»85 i
«nietowcy». Autonegacja, samospalenie, to coś niewyobrażalnego i niemożliwego poza Rosją.
Między protopopem Awwakumem, gotowym spalić siebie i palić innych za starą wiarę i anarchistą
Bakuninem, proponującym, by w czasie rewolucji w Dreźnie postawić na murach oblężonego
miasta «Madonnę Sykstyńską», która miałaby bronić przed pruskimi bombami – Prusacy to
wszakże naród wykształcony, nie odważą się strzelać w Rafaela – te dwie skrajności rosyjskie mają
o wiele więcej wspólnego, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka86.

Czytając powyższe słowa trudno oprzeć się wrażeniu, że Mereżkowski mówi nie tylko o
„innych”, ale także o sobie i swojej koncepcji, która sama przecież stanowi wyraz skrajności myśli
rosyjskiej. Niejako sam legitymizuje własną idee i zapewnia o jej pełnoprawności i rosyjskości.
Lecz co ważniejsze, fragment ten pokazuje, że dla Dymitra Siergiejewicza najważniejsze są nie
czyste poglądy, teoretyczne stanowiska, czy światopoglądowa przynależność, gdyż te są
koniunkturalne, plastyczne, mogą się zmieniać. Od ich treści ważniejsza jest metafizyka postaw
– swoiście rosyjski zapał i zdolność całkowitego poświęcenia, które potencjalnie mogą wcielać
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się w różne treści. Zdolność do zaangażowania się i oddania idei jest ważniejsza, bardziej
pierwotna, aniżeli wyznawane w danym momencie poglądy. Oczywiście nic tutaj nie gwarantuje
sukcesu, ale ukazuje potencję, wskazuje pole działania, możliwość przeprowadzenia rewolucji
świadomościowej, warunkującej urzeczywistnienie Królestwa Bożego:
Wiara i świadomość wiary nie są jednym i tym samym. Nie wszyscy, którzy myślą, że
wierzą – wierzą i nie wszyscy, którzy myślą, że nie wierzą – nie wierzą. Inteligencji rosyjskiej brak
jeszcze świadomości wiary, jej wyznania, ale dysponuje już wielkim i wciąż wzrastającym
pragnieniem religijnym. «Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni». […] Czasem ma się wrażenie, że ateizm inteligencji rosyjskiej, to jakiś osobliwy mistyczny
ateizm. Tutaj, jak u Bakunina, negacja religii przechodzi w religię negacji. Tak samo jak w
przypadku Hercena, tragiczne rozdwojenie rozumu i serca: rozum odrzuca, a serce szuka Boga. […]
O inteligencji rosyjskiej można powiedzieć to samo co o Bielińskim: ona jeszcze nie jest z
Chrystusem, ale Chrystus z nią już jest87.

Mereżkowski, chcąc dotrzeć do istoty inteligencji, abstrahuje od jej bieżących
zapatrywań,

wybacza

jej

wszystkie

błędy,

wypaczenia

i

fascynacje

postępowymi,

pozytywistycznymi ideami – zaklina duszę, egzorcyzmuje i wszelkimi sposobami próbuje
wprowadzić na tory nowej świadomości religijnej. Chce by zaangażowani społecznie
radykałowie przyjęli nowy chrzest i stali się gorliwym neofitami. Ma to być przemiana głęboka,
fundamentalna, ma być nowym zakorzenieniem, nową religią i nową wielką przyszłością. Ma
być piękna zarówno estetycznie, jak i ideowo – zaangażowana, wyrazista i nadająca totalny sens
wszystkim działaniom. Dymitr Siergiejewicz wprost zwraca się do inteligencji:
Drodzy rosyjscy młodzieńcy! Jesteście szlachetni, uczciwi, szczerzy. Jesteście naszą
nadzieją, jesteście zbawieniem i przyszłością Rosji. Dlaczego wasze twarze są tak smutne, wzrok
opuszczony? Rozweselcie się, uśmiechnijcie, podnieście głowy, popatrzcie diabłu prosto w oczy.
Nie bójcie się głupiego, starego diabła politycznej reakcji, którego wciąż widzicie czy to w
pogańskiej estetyce, czy w chrześcijańskiej mistyce. Nie bójcie się żadnych pokus, żadnego
kuszenia, żadnej wolności, nie tylko zewnętrznej, społecznej, ale i wewnętrznej, osobistej, bo
przecież bez tej drugiej nie będzie możliwa i pierwsza. Jednego tylko się bójcie – zniewolenia i
najgorszego ze wszystkich zniewoleń – mieszczaństwa, i najgorszego ze wszystkich mieszczaństw
– chamstwa, albowiem panujący niewolnik jest chamem, a panujący cham to szatan – już nie ten
stary, fantastyczny, lecz nowy, realny szatan, prawdziwie straszny, straszniejszy niż go malują –
nadchodzący książę tego świata, nadchodzący cham. […]
potrzebna jest wspólna idea, która zjednoczy inteligencję, Kościół i naród, a taką wspólną ideę może
dać tylko odrodzenie religijne połączone z odrodzeniem społecznym. Ani religia bez społeczności,
ani społeczność bez religii, a jedynie religijna społeczność uratuje Rosję. […] Wiedzcie, jest to droga
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nie tylko inteligencji rosyjskiej, ale i całej Rosji, od Chrystusa, który przyszedł, do Chrystusa, który
nadchodzi. […] Nadchodzącego chama pokona jedynie nadchodzący Chrystus88.

Jak widać, wyartykułowane wcześniej cechy millenarystyczno-mesjanistyczne idei
Mereżkowskiego są silnie obecne także w omawianym tekście, lecz na podkreślenie zasługuje
także fakt, że Dymitr Siergiejewicz traktuje swoją koncepcję jako jeden z wielu możliwych
scenariuszy rozwoju rewolucji rosyjskiej. Skłonne do fanatyzmu usposobienie duszy Rosjanina
jest równie zdolne do urzeczywistnienia Królestwa Bożego na ziemi, jak i do przekształcenia jej
w piekło. Oddanie władzy w ręce niewolników przy jednoczesnym zanegowaniu istnienia Boga
grozi „królestwem chama”, władzą antychrysta, który pod pretekstem szerzenia wolności
przyniesie powszechne zniewolenie. Można rzec, że przestroga, która przeobraziła się w
rzeczywistość włączyła Mereżkowskiego do grona rosyjskich pisarzy-proroków – niestety
znakomitą większość spośród tego grona należy zaliczyć także do kategorii czarnowidzów.

Radykalizacja światopoglądu
Nadchodzący cham odbił się szerokim echem, doczekał się wielu komentarzy i polemik89,
a jego sugestywny tytuł wszedł do języka powszechnego, choć nie zawsze jest właściwie
rozumiany. Mereżkowski w tamtym czasie, czyli pod koniec 1905 roku, coraz silniej angażował
się w kwestie społeczne i szukał możliwości, by swoje poglądy przedstawić w możliwie
najbardziej wyrazistej formie i przed szerokim gronem odbiorców. Okazją ku temu stało się
zaproszenie

ze

strony

Anny

Dostojewskiej do

napisania

artykułu

wstępnego

dla

przygotowywanego właśnie jubileuszowego wydania dzieł zebranych jej od dwudziestu pięciu
lat nieżyjącego męża Fiodora. Dymitr Siergiejewicz zaproszenie przyjął, jednak przygotowywany
tekst, zamiast oddać cześć wielkiemu pisarzowi, stał się pretekstem do ponownego rozprawienia
się z samodzierżawiem oraz otwartego wystąpienia już nie tylko przeciwko Cerkwi, lecz
prawosławiu w ogóle. Także wydarzenia polityczne towarzyszące pracy nad artykułem, najpierw
manifest październikowy, a następnie powstanie grudniowe w Moskwie, jedynie podsycały
krytyczne wzburzenie, czy wręcz wściekłość autora. Zanim jednak autor Nadchodzącego chama
przekazał tekst żonie Dostojewskiego, miał wygłosić publiczny wykład Prorok rewolucji
rosyjskiej w auli szkoły księcia Teniszewa w Petersburgu. Mereżkowski był w pełni świadom, że
treść wystąpienia ma radykalny, a momentami wręcz obrazoburczy charakter. Zdawał sobie
sprawę i z tego, że przygotowane tezy nie mogą przypaść do gustu Annie Grigoriewnej, która z
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pewnością wycofa zaproszenie do publikacji. Wokół planowanego wykładu zaczęło narastać
zamieszanie – przecieki i domysły sprawiły, że władze zmieniały decyzję o pozwoleniu na jego
organizację, co z kolei wzmogło zainteresowanie wydarzeniem. Mocno przeżywał je i sam
prelegent, co poświadcza korespondencja z Piotrem Weinbergiem, w której analizowane są takie
szczegóły jak ten, czy referować siedząc, czy też na stojąco oraz czy założyć frak, czy może
surdut90.
Wykład odbył się 18 lutego w gmachu szkoły przy ulicy Mochowej 33. Aula była
wypełniona do ostatniego miejsca, a publiczność z niecierpliwością oczekiwała rozwoju
wydarzeń – interesujący był nie tylko wykład, ale i jego możliwe konsekwencje. Przypomnijmy,
że mijał dopiero drugi miesiąc od rozgromienia powstania moskiewskiego.
Nim jednak o merytorycznej zawartości samego wykładu Prorok rewolucji rosyjskiej i
idącej w ślad za nim publikacji o tym samym tytule, warto podkreślić jego wagę i wskazać miejsce
jakie zajmuje na mapie światopoglądu Mereżkowskiego.
Wagę należy podkreślić, gdyż tekst ten często traktowany jest dosyć pobłażliwie i
pobieżnie. Komentatorzy wskazują na jego skrajny, mocno lewicujący charakter i skupiają się na
wybranych, często wyrwanych z kontekstu fragmentach. Takie lekceważące stanowisko wynika
z uprzywilejowanej sytuacji badacza, który po prostu wie, co było potem – wie, jak się skończyła
rewolucja i jaką ostatecznie rolę odegrała radykalna inteligencja. My natomiast szczególnie
podkreślamy znaczenie tego tekstu, ponieważ koncepcja historiozoficzna Mereżkowskiego
została w nim przedstawiona najbardziej bezkompromisowo i wyraziście. Pod tym względem
tekst ten uznać trzeba za jedną z najważniejszych wypowiedzi petersburskiego myśliciela, gdyż
daje nam możliwość prześledzenia procesu przechodzenia filozofa ze sfery idei do sfery praxis –
przeobrażenia wcześniejszych teorii w program politycznego zaangażowania. Ponadto sam
wykład manifestuje wprost dokonującą się zmianę i jednocześnie wyznacza drogę, jaką
Mereżkowski będzie podążał przez kolejną dekadę. Wreszcie, to tutaj dokonuje się
fundamentalna krytyka prawosławia i samodzierżawia, a nawet Rosji jako bytu politycznego w
ogóle.
Prócz tego, Prorok… to zaangażowany tekst rewolucyjny, w którym powołane do
istnienia i wprowadzone w dyskurs polityczno-filozoficzny zostają nowe emblematy, symbole i
narracje, powstaje matryca zmiany globalnej, nowy model działania politycznego oraz dokonuje
się redefinicja postaci rewolucjonisty91. Co więcej, omawiane wystąpienie jest otwarciem,
fundamentem, bez którego znacznie trudniejsze byłoby zrozumienie późniejszych relacji jego
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autora z radykalną inteligencją i terrorystami z Organizacji Bojowej Partii SocjalistówRewolucjonistów.
Wykład Mereżkowskiego, pomimo charakterystycznego, pełnego symboli języka,
emocjonalnego napięcia i interpretacyjnych kontrowersji, charakteryzuje się przejrzystą
strukturą i jasnością przekazu. Autor rozpoczyna diagnozą sytuacji w Rosji, a diagnoza staje się
jednocześnie tezą całego wystąpienia:
Być może prawda o Dostojewskim, którą chcę odkryć podczas tego jubileuszowego
wspomnienia, niektórym wyda się niestosowna, jednak kocham Dostojewskiego na tyle szczerze,
by wyznać o nim całą prawdę […]
«Cała Rosja znalazła się w jakiejś krańcowej sytuacji i chwieje się nad otchłanią» – pisał on
w 1878 roku. Od tej otchłani odwracał wzrok, cofał się, kurczowo chwytał śliskiej krawędzi urwiska,
iluzorycznej ostoi przeszłości – prawosławia, samodzierżawia, narodowości. Lecz gdyby zobaczył
to, na co my teraz patrzymy, to czyż nie zrozumiałby, że prawosławie, samodzierżawie, ludowość,
takie jakimi sam je widział, nie są trzema ostojami, a trzema przeszkodami, które Rosja musi
pokonać na swojej drodze. Poszła ona drogą, którą on wskazał, ku temu, co uważał za prawdę. I oto
płody tej prawdy. Rosja już się nie chwieje, a spada w otchłań. Samodzierżawie wali się. Prawosławie
jest sparaliżowane bardziej niż kiedykolwiek. Lud rosyjski nie stoi już przed pytaniem o
pierwszeństwo, ale o istnienie między innymi narodami europejskimi. […]
Dostojewski jest prorokiem rewolucji rosyjskiej. Jednak jak często bywa w przypadku
proroków, prawdziwy sens jego proroctw był przed nim samym skryty.
Pomiędzy zewnętrzną otoczką, a

wewnętrzna istotą Dostojewskiego istnieje

nieprzekraczalna sprzeczność. Z zewnątrz – martwa skorupa czasowego kłamstwa; wewnątrz –
żywe jądro prawdy wiecznej. Trzeba rozbić skorupę, by dotrzeć do jądra. […] ta prawda, to
proroctwo o Duchu Świętym i świętym ciele, o Kościele i Królestwie nadchodzącego Pana92.

Oto rozpoznanie sytuacji Rosji – stoi ona nad przepaścią, znalazła się w sytuacji
granicznej, w której rozstrzyga się jej dalszy los. Do tego miejsca doprowadziła imperium jego
oficjalna

ideologia

–

prawosławie,

samodzierżawie,

narodowość

–

która,

zdaniem

Mereżkowskiego, opierała się na fałszywych przesłankach i fałszywej wykładni.
Aby dociec przyczyny takiego stanu rzeczy autor Proroka…, podejmuje się dekonstrukcji
pojęć: prawosławie i samodzierżawie, jednocześnie podważając zasadność narodowoimperialnej historiozofii forsowanej przez twórcę Biesów.
Dostojewski określając miejsce prawosławia w świecie, definiował je jako duchowe
zjednoczenie ludzi w Chrystusie, duchową jedność, z której rodzi się wspólnota polityczna, czyli
państwo. Dokładnie odwrotnie miałoby być w przypadku katolicyzmu, gdzie pierwotna jest
zhierarchizowana i ustrukturyzowana wspólnota polityczna, na której nadbudowywane są
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wartości duchowe. W pierwszym przypadku państwo rozumiane jest jako Królestwo Boże,
teokracja, czyli wolna, oparta na miłości wspólnota, która nie dopuszcza żadnej zewnętrznej
przemocy, żadnego narzucenia władzy i siłowego podporządkowania. W drugim przypadku – w
rzymskim katolicyzmie – odwrotnie, państwo to narzucona siłą władza, przemoc i zniewolenie
pochodzące od antychrysta, demonokracja. Problem jednak w tym, komentuje tę
historiozoficzną wizję Mereżkowski, że, po pierwsze, Dostojewski nie doprowadza swoich
koncepcji do końca, z wysuniętych przesłanek nie wyciąga ostatecznych wniosków, a po drugie,
jego teoria nijak ma się do rzeczywistości historycznej, miesza porządek rzeczywistości
postulowanej z faktyczną:
Gdyby […] wyprowadzić ostateczne wnioski z tej opozycji, dobrowolnego łączenia się ludzi
i łączenia ich siłą przez państwo, to w sposób nieunikniony otrzymamy rezultat, którego z
pewnością nie oczekiwał sam Dostojewski: całkowite odrzucenie wszelkiej zewnętrznej władzy
państwowej, każdego królestwa ziemskiego w imię jedynego Pana panujących, jest pełną anarchią,
oczywiście nie w starym, płytkim, socjalno-politycznym sensie, a nowym, znacznie głębszym,
religijnym. Ogólnoświatowa anarchia, jako droga do ogólnoświatowej teokracji, brak władzy jako
droga ku bogowładzy93.

Z kolei o nieadekwatności historiozofii Dostojewskiego do rzeczywistości historycznej
mówi:
Rzeczywistość historyczna jest całkowicie niezgodna ze schematem historycznym
Dostojewskiego: idea powszechnego duchowego zjednoczenia ludzkości w Chrystusie pojawiła się,
choć bez oczekiwanych rezultatów, jedynie w chrześcijaństwie zachodnim, w katolicyzmie, podczas
gdy w prawosławiu idea ta nawet nie zaświtała. Tutaj, na Wschodzie, rzymski cesarz, samowładca
w pogańskim sensie, ziemski bóg, człowieko-bóg, taki jakim był przed chrześcijaństwem, takim i
pozostał. Nie było takiej przemocy, takiego bluźnierstwa, takiego nadużycia samodzierżawnej
władzy, które nie byłoby błogosławione przez Cerkiew prawosławną. […] Jeżeli władzę papieży
postrzega Dostojewski jako odwrócenie się od Chrystusa, to rosyjskie samodzierżawie powinien
widzieć jako bezpośrednią drogę ku królestwu antychrysta94.

Innym

przykładem

tej

niekonsekwencji

jest

szeroko

komentowana

przez

Dostojewskiego koncepcja Moskwy Trzeciego Rzymu, czyli prawosławna wizja imperialistyczna.
Mówiąc wcześniej o dobrowolnym łączeniu się ludzkości w imię Chrystusa, jednocześnie marzy
on o zdobyciu Konstantynopola, podbiciu Azji, by z wysokości bizantyńskiego tronu zjednoczyć
ludzkość pod herbem dwugłowego orła.
Dostojewski w Dzienniku pisarza z 1876 roku w sposób następujący odnosił się do tej idei:
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Konstantynopol powinien być nasz, odbity przez nas Rosjan, od Turków i pozostać
naszym na wieki. Do nas jednych powinien on przynależeć, a my oczywiście, władając nim możemy
dopuścić ku niemu i innych Słowian […]95.

A w innym miejscu:
[…] nie będzie to jedynie łączenie o charakterze politycznym, a już na pewno nie dla
politycznego podboju i przemocy – choć Europa nie potrafi sobie tego wyobrazić inaczej […]96.

Na co Mereżkowski ripostuje:
Może i nie dla, ale i nie bez politycznego podboju i przemocy, nie bez rozlewu krwi, a być
może ogólnoeuropejskiej wojny97.

I nieco dalej:
Tak wygląda «braterska miłość Rosji do innych narodów» nie tylko w kontekście
religijnym, nie tylko w teorii, ale i w praktyce. […] W krwawym bredzeniu Dostojewskiego o
ogólnoświatowej monarchii rosyjskiej «ruski Chrystus» składa pokłon diabłu98.

Autor wykładu zarzuca Dostojewskiemu, choć tak naprawdę całej Cerkwi, kompensację
prawdziwie religijnych i duchowych braków, zaangażowaniem politycznym. Prawosławie, jako
rzekomo prawdziwe chrześcijaństwo, staje się wielką samoświadomością narodu rosyjskiego,
wiarą w siebie samego jako Boga. Rosyjski Bóg, Chrystus rosyjski to nic innego jak syntetyczna
osoba narodu rosyjskiego. Dotąd wydawało się, że chrześcijaństwo stanowi ogólnoludzką
prawdę, a nagle okazuje się, że chrześcijaństwo to prawda jednego, wybranego narodu,
przeradzająca się w oręż walki politycznej i imperialnych podbojów. Mereżkowski zauważa, że
słowa bohatera Biesów, nawróconego nihilisty Szatowa, są niepokojąco zbieżne z poglądami
Dostojewskiego wyrażanymi w Dzienniku.
Gdy wielki naród nie wierzy – stwierdza Szatow w rozmowie ze Stawroginem – że w nim
jednym jest prawda (właśnie w nim i wyłącznie w nim), gdy nie wierzy, że to właśnie on jeden
zdolny jest i powołany do tego, by wszystkich wskrzesić i zbawić swoją prawdą, od razu przestaje
być wielkim narodem i z wielkiego narodu zmienia się w materiał etnograficzny. Prawdziwy wielki
naród nigdy nie poprzestaje na drugorzędnej roli, a nawet na pierwszorzędnej, lecz bezapelacyjnie
i wyłącznie żąda dla siebie pierwszej. Gdy traci tę wiarę, nie jest już narodem. Ale prawda jest jedna,
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a zatem tylko jeden z narodów może mieć prawdziwego Boga, choćby pozostałe miały swoich
bogów osobnych i wielkich. Jedyny «naród Bogonośca» to naród rosyjski99.

Mereżkowski konstatuje, że utożsamienie Boga z narodem jest równoznaczne z
odrzuceniem absolutnego charakteru Boga. Bóg staje się jedynie mitem, narracją stworzoną
przez człowieka. Tym sposobem dochodzimy do tez Feuerbacha, gdyż zarówno w jego
ateistycznej teorii, jak i (pseudo)prawosławnej koncepcji Dostojewskiego Bóg zostaje zastąpiony
człowiekobogiem. Dążąc do ideału Bogoczłowieka, doszedł Dostojewski do człowiekoboga. Jego
tragedia polega na tym, że to, w co wierzył i utożsamiał z prawosławiem, prawosławiem tak
naprawdę nie było, wręcz przeciwnie, było ideologią sprzeczną z prawosławiem, która
przywiodła Rosję na skraj otchłani.
Podsumowując ten wątek, Mereżkowski zarzuca historycznemu prawosławiu całkowite
oderwanie się od własnych źródeł, podporządkowanie autokratycznemu państwu i zaprzedanie
swojej istoty, czyli jednoczenia ludzkości w wolności i miłości, i poddanie się sile władzy
politycznej i wizjom imperialistycznych podbojów. Stało się religią plemienną, w której Boga
zastąpił naród rosyjski, rozumiany jednak nie jako poszczególni Rosjanie, ale ponadjednostkowy
byt polityczny. Jako takie prawosławie nie mogło należycie wypełniać swojej roli, gdyż po prostu
przestało być prawosławiem sensu stricte, przeradzając się w zdegenerowaną strukturę
legitymizującą jedynie polityczne ambicje carów, w carosławie.
Część wykładu poświęconą krytyce samodzierżawia otwiera cytat z Dziennika pisarza:
Nasz naród – dzieci carskie, a car im ojcem. To głęboka i oryginalna idea; to żywy i mocny
organizm, organizm narodu, spojonego ze swym carem w jedną całość. Car dla narodu nie jest
zewnętrzną siłą, nie jest siłą jakiegoś zwycięzcy, lecz ogólnonarodową jednocząca siłą, której
zapragnął sam naród, którą wypracował w swoich sercach, za którą cierpiał, bo od niej jednej tylko
oczekiwał swojego wyprowadzenia z Egiptu. Dla narodu car jest ucieleśnieniem jego samego, całej
jego idei, nadziei i wiary. Stosunek narodu rosyjskiego do swojego cara stanowi najbardziej osobliwy
punkt, odróżniający nasz naród od innych narodów Europy i całego świata; nie jest to dla nas
kwestia przejściowa, lecz wiekowa, wieczna i nigdy się to nie zmieni. […] U nas w Rosji nie ma
żadnej innej siły tworzącej, spajającej, zachowującej i prowadzącej nas, jak tylko ta organiczna,
żywa, więź narodu ze swoim carem i od niej to wszystko u nas się wywodzi100.

Komentując powyższy cytat, Mereżkowski wytyka Dostojewskiemu, że wcześniej
niemalże takimi samymi słowami charakteryzował prawosławie, które również miało być dla
narodu rosyjskiego „wszystkim” – siłą jednocząca i scalającą, poza którą niczego więcej nie
potrzeba. Zapytuje więc Dymitr Siergiejewicz, czy to jedynie wewnętrzna niespójność koncepcji
99
100

F. Dostojewski, Biesy, przeł. A. Pomorski, Kraków 2010, s. 257.
F. Dostojewski, Dniewnik…, t.: 14, s. 492.

41

autora Biesów, czy też może prawosławie i samodzierżawie to po prostu dwie strony tego
samego: prawosławie jest duszą, a samodzierżawie ciałem? Taka koncepcja nie jest niczym
nowym, wywodzi się jeszcze ze starożytnego, pogańskiego Rzymu, gdzie cesarza również
obdarzano atrybutami boskimi, nie ma ona jednak nic wspólnego z prawdziwym
chrześcijaństwem. W Rosji państwo wchłonęło Cerkiew i zawładnęło nią, car stał się
zwierzchnikiem Kościoła, ostatnim sędzią także w sprawach boskich. Doszło do przemieszania
tego, co cesarskie z tym, co boskie, religia stała się instrumentem panowania i podboju sięgając
dna w koncepcji Trzeciego Rzymu:
Starożytna,

pogańska

maska

człowiekobóstwa,

została

zamieniona

na

maskę

chrześcijańskiego bogoczłowieczeństwa. Lecz twarz pozostała ta sama – twarz bestii. I nigdzie na
świecie królestwo bestii nie było tak brutalne, bezbożne i bluźniercze jak tutaj, w samodzierżawiu
rosyjskim.
Cerkiew prawosławna sama nie wie co czyni, gdy nazywa następców rzymskiej bestii
pomazańcami bożymi, czyli Chrystusami, bo przecież Chrystus znaczy pomazaniec boży. Lecz jeśli
ona pojmując to, mimo wszystko nie wyrzeknie się samodzierżawia, to może powiedzieć o sobie
samej to, co Wielki Inkwizytor Dostojewskiego mówi Chrystusowi o katolicyzmie101.

Przytoczmy przywołane słowa Wielkiego Inkwizytora:
[…] nie jesteśmy z Tobą, lecz z nim [szatanem – D.W.], oto nasza tajemnica. […]
przyjęliśmy z jego rąk to, coś Ty z oburzeniem odrzucił, ów ostatni dar, który Ci był ofiarował,
pokazując Ci wszystkie królestwa ziemskie: przyjęliśmy od niego Rzym i miecz cezara102.

Bo czymże innym, kontynuuje swój wywód Mereżkowski, jak nie mieczem cezara,
prawosławne samodzierżawie miałoby podbić Konstantynopol i dać początek Trzeciemu
Rzymowi? Mówienie o pokojowym charakterze prawosławia i samodzierżawia oraz ich odrazie
wobec przemocy to mit, propaganda i ohydny fałsz, które podobnie jak historia o jedności cara
z narodem i ich wzajemnym zaufaniu ostatecznie legły w gruzach wraz z wydarzeniami „krwawej
niedzieli”:
9 stycznia 1905 roku setki tysięcy robotników, cały naród rosyjski, szedł ulicami
Petersburga w kierunku Pałacu Zimowego. Wraz z nimi szły ich dzieci i żony, niosąc ze sobą obrazy
i chorągwie. Szli do swojego cara, tak jak dzieci idą do ojca, z wiarą w niego jak w samego Chrystusa
Zbawiciela. Czy takiemu ludowi można odmówić zaufania? Wydaje się, że wystarczyłoby
odpowiedzieć wiarą na wiarę, a ziściłby się cud miłości, cud złączenia cara z ludem. Całkiem jak u
Dostojewskiego. Ale gdzież tam! Wiemy co się wydarzyło, w jaki sposób władza odpowiedziała
narodowi… Ludobójstwem, dzieciobójstwem. Winę za to ponosi nie jakiś konkretny samodzierżca,
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lecz całe prawosławne samodzierżawie, całe chrześcijańskie państwo od Konstantyna Wielkiego do
naszych dni.
Rosyjską ziemię zalano rosyjską krwią. I pod maską Chrystusa naród zobaczył twarz
bestii103.

Na koniec tego wątku, Dymitr Siergiejewicz po raz pierwszy publicznie, wypowiada
kwestię, którą wcześniej formułował jedynie w prywatnych rozmowach: „Samodzierżawie
pochodzi od antychrysta”104.
Po tym historiozoficznym namyśle oraz krytyce stosunków samodzierżawia i Cerkwi,
Mereżkowski podejmuje się diagnozy bieżącej sytuacji kraju. Stwierdza wprost, że oczekuje
rychłego

upadku

panującego

ustroju,

końca

ery

carów,

Świątobliwego

Synodu

i

podporządkowania Cerkwi państwu, jednak nie należy on do tych myślicieli, dla których
rewolucja jest celem samym w sobie. Wręcz przeciwnie, po raz kolejny podkreśla, że nadszedł
czas, w którym dokonać się może wszystko, bo sytuacja rewolucyjna to nieograniczona potencja:
Kto przelewa krew, ten przekracza granicę rozdzielającą to, co możliwe, od tego co
niemożliwe, to co rzeczywiste od tego co widmowe. Na tym polega koszmar rewolucji, że całe
narody przekraczają granicę krwi i tym samym wkraczają w świat, w którym wszystko jest
możliwe105.

Mereżkowski przestrzega przed pojawieniem się nowych samozwańców, uczniów
Wielkiego Inkwizytora, „cierpiętników, którzy wzięli na siebie przekleństwo poznania dobra i
zła”106, ale także przed wojenną dyktaturą proletariatu i socjaldemokracją. Rewolucja może się
udać, może być sukcesem, który uzdrowi Rosję i cały świat, ale równie prawdopodobne jest, że
świat porewolucyjny okaże się być gorszym koszmarem, aniżeli ten sprzed rewolucji.
Ta diagnoza jest zarazem wezwaniem do czynnego zaangażowania w bieg rewolucji, do
pokierowania wydarzeniami w sytuacji nieograniczonej potencji. Jest opowiedzeniem się za
rewolucją, lecz nie dla niej samej – optymizm miesza się tutaj z wątpliwościami i napawa trwogą.
Przynosi zasadnicze pytanie – jaki charakter powinna mieć rewolucja, jaki jest jej cel i jakimi
środkami powinien być osiągnięty:
Obecnie we wczesnej fazie rewolucji rosyjskiej poraża brak idei religijnej. Jak gdyby
rosyjski «naród-bogonośca» stał się nagle najbardziej bezbożnym ze wszystkich narodów, jakby
chłopi przestali być chrześcijanami107. Lud szuka ziemi, tylko ziemi jakby całkowicie zapomniał o
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niebie i zwątpił w jego prawdę. Cerkiew coś tam plecie o Bogu, jest to jednak tak żałosne, że jak się
zdaje, sama siebie nie słyszy i nie rozumie. Samodzierżawie podpisując konstytucję zapomniało
wspomnieć, że jest prawosławnym i swojego pomazania nie może się wyrzec, chociaż też nie
zapytało tych, od których pomazanie przyjmowało. O inteligenckich wodzach rewolucji nie ma
nawet co mówić, dla nich religia to po prostu zabobon108.

Jak widać warunkiem sine qua non rewolucyjnego sukcesu jest dla Mereżkowskiego
religijny charakter przewrotu i konstytuowania się nowego ładu. Jak już zostało powiedziane,
krytyka historycznego prawosławia nie jest dla niego równoznaczna z odrzuceniem religii w
ogóle, wręcz przeciwnie, jest wskazaniem na konieczność religijnej odnowy. Nie jest
zapatrzeniem w rzeczywistość historyczną, a poszukiwaniem mistycznej potencji, mistycznej
możliwości. Szukając tropów, wzorców, według których owo świadomościowe i społeczne
przeistoczenie ma się dokonać, autor Nadchodzącego chama wskazuje dwa źródła: pierwsze to
Bracia Karamazow Dostojewskiego, a dokładnie część piąta księgi drugiej o znamiennym tytule:
Spełni się, spełni!, drugie to Apokalipsa św. Jana.
W ostatniej powieści Dostojewskiego Iwan Karamazow wyraża wobec zgromadzonych w
celi ojca Zosimy następujący pogląd:
Wychodzę z założenia, że pomieszanie tych dwóch elementów, to znaczy istoty Kościoła
i istoty państwa wziętych oddzielnie, będzie trwało, rzecz jasna, wiecznie, mimo że elementy owe
nie dadzą się doprowadzić do normalnej względem siebie równowagi i żadną miarą uzgodnić, bo
fałszywa jest podstawa ich wzajemnego stosunku. […] Kościół powinien zawierać w sobie całe
państwo, a nie zajmować w nim jakiś kącik; że jeżeli to teraz jest z tych, czy innych powodów
niemożliwe, to z natury rzeczy powinno przecież stanowić główny i bezpośredni cel dalszego
rozwoju chrześcijańskiego społeczeństwa. […] w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa
objawiało się ono na ziemi jedynie przez Kościół i było tylko Kościołem. Następnie pogańskie
państwo rzymskie, chcąc stać się chrześcijańskim, zagarnęło tylko Kościół, lecz samo zostało nadal
pogańskie w rozlicznych swoich funkcjach. […] Kościół zaś Chrystusowy, wcielony do państwa,
rzecz jasna, nie mógł wyrzec się swoich zasad i podstaw, zejść z owej epoki, na której był
zbudowany, bo Kościół może zdążać tylko do swoich celów jasno i stanowczo wytkniętych i
wskazanych przez Pana, a więc i do tego, aby obrócić cały świat, a przeto i całe dawne pogańskie
państwo, w Kościół. W ten sposób (to znaczy w zamiarach przyszłości), nie Kościół ma szukać sobie
określonego miejsca w państwie, jak każde «zrzeszenie społeczne» lub jak «zrzeszenie ludzi dla
celów religijnych», lecz wręcz przeciwnie, wszelkie państwo na ziemi powinno w przyszłości
przeistoczyć się całkowicie w Kościół i stać się jedynie i wyłącznie Kościołem, oczywiście wyparłszy
się wszelkich obcych Kościołowi celów109.
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Powyższy pogląd zyskuje dopełnienie w słowach wykształconego mnicha ojca Paisija,
który w trakcie dyskusji stwierdza:
Wedle innych teorii, zbytnio rozplenionych w naszym dziewiętnastym stuleciu, Kościół
winien przeobrazić się w państwo, jako forma niższa w wyższą, iżby następnie zniknął w nim
doszczętnie, wyparty przez naukę, ducha czasu i cywilizację. Jeżeli tego sobie nie życzy i temu się
nie przeciwstawia, to mu się za to wyznacza w państwie jakiś kącik, i to pod ścisłym nadzorem – jak
to się dziś dzieje wszędzie po współczesnych państwach europejskich. Wedle zaś rosyjskiego
naszego rozumienia i pragnienia, nie Kościół ma się przemienić w państwo, jako w wyższą formę
swojego istnienia, lecz przeciwnie, państwo ma przysposobić się tak, aby się stało jedynie
Kościołem, i niczym innym, co też się spełni, spełni! […] Nie Kościół przemienia się w państwo […].
To właśnie jest Rzym i jego marzenie. To właśnie trzecie kuszenie diabelskie! Przeciwnie, państwo
przeobraża się w Kościół, wznosi się ku Kościołowi i staje się na całej ziemi powszechnym Kościołem
– chybaż to jest zupełnym przeciwieństwem i ultramontanizmu i Rzymu […]110.

I jeszcze wypowiedź ojca Zosimy z tejże rozmowy:
[…] teraz społeczność chrześcijańska nie jest jeszcze doskonała i siedmiu sprawiedliwymi
stoi; ale że oni trwają więc i ona się nie uszczupla, trwa niezachwiana w oczekiwaniu swojej pełnej
przemiany ze społeczeństwa, jako związku nieledwie pogańskiego, w jedyny, ekumeniczny i
panujący Kościół. I to się spełni, spełni, choćby u kresu wieków, albowiem to jedno spełnić się może!
I nie masz się frasować o dzień i godzinę, albowiem tajemnica dnia i godziny w mądrości Bożej, w
Jego przewidywaniu i miłości. I to, co na rozum ludzki bardzo jest może dalekie, z wyroku Bożego
może stać już za drzwiami. I to się spełni, spełni!111

Mereżkowski zwraca uwagę, że wyrażone powyżej poglądy bohaterów powieści
Dostojewskiego, pokrywają się z treścią Apokalipsy zapowiadającej koniec historii i zapanowanie
królestwa świętych na tej ziemi i pod tym niebem112:

I.
5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego,
Pierworodnego umarłych
i Władcy królów ziemi.
Temu, który nas miłuje
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
6 i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego,
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
7 Oto nadchodzi z obłokami,
i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili.
I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi.
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Tak: Amen.
8 Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg,
Który jest, Który był i Który przychodzi,
Wszechmogący.
V.
10 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami,
a będą królować na ziemi».
XX.
4 i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego,
i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi
i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.
Ożyli oni
i tysiąc lat królowali z Chrystusem.
9 obóz świętych i miasto umiłowane
XXI.
1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,
i morza już nie ma.
2 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie "BOGIEM Z NIMI".
4 I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły».
5 I rzekł Zasiadający na tronie:
«Oto czynię wszystko nowe».
I mówi:
«Napisz:
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».
6 I rzekł mi:
«Stało się.
Jam Alfa i Omega,
Początek i Koniec.
Ja pragnącemu
dam darmo pić ze źródła wody życia.
7 Zwycięzca to odziedziczy
i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem.

Bracia Karamazow oraz Apokalipsa św. Jana stają się dla Mereżkowskiego tekstami
profetycznymi113, które definiują cel i opisują charakter rewolucji. Jej celem jest przezwyciężenie
113

Dostojewski najpierw poddany został bezpardonowej krytyce za swój obskurantyzm, by po chwili zostać
okrzyknięty prorokiem – ten paradoks dostrzega sam Mereżkowski, lecz jak tłumaczy, Fiodor
Michajłowicz był geniuszem o profetycznych zdolnościach, któremu nie były w pełni dostępne jego własne
intuicje i przewidywania. Warto nadmienić, że choć Dymitr Siergiejewicz krytykuje głównie poglądy
wyrażane przez Dostojewskiego w jego publicystyce, a treści zawarte w powieściach traktuje jako
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państwa i powołanie do istnienia chiliastycznej Teokracji Anarchistycznej, która zdolna będzie
ogarnąć cały świat. Aby się to dokonało konieczne jest przeobrażenie świadomości,
przezwyciężenie dotychczasowych wyobrażeń, sposobów myślenia o Kościele i państwie oraz
ich wzajemnych relacjach. Rewolucja musi mieć charakter religijny – zauważmy, że religia jest
punktem wyjścia, drogą i celem rewolucji. Jest narzędziem krytyki obnażającym fałsz
upadającego ładu oraz drogowskazem dalszego postępowania. Mereżkowski obawia się, że bez
religii rewolucją pokieruje ślepy proces historyczny, przypadek, zbieg okoliczności, toteż religia,
jako transcendentna istota rewolucji ma nadać tej czystej potencji określoną formę.
W

tak

zarysowanej

perspektywie,

religia

staje

się

czynnikiem

budzącym/przekształcającym/przeistaczającym świadomość, w świadomość teokratyczną,
zdolną do wywalczenia i ukonstytuowania nowego porewolucyjnego bytu społecznego –
Teokracji Anarchistycznej. Wywalczenia, ponieważ stanowisko autora Proroka rewolucji
rosyjskiej jest apodyktyczne i nie dopuszcza żadnych kompromisów z państwem, a co za tym
idzie wieszczy długą walkę o nowy ład.
Nowa świadomość wymaga oczyszczenia, wyzbycia się nagromadzonych w procesie
historycznym błędów w rozumieniu zasadniczych pojęć konstytuujących nasz światopogląd, w
najszerszym tego słowa znaczeniu. Autor Leonarda da Vinci rozpoczyna ten proces od redefinicji
pojęć „państwo” oraz „społeczeństwo”, które mają fundamentalne znaczenie tak dla
indywidualnych, jak i zbiorowych bytów. Nie tylko określają one drogę rozwoju, ale od momentu
właściwego ich pojęcia i zrozumienia konstytuują przyszły ład:
Społeczeństwo stanowi pierwszą zasadę, jest pierwszym żywiołem tego co ludzkie i tylko
ludzkie, a gdy osiąga swą pełnię w świadomości religijnej, nieuchronnie dokonuje wyboru jednej z
dwóch dróg: albo przez Kościół ku bogoczłowieczeństwu, albo przez państwo ku człowiekobóstwu.
Raz wybrawszy jedną z tych dróg, nie ma już odwrotu i trzeba ją przejść do końca. Społeczeństwo
jest glebą, z której wyrasta wszelkie zasiane na niej nasienie – przeklęte plewy albo boża pszenica.
Lecz jeśli raz wyrosną plewy, nigdy już nie będą pszenicą; jeśli raz wyrośnie państwo, to nigdy nie
przemieni się w Kościół. Zresztą plewy i pszenica zawsze rosną razem, aż do żniw, kiedy to sierp
oddzieli to co posiał Bóg, od tego co posiał szatan. Zaostrzenie sierpa jest właśnie świadomością
teokratyczną. Państwo nie może stać się Kościołem już choćby z tego powodu, że samo jest
kościołem, tyle że przeciwnym Chrystusowi – jest kościołem antychrysta. Walka między państwem
i Kościołem jest walką na śmierć i życie. Wszystkiemu, czemu państwo mówi absolutne tak, Kościół
mówi absolutne nie114.

wyrocznie, to nie oddziela Dostojewskiego-pisarza od Dostojewskiego-publicysty. Widzi różnice i
sprzeczności w spuściźnie pisarza, ale stara się je raczej zrozumieć, niż dokonywać na ich podstawie
dekompozycji jego osobowości. Ostatecznie Dostojewski pozostaje jego wielkim mistrzem.
114
D. Mereżkowskij, Prorok…, s. 473.
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Abstrahując od wewnętrznej aporii polegającej na postulowaniu przemiany, która
zgodnie z przyjętym przez Mereżkowskiego założeniem nie może się dokonać (raz obranej drogi
nie można zmienić, a jednak powyższy fragment jest wezwaniem do takiej właśnie zmiany)
wyraźnie widać, że nie tylko samodzierżawie zostaje utożsamione ze złem, z antychrystem, ale
każde państwo, każdy byt polityczny, którego konstytucje stanowią prawa inne niż boskie.
Państwo zostaje potępione, a wraz z nim wszystkie rewolucje, których celem jest jedynie zmiana
ustroju politycznego. Jeszcze wyraźniej widać to w kolejnym fragmencie:
Tak jak nie jest możliwe przeobrażenie absolutnego kłamstwa w absolutną prawdę,
szatana w Boga, tak i nie jest możliwe przeobrażenie państwa w Kościół. Możliwe jest jedynie
przeobrażenie społeczeństwa w Kościół i to właśnie przeobrażenie, organiczna ewolucja, dokonuje
się w ogólnoświatowo-historycznym procesie. Koniec ogólnoświatowo-historycznego procesu
rozpoczyna się od świadomości teokratycznej, która ukazuje nierozwiązywalną sprzeczność
pomiędzy państwem i Kościołem. I gdy tylko ta sprzeczność zostaje ukazana, stopniowe
przechodzenie zmienia się w gwałtowny przewrót, historia staje się Apokalipsą, a ewolucja
rewolucją, najbardziej niszczącą i śmiercionośną dla państwa ze wszystkich rewolucji. Wszystkie
rewolucje polityczne negują stary porządek państwowy w imię nowego, lepszego, czyli jak widać,
odrzucając, w istocie utwierdzają ideę władzy państwowej jako absolutnej. Nie mają oni ani
narzędzia, ani punktu oporu, by obalić tę ideę, a nawet gdyby mogli ją obalić, to i tak nie mają czym
jej zamienić. Rewolucja religijna ma zarówno narzędzie, jak i punkt oparcia, są to idea miłości w
miejsce władzy i idea Kościoła w miejsce cesarstwa. Rewolucja religijna jest ostatecznym obaleniem
wszelkiej władzy ludzkiej, wszelkiego państwa, aż po jego ostateczne, metafizyczne podstawy115.

Mereżkowski forsuje idee rewolucji religijnej nie tylko ze względu na obalenie
dotychczasowego status quo, ale także, a może przede wszystkim, w imię utopijnej Teokracji
Anarchistycznej, bytu społecznego negującego wszelkie zależności opierające się na zasadzie
władzy w imię relacji opartej na miłości bliźniego. Wierzy, lub chce wierzyć, że tylko taka
postawa zniesie wszelkie koniunkturalizmy w świecie idei politycznych, że będzie to ostatnia
faza rozwoju historycznego, a zatem i ostatni przewrót. Ponadto stwierdza, że tylko przewrót o
charakterze religijnym jest w stanie pociągnąć szerokie masy, jak też zmobilizować jednostki do
całkowitego zaangażowania się, całkowitego oddania idei.
Podobnie jak wcześniej w przypadku millenaryzmu i mesjanizmu, tak i w tym miejscu
wypada popełnić dygresję, by przyjrzeć się idei Teokratycznej Anarchii w szerszym ujęciu,
ukazać jej źródła, inspiracje i odniesienia kontekstowe. Jest to tym ważniejsze, że mówimy o
postulowanym przez Mereżkowskiego ustroju powszechnym, który ma zostać urzeczywistniony
przez rewolucję rosyjską, a zatem stanowi treść pozytywną jego millenaryzmu i mesjanizmu.
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Ujmując tę kwestię inaczej, idzie tutaj o ustrój Królestwa Ducha, czyli wyobrażenie ładu
ostatecznego.
Koncepcja Teokratycznej Anarchii w zasadzie od początków chrześcijaństwa
towarzyszyła rozwojowi jego doktryny, zarówno tej ortodoksyjnej, jak i heterodoksyjnej,
konkurując głównie z ideą sakralizacji władzy monarszej i boskiej legitymacji dla jej hierarchii,
czyli chrześcijańską teologią polityczną. Rzecz jasna nie idzie tutaj o terminologię, gdyż pojęcie
anarchii w jego dzisiejszym znaczeniu ma rodowód XIX wieczny, lecz o sens jaki niesie, czyli
postulat braku władzy (gr. an-arche – brak władzy), afirmacji podmiotowości i wynikającej z niej
wrogości wobec wszelkiej władzy i hierarchii społecznej116. Z kolei nie mamy tutaj na myśli
anarchii jako dążenia do nieporządku społecznego i gloryfikacji bezprawia, z którymi tak często
bywa ona kojarzona. Sens ten trafnie oddał Bierdiajew w swoim Zarysie metafizyki
eschatologicznej, gdzie czytamy: „Anarchizm musi być przeciwstawiony nie porządkowi i
harmonii, lecz zasadzie władzy, to znaczy gwałtu zadawanego z zewnątrz”117. Brak władzy
zwierzchniej jest istotą postulowanego ładu idealnego, harmonizującego byt jednostki z bytem
społecznym w sposób niezhierarchizowany i chroniący wolność indywidualną. Zauważmy, że
pozostając na takim szczeblu abstrakcyjności, pod powyższym postulatem podpisaliby się
zarówno przedstawiciele radykalnego anarchizmu ateistycznego, jak też religijni anarchiści, a
dzielące ich różnice uwidaczniają się dopiero w momencie, kiedy pytamy o formy jakie przybrać
ma nowy ład społeczny. Tutaj wspólny pień rozrasta się na setki gałęzi, a w przypadku
anarchistycznych ruchów religijnych droga urzeczywistnienia ideału staje się jednocześnie
eschatologią wiodącą ku Królestwu Bożemu.
Zgodnie z tezą głoszoną przez wybitnego teologa niemieckiego Erika Petersona –
adwersarza Carla Schmitta i idei teologii politycznej – formalnych źródeł anarchizmu
chrześcijańskiego, szukać należy w dogmacie o Trójcy Świętej, który stając ponad
przeciwieństwami metafizycznego monizmu i pluralizmu, ponad judaizmem i pogańskim
politeizmem118, stał się chrześcijańskim buntem w ramach porządku zarówno metafizycznego,
jak i politycznego119. Dogmat trynitarny podważał zasadność oparcia na Bogu nie tylko
monarchii, lecz każdego ustroju politycznego120. Niemożność ta wynika z rodzaju relacji łączącej
poszczególne osoby Trójcy, która podważa zasadność zarówno władzy stojącej ponad wspólnotą,
116
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jak też władzy rozproszonej, sprawującej swe funkcje na mocy jakiejś umowy. Idealnym
przykładem rozbicia się władzy o dogmat trynitarny było Imperium Rzymskie doby Konstantyna
Wielkiego, które nadużywając nowiny chrześcijańskiej podjęło próbę oparcia na niej swojej
teologii politycznej, nie rozumiejąc że tajemnica trójjedności Boga występuje wyłącznie w
wymiarze boskim i nie można jej zrealizować w wymiarze ziemskim121. Mamy zatem do czynienia
z sytuacją, w której dogmat chrześcijański przejawia swą antypolityczną funkcję w momencie
gdy tylko pojawia się pokusa oparcia władzy ziemskiej o Nowy Testament.
Z kolei francuski teolog Jacques Ellul, wedle którego spośród wszystkich opcji
„politycznych” to anarchizm jest najbliższy myśli biblijnej122, dokonuje wnikliwej egzegezy Pisma
Świętego by wyłuszczyć te momenty, które dobitnie pokazują, że miłość i wolność stanowią
rdzeń chrześcijaństwa, a wszelkie próby oparcia na nim władzy ziemskiej są nieuprawnionym
nadużyciem. Jak czytamy w Anarchii i chrześcijaństwie, już w Starym Testamencie przeciwko
każdemu królowi w imieniu Boga występuje prorok, surowo osądzając jego czyny. Za swą
odwagę zawsze spotykały ich prześladowania, jednak ostatecznie okazywało się, że
antymonarchiczne tezy uznawane były za Objawienie. Ponadto nigdy żaden z proroków nie
wystąpił w obronie króla, czy też nie został jego doradcą123. Co więcej, samo dążenie ludu Izraela
do ustanowienia monarchii traktowane było jako wystąpienie przeciwko Bogu. Kiedy
zgromadzenie zażądało od Samuela zmiany systemu politycznego i powołania króla, ten
zaprotestował i oddał się modlitwie – wówczas Bóg do niego przemówił:
Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie
odrzucają jako króla nad sobą. Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z
Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając Mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. Teraz
jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi
panować124.

Samuel powrócił do zgromadzenia i oświadczył:
Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych będzie on brał do
swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami,
pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń
wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na
kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a
podaruje je swoim sługom. Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom
i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych
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młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś
będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was
wtedy nie wysłucha125.

Jak wiadomo pierwszym królem Izraela został Saul, który dopuszczał się wszelkich
nadużyć władzy i został pokonany w wojnie z Filistynami126.
Za radykalnie antypolityczną uważa Ellul także Księgę Koheleta, o czym świadczyć ma
nie tylko przypisanie Koheletowi127 imienia Salomona, powtarzającego, że władza to „marność i
pogoń za wiatrem”, lecz przede wszystkim fragmenty krytykujące wszelką hierarchię: „człowiek
jeden panuje nad drugim na jego nieszczęście”128; „Gdy widzisz ucisk biednego i pogwałcenie
prawa i sprawiedliwości w kraju, nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a jeszcze
wyżsi na oboma”129.
Jeżeli idzie o Nowy Testament, to warto podkreślić, że Jezus już od momentu swoich
narodzin był prześladowany przez władzę, która w obawie przed utratą tronu dopuszczała się
najgorszych okrucieństw130. Ten początek nadaje szczególny ton całej narracji, która swe
anarchistyczne apogeum osiąga w drugim kuszeniu Jezusa, kiedy szatan pokazuje Chrystusowi
wszystkie królestwa świata i ich przepych oraz zwraca się do niego słowami: „Dam Ci to
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”131, a także: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz
mi pokłon, wszystko będzie Twoje”132. Przywołane teksty jasno wskazują, że wszelka potęga,
władza i chwała tych królestw, a więc, jak interpretuje Ellul, wszystko co dotyczy polityki i władz
politycznych, należy do diabła i to on oddaje ją komu zechce133. Podążając dalej za tą wykładnią,
ci, którzy dzierżą władzę polityczną, otrzymali ją od diabła i są od niego zależni. Co więcej, Jezus
nie podważa tego stwierdzenia, lecz odpowiada: „Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i
Jemu samemu służyć będziesz”134, czym tylko podkreśla, że ziemska władza jest uzurpacją i
wystąpieniem przeciwko Bogu. W świetle powyższego, a także mając na uwadze chaos
polityczny i przemoc władzy za czasów dynastii hasmonejskich i herodiańskich, nie może
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dziwić, że generacja pierwszych chrześcijan była wroga względem władzy politycznej w ogóle i
utożsamiała ją ze złem135.
Następnie autor Anarchii i chrześcijaństwa przywołuje szereg antypolitycznych
wypowiedzi Jezusa, spośród których warto przywołać tę, która podejmuje zajmujący
Mereżkowskiego problem użyciu przemocy dla obalenia władzy. Mowa tutaj o dyskusji jaka
rozgorzała pomiędzy Nazarejczykiem i jego uczniami w drodze do Jerozolimy – część z nich
była przekonana, że Jezus sięgnie po władzę i spierali się, który z nich będzie mu najbliższym.
Chrystus najpierw wyjaśnia im, że źle zrozumieli jego misję, a następnie dodaje:
Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie
u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał
być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego,
który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu136.

W powyższej perykopie mamy do czynienia z utożsamieniem władzy politycznej z
tyranią, uciskiem i hierarchią oraz przeciwstawieniem jej dobru, jako że, „nie ma władzy
politycznej, która byłaby dobra, dopóki istnieją władcy i możni”137. Jednak, jak podkreśla Ellul, z
przywołanych słów wypływa jeszcze jedna nauka, mianowicie, odrzucenie możliwości rewolty i
fizycznej przemocy przeciwko władzy, „królom i możnym”, gdyż to byłoby pójściem tą samą,
starą, utartą drogą, jaką kroczą wszyscy rządzący. Słowa Jezusa mówią natomiast, o potrzebie
odpolitycznienia, odhierarchizowania struktury społecznej i oparcia jej na nowym, egalitarnym
fundamencie. By to osiągnąć, nie należy zwalczać królów siłą, lecz na marginesie sfery władzy
budować małe społeczności w oparciu o inne reguły i prawa138. Zresztą to samo przesłanie
odnajdujemy w słynnych słowach Jezusa skierowanych do Piotra, gdy ten podczas pojmania w
ogrodzie oliwnym odciął ucho słudze arcykapłana: „Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy,
którzy za miecz chwytają, od miecza giną”139, a zatem nie walczcie z państwem za pomocą
miecza, gdyż odwróci się on przeciwko wam – od przemocy należy się powstrzymywać, bo tylko
tak można ją zwyciężyć140.
Całkowitą opozycję pomiędzy majestatem Boga i królestwami ziemskimi odnajdujemy
także w Apokalipsie, gdzie władza polityczna ukazana jest pod postacią Bestii. Co więcej, Bestię
stworzył i ofiarował jej tron Smok, czyli Antychryst, a więc wymowa jest tutaj analogiczna, jak w
przypadku ewangelicznego kuszenia Jezusa. Istotna jest także zapowiedź upadku Wielkiego
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Babilonu, czyli Rzymu, która staje się obietnicą destrukcji władzy politycznej – Bóg osądza
potęgę władzy politycznej, gdyż nie można od niej oczekiwać żadnej sprawiedliwości, prawdy,
ani dobra141. Symptomatyczne jest jednak to, że język Apokalipsy jest całkowicie odmienny od
języka jakim posługiwał się Jezus. Nie mamy tutaj już do czynienia z pacyfistyczną kontestacją
władzy, ale z jej radykalnym zanegowaniem i zapowiedzią zniszczenia. Oczywiście można to
tłumaczyć historycznie, gdyż Apokalipsa powstawała w czasach prześladowań pierwszych
chrześcijan, jednak byłby to redukcjonizm nieprzystający do interpretacji Nowego
Testamentu142.
Biblia zawiera także teksty, dające możliwość interpretacji w duchu teologii politycznej
– tutaj należy wskazać przede wszystkim Pawłowe „Omnis potestas a Deo” – cała władza
(pochodzi) od Boga, jednak Ellul stwierdza jednoznacznie, że próby oparcia monarchizmu o
chrześcijaństwo, które od III wieku stały się wręcz powszechne, stanowią zdradę źródeł myśli
chrześcijańskiej, wynikającą ze skłonności do konformizmu i łatwego wyboru posłuszeństwa143.
Możemy zatem postawić tezę, jakoby Ellul, podobnie jak Mereżkowski, podkreślając
niezgodność faktyczności dziejowej z duchem Chrystusowego nauczania, postulował jego
odnowienie i odpolitycznienie, będące w zgodzie z właściwym przesłaniem.
Zwracając się ku rosyjskim kontekstom myśli Dymitra Siergiejewicza, nie można
pominąć dwóch myślicieli o jawnie anarchizujących skłonnościach i jednocześnie czerpiących z
chrześcijaństwa, czyli Bierdiajewa i Tołstoja.
Dla Bierdiajewa144 chrześcijaństwo jest religią broniącą wolności jednostki w jej
zmaganiach ze zbiorowymi fikcjami, jak społeczeństwo, czy państwo. Jak czytamy w Królestwie
Ducha i królestwie cezara, to właśnie religia Chrystusowa dokonała rewolucji, która poprzez
odkrycie w człowieku zasady duchowej, podlegającej jedynie Bogu, wyzwoliła go spod
nieograniczonego podporządkowania władzy ziemskiej145. Skutkiem tego jest jednak sytuacja, w
której jednostka znajduje się w ciągłym konflikcie z państwem, chcącym narzucić mu swój
porządek i odebrać podmiotowość. To tragiczne położenie jest jednak nieuniknione, gdyż
Chrystus głosił „dualizm królestwa Bożego i królestwa cezara”146, który ulegnie rozwiązaniu
dopiero w królestwie Bożym147. Próby oparcia ziemskich monarchii o chrześcijaństwo i dążenie
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do ich sakralizacji, stanowią jawne skażenie nauki Jezusa i opierają się głównie na listach św.
Pawła, które zdaniem Bierdiajewa mają znaczenie jedynie czasowe, historyczne, a nie religijne148.
Takie monistyczne, quasi-totalitarne rozumienie państwa jako bytu wypełniającego wolę Boga
na ziemi ma swoje korzenie w pogaństwie, niestety podobną tendencję, będącą jawnym
zafałszowaniem nauki Chrystusa, można zaobserwować także w chrześcijaństwie. Tutaj Mikołaj
Aleksandrowicz stwierdza wprost: „żadna suwerenna ziemska władza nie może być pogodzona
z chrześcijaństwem: ani suwerenna władza monarchy, ani suwerenna władza narodu, ani
suwerenna władza klasy”149. Autor Nowego średniowiecza, podobnie jak Ellul, akcentuje fakt, że
władza królów pojawiła się wbrew woli Bożej150, i podobnie jak Peterson wskazuje Konstantyna
Wielkiego jako władcę, który w sposób nieuprawniony zapoczątkował chrześcijańską teologię
polityczną, dokonał „poplątania dwóch królestw” i sprawił, że Ojcowie Kościoła przestali bronić
wolności sumienia151. Co więcej, wedle Bierdiajewa władza jest źródłem oraz rozsadnikiem zła i
to niezależnie od tego w imię jakich ideałów i jaką drogą została zdobyta, ponieważ „zwycięstwo
i panowanie zawsze oznaczają dialektyczne przekształcenie w odwrotność tego, o co
walczono”152.
Jak widać, krytyka władzy wynika tutaj wprost z afirmacji wolności – jeżeli wolność
człowieka uznana zostaje za dobro, to wszystko co ją ogranicza jest złem. Skoro tak, to im mniej
władzy, tym więcej wolności, a zatem mniej zła, dlatego też „Ideał anarchiczny w swojej
ostatecznej głębi, jest skrajnym ideałem wyzwolenia człowieka”153. Wolność jednak nie miałaby
tak wysokiego statusu, gdyby nie nadało go jej chrześcijaństwo, albowiem zgodnie z wykładnią
autora Idei rosyjskiej jest ona darem i zarazem przeznaczeniem wyznaczonym człowiekowi przez
Boga. Co więcej nie jest to dar czysto zewnętrzny, lecz istota przekazana człowiekowi przez jego
Stwórcę jako obraz i podobieństwo jego samego, istota, której nie mogą zanegować nawet
najcięższe kajdany władzy.
Kończąc tę dygresję, należy przynajmniej kilka zdań poświęcić wspomnianemu
wcześniej Tołstojowi, który choć jak stwierdza Dobieszewski, poprzez swój antykulturalizm,
antypersonalizm i doktrynerstwo etyczno-religijne znajduje się na przeciwległym końcu refleksji
chrześcijańskiej w odniesieniu do Bierdiajewa154, to przecież są to dwa końce chrześcijańskiego
anarchizmu.
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Wedle Bierdiajewa, religijny anarchizm Tołstoja jest najbardziej konsekwentną i zarazem
najbardziej radykalną formą anarchizmu, gdyż całkowicie odrzuca zarówno zasadę władzy, jak i
przemoc155. Jednak szczególnie istotne w koncepcji autora Zmartwychwstania jest to, że jego
religijność niewiele ma wspólnego z objawieniem, spekulacją teologiczną, czy afirmacją
transcendencji, lecz polega na wierze pojmowanej jako możliwość nadania życiu sensu, który
wolny jest od dekadentyzmu, nie szuka pociechy w eskapizmie i akceptuje życie w jego prostocie.
Wynikający stąd redukcjonistyczny hedonizm, Tołstoj opiera na etyczno-ewangelicznych
regułach chrześcijaństwa, sprowadzających się do postulatu niesprzeciwiania się złu przemocą
oraz pięciu zasad moralnych, przedstawionych przez Chrystusa w Kazaniu na górze156 i za
całkowicie zbędne uważa zinstytucjonalizowane kościoły wraz z ich hierarchiami i martwymi
obrzędami. Jest to zatem chrześcijaństwo moralne, bez metafizyki, Golgoty, zmartwychwstania,
bez cudów, dogmatów, sakramentów i teologii, w którym Jezus nie jest Bogiem, ale człowiekiem
z krwi i kości, jednym z kilku największych mędrców i naprawiaczy ludzkości157. Jak czytamy w
Na czym polega moja wiara?:
tak zwani wierzący wierzą, że Chrystus jest Bogiem, drugą osobą Trójcy Świętej, która
zstąpiła na ziemię po to, by dać ludziom przykład dobrego życia, i robią różne bardzo
skomplikowane rzeczy konieczne do udzielania sakramentów, budowy kościołów, wysyłania
misjonarzy, zakładania klasztorów, rządzenia wiernymi, naprawiania wiary, ale o jednej drobnej
sprawie zapominają – o tym, żeby spełniać Jego zalecenia158.

Nagrodą za przestrzeganie powyższych zaleceń nie będzie transcendentne zbawienie,
lecz ziemskie szczęście. To, że dzisiaj mało kto żyje w oparciu o podstawowe ewangeliczne
prawdy jest skutkiem opresyjnej kultury i powołanych przez nią instytucji, głównie państwa i
kościoła, które sprawiły, że człowiek żyje w ciągłym poczuciu konfliktu pomiędzy własnym
sumieniem, a sztucznymi ramami społecznymi, których zmuszony jest przestrzegać. Sumienie
przybiera tutaj funkcję najwyższej instancji – woli Boga, która ukazuje drogę, jaką człowiek
powinien podążać, by przeobrazić zarówno swoje życie indywidualne jak i cały świat159. Kierunek
tej zmiany wydaje się być oczywisty – kapitalizm powinien zostać zastąpiony socjalistyczną
współpracą, militaryzm arbitrażem i rozbrojeniem, nacjonalizm kosmopolityzmem, a przesąd
religijny rozumną religijną świadomością160. Przełom ten, który doprowadzić ma do
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urzeczywistnienia chrześcijaństwa uniwersalnego, nie może jednak zostać zaplanowany i
zrealizowany, gdyż takie działanie miałoby charakter przemocowy i polityczny, co Tołstoj
jednoznacznie odrzuca. Oznacza to sprzeciw zarówno wobec postulatów rewolucyjnych, jak i
reformistycznych, a jedyną drogą naprawy jest wewnętrzna przemiana, a nie zewnętrzna zmiana
reguł.
Tak jak w przypadku poprzednich dygresji poświęconych millenaryzmowi i
mesjanizmowi, tak i ta traktująca o chrześcijańskim anarchizmie ma na celu ukazanie tropów i
tradycji myślenia chrześcijańskiego, którymi w swojej rewolucyjnej idei podążył Mereżkowski.
Peterson i Ellul wskazali te miejsca w Biblii oraz doktrynie, które stanowią fundament dla
anarchistycznej egzegezy religii Chrystusowej i z dużą dozą pewności możemy zaryzykować
stwierdzenie, że wszyscy przedstawieni tutaj myśliciele są zgodni w tej kwestii. Sytuacja
znacząco komplikuje się, kiedy zaczynamy porównywać wyciągane przez nich wnioski i
formułowane postulaty.
I tak dla Bierdiajewa, podobnie jak dla Mereżkowskiego, objawienie ma charakter
anarchiczny, lecz na mocy tej tezy formułują oni całkowicie odmienne postulaty praktyczne.
Mikołaj Aleksandrowicz w odróżnieniu od Dymitra Siergiejewicza całkowicie odrzuca
możliwość obalenia państwa drogą rewolucji, upatrując w niej jedynie uwikłanie się we władzę,
a zatem pomnażanie zła w świecie. Głosząc dualizm królestwa cezara i królestwa Boga nie widzi
on możliwości urzeczywistnienia tego drugiego na ziemi i za fałszywe uważa podobne obietnice.
Królestwo Boże ziści się i ostatecznie zniesie dualizm władzy i ducha, jednak stanie się to dopiero
w perspektywie eschatologicznej pojmowanej przez niego transcendentnie. Chiliazm był mu nie
tylko obcy, lecz wręcz wrogi i upatrywał w nim zakamuflowane dążenie do przejęcia władzy,
instrumentalizację religii, a także fanatyzm i skłonność do krwawej przemocy161. Zresztą różnice
te znajdą swoje odzwierciedlenie w sporach, jakie obydwu myślicielom przyjdzie toczyć o
inteligencję i rewolucję właśnie – ten wątek zostanie rozwinięty nieco dalej.
Z kolei porównując anarchizm Tołstoja i Mereżkowskiego, to choć obydwaj oczekują, że
będzie to ustrój ostatniego, uniwersalnego eonu chrześcijaństwa, który ziści się w ziemskiej
doczesności, to z kolei dzieli ich pojmowanie istoty chrześcijaństwa jako takiego. Dla autora
Teraz albo nigdy nie do zaakceptowania jest tołstojowski redukcjonizm, ograniczający
chrześcijaństwo do zasad etycznych, gdyż zgodnie z jego mistycyzującą naturą, nie tylko boskość
Chrystusa jest niepodważalna, ale także przemiany społeczne wymagają przebóstwienia,
przeistoczenia sfery profanum w sferę sacrum. Ponadto Mereżkowski stawiając siebie w roli
proroka nie tylko prezentował plan realizacji Królestwa Bożego na ziemi, lecz także praktycznie
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angażował się w jego urzeczywistnienie, a ostatecznej realizacji upatrywał w rewolucji rosyjskiej.
Także jego stosunek do przemocy był mocno ambiwalentny (o czym szczegółowo mowa będzie
w kolejnych rozdziałach), co znacząco oddalało go od pacyfizmu Tołstoja.
Powracając do głównej narracji, czyli dalszej analizy Proroka rewolucji rosyjskiej,
docieramy do kolejnego ważnego zagadnienia, czyli do postaci rewolucjonisty. Zważmy, że w
świetle opisywanej teorii rewolucjonista przestaje być jedynie żołnierzem na barykadzie, a staje
się jeźdźcem apokalipsy, uświęconym bojownikiem w imię millenarystycznej Teokratycznej
Anarchii, Królestwa Ducha Świętego – ziemskiego raju. Tutaj po raz kolejny Dymitr Siergiejewicz
odwołuje się do rozdziału Spełni się, spełni! Braci Karamazow, gdzie ateista i liberał Miusow
przytacza pewną rozmowę:
W Paryżu, kilka lat temu, wkrótce po przewrocie grudniowym, wypadało mi któregoś razu
na wizycie u pewnego bardzo, a bardzo wysoko postawionego wówczas dygnitarza, a mojego
dobrego znajomego, spotkać niezmiernie ciekawego jegomościa. Był to, nie powiem, agent tajny,
ale coś w rodzaju szefa całego oddziału szpiegów politycznych – a więc w swoim rodzaju osobistość
wpływowa.

[…]

Mówiliśmy

o

socjalistach,

rewolucjonistach,

których

wówczas policja

prześladowała. Pomijając główny temat naszej rozmowy, przytoczę tylko nader ciekawą uwagę,
która się naraz wyrwała temu jegomościowi: «Właściwie mówiąc – rzekł – nie bardzo się lękamy
tych wszystkich socjalistów-anarchistów, bezbożników i rewolucjonistów; mamy ich na oku i
znamy wszystkie ich fortele. Ale jest wśród nich niewielka co prawda garstka ludzi osobliwych: to
są ci, którzy w Boga wierzą, chrześcijanie, a jednocześnie socjaliści. Tych to właśnie najbardziej się
lękamy, to straszni ludzie! Socjalista-chrześcijanin, jest groźniejszy od socjalisty-bezbożnika»162.

Zgodnie z powyższym, by rewolucja okazała się skuteczna, a jej zdobycze miały charakter
totalny, czyli taki, który obejmie nie tylko wszystkie warstwy społeczne, ale i prawdziwie
przeniknie całą złożoną osobę ludzką, musi być rewolucją religijną. Wierzących w Boga i w jego
imieniu walczących cechuje wewnętrzny spokój i pewność, że walczą w słusznej sprawie. Są
wolni od duchowych, moralnych rozterek. Choć walczą na barykadach i stosują metody
terrorystyczne, to nie mają wątpliwości, że walczą dla porządku ziemskiego w imię boskiej
prawdy:
Wewnątrz cisza, na zewnątrz burza. Wewnątrz całkowita pewność porządku ludzkiego w
porządku boskim, a na zewnątrz najbardziej anarchistyczna ze wszystkich anarchii. Mówi się, że w
oku cyklonu można dostrzec kawałek błękitnego nieba: teokracja to właśnie błękitne niebo ponad
wichurą znoszącej wszystko rewolucji religijnej163.
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Nakreślona tutaj idea rewolucjonisty, rzuca światło na mającą się wkrótce rozpocząć
współpracę

z

terrorystami.

Ukazuje

teoretyczne

oraz

emocjonalne

zaangażowanie

Mereżkowskiego w sprawę walki rewolucyjnej, wskazuje pobudki dla których szukał kontaktu z
członkami Organizacji Bojowej Partii Socjalistów Rewolucjonistów, jak też uświadamia, jakimi
ideami będzie „karmił” jej żołnierzy. Idąc dalej tym tropem, Mereżkowski ukazuje z czym wiąże
się idea Teokracji Anarchistycznej i przedstawia jej stosunek do chrześcijaństwa:
Nieprzekraczalna sprzeczność tego co ziemskie i co niebiańskie, cielesnego i duchowego,
tego co od Ojca i co od Syna – taka jest granica chrześcijaństwa, tylko chrześcijaństwa. Ostateczne
przekroczenie tej sprzeczności, połączenie Ojca i Syna w Duchu – taka jest perspektywa Apokalipsy.
Objawienie Ducha świętego – święte ciało, święta ziemia, święte społeczeństwo – teokracja, Kościół
jako cesarstwo, nie tylko niebiańskie, ale i ziemskie, spełnienie apokaliptycznej zapowiedzi:
będziemy królować na ziemi, i ewangelickiego wyznania: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na
ziemi. […] to o czym mówię należy nie tylko do mnie, ale do nas wszystkich zmierzających od
Kościoła Piotra do Kościoła Jana […]164.

Już wcześniej, analizując Teraz albo nigdy, stwierdziliśmy, że koncepcja nowej
świadomości religijnej jest herezją chiliastyczną, teraz natomiast wyraźnie widzimy, że
millenarystyczna

eschatologia

staje

się

centralnym

aspektem

omawianej

koncepcji.

Mereżkowski nie wdaje się w spory teologiczne, nie próbuje udowodnić, że takie odczytanie
Pisma Świętego jest uprawnione, ale stwierdza wprost, że urzeczywistnienie apokaliptycznego
proroctwa św. Jana jest przekroczeniem dotychczasowego chrześcijaństwa. Wcześniej
neochrześcijaństwo autora L. Tołstoja i Dostojewskiego miało być odnową chrześcijaństwa, jego
oczyszczeniem z historycznych błędów, swoistym powrotem do źródła, teraz ma być czymś
więcej – jego przekroczeniem, nowym objawieniem, urzeczywistnieniem Trzeciego Testamentu,
Królestwem Ducha. Czy pojawia się tutaj niekonsekwencja i sprzeczność wewnątrz rozwijającej
się i ewoluującej koncepcji? Raczej nie – nie mamy do czynienia z wewnętrzną aporią, lecz
dodefiniowaniem, dookreśleniem i ukonkretnieniem koncepcji historiozoficznej. To właśnie ten
moment, kiedy lakoniczne, symboliczne metafory przeradzają się w konkretne postulaty, także
o charakterze politycznym. Mówiąc o przekroczeniu chrześcijaństwa Mereżkowski nie myśli o
jego odrzuceniu, nie odżegnuje się przecież od nauki Chrystusa, a wręcz przeciwnie, dąży do
totalnego wcielenia jego nauki w życie doczesne. To jednak wymaga wykroczenia poza Nowy
Testament i otwarcia nowego rozdziału w dziejach rozwoju religii judeochrześcijańskiej,
rozdziału spod znaku Trzeciej Osoby Trójcy Świętej – Ducha Świętego.
To co ma konstytuować epokę Ducha Świętego i zarazem odróżniać ją od wcześniejszych
epok Ojca i Syna, to społeczność, zbiorowość, wspólnotowość nowych czasów, przebóstwienie
164
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całej ziemi, całej ludzkości. Zgodnie z wykładnią Mereżkowskiego chrześcijaństwo zasadza się
na objawieniu indywidualnym i dlatego jego świętość ma charakter wewnętrzny, samotny,
indywidualny. Z tego względu wszystkie dotychczasowe próby uspołecznienia chrześcijaństwa
okazały się bezpłodne. Z kolei epoka Ducha Świętego ma być epoką całej Trójcy Świętej, czyli
nie osoby, nie indywiduum, ale boskiej mnogości:
Nie w chrześcijaństwo, a jedynie w religię Trójcy, wszystkich trzech – boskiej mnogości
ujawniającej się w boskiej jedności, włącza się i zbiorowość ludzka, wspólnota indywidualnych
osób, święta społeczność; tylko w religii świętej Ziemi prawdziwie dokonuje się powszechne
złączenie i bytowanie ludzi na ziemi – Kościół jest Królestwem. W chrześcijaństwie Kościół jest
Królestwem Niebieskim, pozaziemskim, duchowym, bezcielesnym. W religii Ducha Świętego
Kościół jest Królestwem Niebiańsko-Ziemskim, duchowo-cielesnym, nie tylko abstrakcyjnie,
mistycznie, ale i jawnie, w rzeczywistości historycznej. To wypełnienie się Trzeciego Testamentu,
wcielenie trzeciej hipostazy Boga, albowiem tak jak pierwsza hipostaza Ojcowska wcieliła się w
świat przyrody, świat przedczłowieczy – w kosmos, druga Synowska – w Bogoczłowieka, tak trzecia
hipostaza – Ducha wcieli się w bogoludzkość, w teokrację165.

U Mereżkowskiego zawsze widoczny był prymat całości nad częścią, zbiorowości nad
indywiduum, ale nigdy dotąd nie został on tak jasno wyartykułowany. To właśnie prawdziwa
powszechność, wspólnotowość i doczesność stają się istotą królestwa Ducha Świętego.
Symptomów przechodzenia w nowy eon Dymitr Siergiejewicz dopatruje się w trwającej
rewolucji, którą porównuje do „straszliwych mąk porodu”. Dzieje się tak, gdyż dotychczas żaden
naród nie żył beż państwa, dotąd być w historii, znaczyło być państwem, więc Rosja ma szansę
jako pierwsza opuścić historię i wejść do nowej, apokaliptycznej rzeczywistości, zrealizować
Teokratyczną Anarchię. By się to dokonało Rosja musi umrzeć – tylko śmierć Rosji jako państwa
może przynieść zbawienie:
[…] nasza nieskończona religijna nadzieja tylko w naszej nieskończonej
politycznej rozpaczy: tylko tam, gdzie kończy się państwowość absolutna, zaczyna się
absolutna religijna społeczność. Liczymy nie na dobrostan państwa i jego długi żywot, ale
na największe klęski, być może śmierć Rosji jako samodzielnego bytu politycznego i jego
zmartwychwstanie jako części Kościoła powszechnego, teokracji. Jeśli ziarno nie obumrze,
to nie ożyje – ta prawda tyczy się zarówno poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw,
całych narodów. […] w tym i tylko tym sensie naród rosyjski może stać się narodembogonoścą166.

To właśnie powyższe słowa kończące Proroka rewolucji rosyjskiej wywołały tak wielkie
oburzenie i zaciążyły na losie całego tekstu. Oburzenie było powszechne, Anna Dostojewska
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wspomina, że po wykładzie kontaktowało się z nią wiele osób, zarówno znajomych, jak i obcych,
z prośbą, by nie publikować artykułu Mereżkowskiego w przygotowywanym wydaniu Dzieł
Zebranych, gdyż wyrażone w nim poglądy są całkowicie sprzeczne z ideami głoszonymi przez
Dostojewskiego167. Tak też się zresztą stało, Anna Grigoriewna wycofała zaproszenie do
publikacji, a krytycy pisali o popadnięciu Mereżkowskiego w skrajność, a nawet szaleństwo. On
sam jednak wszedł już na ścieżkę, którą podążał będzie aż do przewrotu bolszewików. Jego
koncepcja Teokracji Anarchistycznej będzie jedną z istotnych narracji całego okresu
międzyrewolucyjnego, a jej fundamentalne założenia nie ulegną zmianie.
W L. Tołstoju i Dostojewskim, koncepcja nowej świadomości religijnej uzyskała po raz
pierwszy

usystematyzowany

kształt,

sformułowano

postulat

religijnej

odnowy

oraz

przywrócenia godności i ważności ciału. Wówczas koncepcja Mereżkowskiego miała charakter
teorii kulturowo-estetycznej, nie roszczącej pretensji do zmiany ładu politycznego, a wręcz
przeciwnie, Dymitr Siergiejewicz działał w ramach istniejących instytucji państwa i Kościoła oraz
uznawał ich status quo. W powstałym już po wstrząsie związanym z wydarzeniami „krwawej
niedzieli” tekście Teraz albo nigdy, dokonana została fundamentalna krytyka i odrzucenie
samodzierżawia, a neochrześcijaństwo nabrało cech millenarystycznych i przeobraziło się w
utopię chiliastyczną. Z kolei w Nadchodzącym chamie radykalna inteligencja uznana została za
grupę

społeczną

predestynowaną

do

przeprowadzenia

postulowanej

rewolucji

i urzeczywistnienia Królestwa Bożego na ziemi – przez ten fakt nowa świadomość religijna
nabrała cech mesjanistycznych. Wszystkie powyższe elementy odnajdujemy także w Proroku
rosyjskiej rewolucji, najbardziej radykalnym tekście Dymitra Siergiejewicza, gdzie prócz
dodefiniowania wprowadzonych wcześniej pojęć, jednoznacznie potępiona została Cerkiew
prawosławna, a postulowany ład porewolucyjny określony mianem Teokracji Anarchistycznej.
Ponadto z wcześniej wysuwanych przesłanek wyciągnięte zostały ostateczne konsekwencje,
przez co koncepcja z estetyzującej krytyki kultury przerodziła się w historiozoficzną
eschatologię aspirującą do odegrania decydującej roli nie tylko w bieżącej walce społecznopolitycznej, w toczącej się rewolucji, ale i w dziejach świata.
W związku z powyższym, sformułowany w ostatnim z przywołanych cytatów pogląd,
choć wzbudził powszechne oburzenie, to stanowi logiczną konsekwencję dokonującej się
ewolucji światopoglądu Mereżkowskiego. Problem polega tutaj na czymś innym, a mianowicie
na zmianie języka wykładu i statusu ontologicznego całej teorii. Dopóki Mereżkowski mówił o
„powołaniu Teokracji Anarchistycznej” nie budziło to tak gwałtownych reakcji, jednak kiedy w
miejsce tego sformułowania, użył znaczącego w istocie to samo stwierdzenia „śmierć Rosji jako
167

Por. J. Zobnin, Dmitrij…, s.: 207.

60

samodzielnego bytu politycznego” to teoria osiągnęła swój punkt krytyczny i dokonało się jej
przejście ze sfery spekulatywnej do sfery praxis, gdzie cel nabiera cech politycznych. Z kolei
społecznym symptomem tego przejścia staje się powściągana dotychczas eksplozja emocji – w
tym przypadku głównie negatywnych.
Przyznać trzeba, że Mereżkowski nie chował się za maską teoretyka, zdystansowanego
filozofa, znawcy, który „trzecioosobowo” dokonuje chłodnego i niezaangażowanego osądu, lecz
z pełnym oddaniem podjął próbę urzeczywistnienia swojej utopii, biorąc na siebie wszystkie tego
konsekwencję. Negatywne reakcje publiczności zgromadzonej w auli przy ulicy Mochowej 33 w
Petersburgu nie kończą tego eschatologicznego eksperymentu, wręcz przeciwnie, są początkiem
jego fazy empirycznej. Okres współpracy z radykalną inteligencją i terrorystami rozpocznie się
dopiero za kilka miesięcy w Paryżu, jednak zanim do tego przyjdziemy warto przyjrzeć się nieco
bliżej Borysowi Sawinkowowi i Organizacji Bojowej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, czyli
potencjalnym

sojusznikom

Mereżkowskiego w walce o

Anarchistycznej.
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urzeczywistnienie Teokracji

Rozdział II: Jeźdźcy rewolucji.

Jak zostało już powiedziane we wstępie, niniejszy rozdział stanowi wyłom z linearnej
narracji całej pracy i to nie tylko poprzez cofnięcie się w czasie o kilka lat, ale także pozostawienie
Dymitra Mereżkowskiego poza centrum uwagi. Zabieg ten, choć może budzić zastrzeżenia
natury metodologicznej, uważamy jednak za uzasadniony, jako że nie tylko stanowi cenne
uzupełnienie koncepcji Teokratycznej Anarchii poprzez ukazanie jej szerokiego kontekstu
ideowego, ale także przedstawia osoby i projekty społeczno-polityczne, do których autor
Proroka rewolucji rosyjskiej będzie się wprost odwoływał.

Sawinkow to nazwisko które przez przeszło dwie dekady elektryzowało nie tylko całą
Rosję, ale i Europę. To człowiek, wobec którego nikt nie mógł pozostać obojętnym – jedni go
kochali, inni nienawidzili, ale niemal wszyscy podziwiali. Zazdroszczono mu charyzmy, odwagi,
determinacji lub po prostu sposobu życia, który mógłby zawstydzić niejednego bohatera z kart
powieści przygodowych. Rewolucjonista, terrorysta, wybitny organizator, pisarz, ale także
minister i dyplomata – człowiek o wielu twarzach. Był wrogiem numer jeden tajnej policji, cara,
a potem Lenina, bolszewików i Czeka. Sawinkowa spotykamy w wielu dziełach i wspomnieniach
jego współczesnych – spiskowców, pisarzy, poetów, polityków, czy filozofów – przytoczmy kilka
z nich:
Leonid Andrejew:
Lubił się dobrze ubierać, miał wytworne maniery i jeden z całego swego bractwa śmiał bez
ryzyka, że będzie poznany, bywać na wielkoświatowych balach. […] posiadał jeszcze jedną, bardzo
rzadką właściwość: tak jak istnieją ludzie, którzy nigdy nie zaznali bólu głowy, tak samo on nie
wiedział, co to takiego strach. I kiedy inni się bali, odnosił się do tego bez potępienia, ale i bez
szczególnego współczucia, jak do dość rozpowszechnionej choroby, na którą sam jednak ani razu
nie chorował1.

Andriej Biełyj:
W tych dniach jestem na wystawie «Mira Iskusstwa», przepełnionej światowymi damami
i nakrochmalonymi urzędnikami ministerialnymi; jest też pułk o taliach os i złotych kołnierzach;

1
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Riemizowa, zbliżywszy się, szturcha mnie łokciem w bok wskazując oczyma sąsiednią salę; w
przejściu, oddzielony od tłumu, złożywszy ręce za plecami, ktoś ogolony wpatruje się w nas: dwoje
pałających oczu, i Riemizowa szepce:
- On!
On – to Sawinkow, więc opuszczając wzrok przechodzę obok, cóż za śmiałość!”2.

Anatolij Łunaczarski:
Artysta awantury, człowiek w najwyższym stopniu teatralny. Nie wiem, czy zawsze
odgrywa rolę przed samym sobą, ale wobec innych gra rolę zawsze3.

Ilja Erenburg:
Nigdy dotąd nie zdarzyło mi się spotkać tak zagadkowego i strasznego człowieka. W
twarzy jego uderzały przede wszystkim mongolskie kości policzkowe i oczy, to smutne, to
niezwykle okrutne4.

Aleksander Kuprin:
Wspaniały egzemplarz doskonałego zwierzęcia ludzkiego… Namiętny gracz, na skalę
wręcz niewiarygodną, który to z zimnym wyrachowaniem, to z szaleńczą gwałtownością rzuca na
szalę, niczym kopiejkę, cudze i swoje życie5.

Lew Trocki:
Sawinkow, awanturnik na wielką skalę, rewolucjonista dla sportu, który ze szkoły terroru
indywidualnego wyniósł pogardę dla mas; człowiek o wielkich zdolnościach i nieugiętej woli, która
nie stanęła jednak na przeszkodzie temu, że w ciągu szeregu lat był narzędziem w rękach słynnego
prowokatora Azefa6.

Winston Churchil:
[dostrzegłem w nim] mądrość działacza państwowego, cechy dowódcy wojskowego,
odwagę bohatera i wytrwałość męczennika7.

Zinaida Gippius:
Borys Sawinkow – człowiek wszechstronnie utalentowany. Porażająco bystry i
przerażająco czujny8.
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Borys Wiktorowicz Sawinkow urodził się w 1879 roku w Charkowie9. Jego ojciec – Wiktor
Michajłowicz, Rosjanin, był prawnikiem i pełnił funkcję sędziego pokoju w Warszawie. Matka –
Sofia Aleksandrowna, aktorka i dramatopisarka, pochodziła z ukraińskiego rodu Jaroszenków i
była siostrą Mikołaja Aleksandrowicza, malarza pieriedwiżnika, autora słynnego portretu
Włodzimierza Sołowjowa z 1892 roku.
Do ukończenia gimnazjum Sawinkow mieszkał w Warszawie na ulicy Pięknej 13, a w 1896
przeprowadził się do Petersburga, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Prawa tamtejszego
uniwersytetu. Atmosfera na uczelni była napięta, niemal każdego dnia wybuchały protesty
studentów, w których uczestniczył Borys Wiktorowicz. Po raz pierwszy aresztowano go w 1897
roku w Warszawie, gdzie spędzał święta Bożego Narodzenia. W czasie nocnej rewizji żandarmi
znaleźli w jego bagażach odezwę petersburskich profesorów do wykładowców z Uniwersytetu
Warszawskiego, w których piętnowali ich brak sprzeciwu wobec kwestii odsłonięcia w Wilnie
pomnika Michaiła Murawiowa „Wieszatiela”. Dzięki energicznej reakcji matki, której zresztą
jeszcze wielokrotnie przyjdzie wybawiać synów z kłopotów, Sawinkow w warszawskim areszcie
spędził tylko kilka dni. Działalność w organizacjach „Robotniczy Sztandar” oraz „Socjalista”
sprawiła, że ponownie trafił do aresztu w 1899 roku. W tym samym roku ożenił się z Wierą
Uspieńską, córką słynnego pisarza związanego z ruchem narodnickim Gleba Iwanowicza. Nie
znamy szczegółów życia prywatnego przyszłego terrorysty, ale można się domyślać, że jego
rodzina nigdy nie zaznała spokoju i stabilizacji. W 1900 roku, w wydawanym w Genewie piśmie
„Raboczeje Dieło” ukazał się pierwszy artykuł Sawinkowa: Ruch robotniczy w Petersburgu a
praktyczne działania socjaldemokracji, który zyskał sporo recenzji i komentarzy, między innymi
ze strony Lenina. Rosnąca popularność Borysa Wiktorowicza oczywiście nie uszła uwadze
carskiej ochrany. Do kolejnego aresztowania doszło w 1901 roku i tym razem przyszło mu spędzić
kilka miesięcy w Twierdzy Pietropawłowskiej, gdzie napisał swoje pierwsze opowiadanie
Cieniom umarłych, opublikowane anonimowo w roku 190210. Tego samego roku został skazany
na zesłanie do Wołogdy.
W tamtym czasie Wołogda stanowiła główny ośrodek carskiej zsyłki, przez który
przetaczały się setki skazańców. Dla części z nich było to miejsce tranzytowe w dalszej drodze
na północ lub wschód, dla innych docelowe. Borys Wiktorowicz, który do Wołogdy przybył z
żoną i dwójką dzieci, zamieszkał w domu kościelnym na ulicy Gałkinskoj-Dworianskoj. W tym
samym czasie w mieście przebywali także Anatol Łunaczarski, Aleksander Bogdanow, Aleksiej
9
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Remizow, Paweł Szczegolew i Mikołaj Bierdiajew. Opis atmosfery panującej wśród zesłańców
odnajdujemy w Autobiografiii tego ostatniego:
Wiele lat przed ukształtowaniem się w Rosji bolszewizmu spotkałem się ze zjawiskiem,
które można nazwać totalitaryzmem rosyjskiej inteligencji rewolucyjnej, z podporządkowaniem
własnego sumienia grupie, kolektywowi. Tendencja do stłamszenia osobowości istniała zawsze.
Kiedy duża grupa zesłańców przyjechała do Wołogdy, to pojawił się problem, czy należy podać rękę
policmajstrowi. Problem ten chciano rozwiązać kolektywnie. Powiedziałem, że problem ten
zostanie rozwiązany przeze mnie samego, jak i wszystkie inne problemy natury moralnej.
Dyscyplina inteligencji rewolucyjnej była wojskowa i tylko w ten sposób inteligencja mogła
przetrwać […]. Wołogda była w tym czasie centrum zsyłki i na moich oczach przez to miasto
przeszła ogromna ilość zesłańców, przede wszystkim socjaldemokratów, rzadziej socjalistówrewolucjonistów […]. Mogłem poczynić dużo obserwacji. Prawie wszyscy przychodzili do mnie, do
hotelu «Złota kotwica», w którym mieszkałem. Wśród zesłańców byli dobrzy, sympatyczni ludzie,
wszyscy wierzyli w swoją ideę. W ich towarzystwie było jednak trudno oddychać. Poziom
świadomości był niesłychanie niski. Byli ludzie dość oczytani, ale poziom kultury przeciętnego
zesłańca był dość niski […]. W Wołogdzie w tamtych latach zesłańcami było wielu ludzi, którzy
potem stali się znani: Remizow, Szczegolew, Sawinkow, Kistiakowski […] Bogdanow, filozof
marksistowski i Łunaczarski, który przyjechał nieco później niż ja. Należałem do «arystokracji»
wraz z Remizowem, Szczegolewem, Sawinkowem i Madelungiem, Bogdanow i Łunaczarski stali na
czele «demokracji». «Arystokracja» była bardziej niezależna w swoich poglądach, bardziej
indywidualistyczna, miała kontakty z miejscową społecznością, po części z teatrem11.

Dla 23 letniego Sawinkowa pobyt w Wołogdzie był czasem poszukiwań intelektualnych
i formowania światopoglądu. W 1902 roku w dosyć nieoczekiwanych okolicznościach i pomimo
negatywnej recenzji Maksyma Gorkiego, udało mu się opublikować opowiadanie Noc, które
ukazało się w moskiewskim „Kurierze” pod pseudonimem Borys Kanin. W tym samym numerze
ukazał się debiutancki dramat Łunaczarskiego, więc powód do świętowania w środowisku
zesłańców był podwójny.
Patrząc na biografię Sawinkowa widać, że nieustannie gnębił go dylemat, czy poświęcić
się życiu literackiemu, czy politycznemu. W 1902 roku po wspomnianych publikacjach coraz
bardziej pochłaniała go myśl o oddaniu się literaturze, a jednak nie potrafił przestać myśleć o
sprawie politycznej. W tym samym roku deklarował, że program socjaldemokratów już go nie
zadowala, gdyż nie odpowiada warunkom rosyjskim, z kolei jeśli idzie o środki walki politycznej
i terror, najbliższa mu była terrorystyczna tradycja Woli Ludu12.
Na możliwość politycznego zaangażowania nie musiał czekać długo – panująca w Rosji
klęska głodu i narastające napięcie polityczne doprowadziły do odrodzenia się ruchu

11
12

M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002, ss. 112-113.
B. Sawinkow, Wspomnienia terrorysty, przeł. J. Kwieciński, Warszawa 1991, s. 19.
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narodnickiego, czego skutkiem stało się jego zjednoczenie i powołanie w 1901 roku Partii
Socjalistów-Rewolucjonistów.

Narodnictwo i Partia Socjalistów-Rewolucjonistów
Narodnictwo, czyli rosyjski socjalizm agrarny, to szeroki, niejednorodny ruch, który
zrodził się jako reakcja na reformę uwłaszczeniową z 1861 roku13. Zdaniem narodników zniesienie
feudalizmu nie zlikwidowało zniewolenia chłopów, bo choć ustała instytucja poddaństwa, to
wzmocniony został przymus ekonomiczny wynikający z potężnych nierówności społecznych i
dominacji szlachty jako „nowej” klasy kapitalistycznych właścicieli ziemskich14. Sprzeciwiając się
europejskiej drodze ewolucji społecznej, narodnicy forsowali tezę, zgodnie z którą
wykorzystując tradycyjne chłopskie wspólnoty gminne, możliwe jest urzeczywistnienie
socjalizmu

z

ominięciem

kapitalistycznej

fazy

rozwoju.

Ten

swoisty

modernizm

antyokcydentalistyczny podważał oświeceniową wiarę w monolineralny bieg historii i
idealizował przedkapitalistyczny typ więzi społecznej, jednocześnie podzielając główne
założenia ideowe radykalnych demokratów.
Narodnicy w chłopach widzieli męczenników i dążyli do pomszczenia i naprawy krzywd
wyrządzanych im przez stulecia władzy carskiej15. Pierwszą znaczącą organizacją narodnicką
była założona w 1861 roku Ziemia i Wola, dla której inspiracją ideową były poglądy Mikołaja
Czernyszewskiego, Aleksandra Hercena oraz Mikołaja Ogariowa. Za cel stawiała sobie ona
obalenie caratu, powołanie republiki oraz przeprowadzenie nowego podziału ziemi z
uprzywilejowaną pozycją chłopów. Co bardzo istotne, narodnictwo ewoluowało od ruchu
walczącego o prawa polityczne i socjalne do organizacji rewolucyjnej, często antypolitycznej,
kierującej się romantycznym kultem ludu rosyjskiego. Negacja polityki była zresztą
konsekwencją tezy o możliwości urzeczywistnienia socjalizmu z pominięciem kapitalizmu,
gdzie właśnie zaangażowanie polityczne i udział w demokratycznym sprawowaniu władzy
postrzegany był przez narodników jako typowy postulat burżuazyjny.
Najbardziej wyrazistym przejawem narodnickiego romantyzmu, który skonsolidował
cały ruch i sprawił, że narodnictwo trwale wpisało się do historii rosyjskiej myśli społecznej, była
tak zwana „wędrówka w lud” z lat 1873-1874. Celem tysięcy młodych inteligentów, którzy
porzucili uniwersytety i wyruszyli na wieś, było rewolucyjne uświadamianie chłopów i
doprowadzenie do oddolnego przewrotu państwowego. Walicki w swojej analizie narodnictwa
13

Wśród badaczy nie ma zgody co do początku ruchu narodnickiego, jednak naszym zdaniem reforma
uwłaszczeniowa stanowi tę cezurę, która pozwala jasno wyartykułować cechy konstytutywne narodnictwa
poprzez jego stosunek do reformy i wysunięcie rozwiązań alternatywnych.
14
A. Walicki, Zarys…, s. 351.
15
I. Berlin, Narodnicy, [w:] I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, Warszawa 2003, s. 218.
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wskazuje, że wśród uczestników wędrówki wyróżnić można dwa kierunki – ławrystów,
kierujących się wskazówkami wybitnego teoretyka narodnictwa Piotra Ławrowa oraz
bakuninistów. Bakunin postulował odrzucenie nauki, która zgodnie z jego argumentacją
utwierdza, a nie przełamuje podziały klasowe i zamiast tego nakazywał odwołanie się do emocji
zdolnych wywołać wybuch płomiennego buntu. Ławrow z kolei, wierząc w oświeceniowe
tradycje intelektualne, był rzecznikiem edukacji i organicznej pracy u podstaw, która pozwoli na
uświadomienie chłopów i dokonanie przemyślanej i zaplanowanej, a nie spontanicznej i
nieprzewidywalnej, jak w przypadku Bakunina, rewolucji16.
Efekt całego przedsięwzięcia był całkowicie rozczarowujący, gdyż chłopi okazali się
zupełnie niepodatni na propagandę socjalistyczną i znacznie mniej skorzy do buntu aniżeli
przypuszczano. Będąc z natury konserwatywnymi, nie tylko przepędzali młodych entuzjastów,
lecz nierzadko przekazywali ich w ręce organów władzy.
Doświadczenie to było tyleż dramatyczne, co pouczające – dzięki zderzeniu utopijnych
wyobrażeń na temat ludu z praktyką chłopskiej egzystencji, wyciągnięte zostały wnioski, które
znalazły swój wyraz w programie odnowionej w 1876 roku Ziemi i Woli. Dokonując samokrytyki
jednoznacznie stwierdzono, że błędna była zarówno teza, jakoby chłopi byli gotowi do
przeprowadzenia buntu, jak też uznanie ich za zdolnych do zrozumienia, przyswojenia i
uwierzenia w ideę socjalizmu, przekazywaną w sposób teoretyczny i abstrakcyjny. W miejsce
tego postanowiono, że należy działać w sposób mniej spontaniczny, a bardziej zaplanowany i
przemyślany. Cele miały być sformułowane jasno, a przede wszystkim inteligencki socjalizm
należało ubrać w chłopską formę, tak by stał się łatwiej dostępny i przekonujący. Zmiany te
wymusiły reformę organizacji – odtąd miała ona sprawnie kierować zaplanowanymi działaniami
i weryfikować ich skuteczność, ale także chronić działaczy przed policją, a w razie potrzeby
zapewnić im odpowiednie wsparcie. Ziemia i Wola miała stać się scentralizowaną i sprawną
instytucją konspiracyjno-rewolucyjną.
Jako że zarówno te zmiany, jak i druga „wędrówka w lud” z roku 1877 nie przyniosły
oczekiwanych skutków, część działaczy narodnickich doszła do wniosku, że niemożliwa jest
jakakolwiek zmiana oddolna w warunkach samodzierżawia i dlatego należy silniej zaangażować
się w walkę polityczną. Rozpoczęli oni zakrojoną na szeroką skalę działalność terrorystyczną,
polegającą głównie na przeprowadzaniu zamachów na wysokich funkcjonariuszy państwowych,
a w roku 1879, z inicjatywy Lwa Tichomirowa, powołali autonomiczną organizację bojową
Wolność albo Śmierć. Konflikt pomiędzy ortodoksyjnymi narodnikami stroniącymi od
zaangażowania politycznego i silnie akcentującymi etyczny aspekt swojej misji oraz terrorystami

16

A. Walicki, Zarys…, s. 356.
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doprowadził w czerwcu 1879 roku do rozłamu wewnątrz ruchu i powołania dwóch zupełnie
niezależnych bytów – narodnickiego Czarnego Podziału17 pod przewodnictwem Plechanowa
oraz terrorystycznej Woli Ludu na czele z Tichomirowem. Według tego ostatniego, celem
kierowanej przez niego organizacji było obalenie caratu poprzez akcję spiskową i rewolucyjną, a
po jego osiągnięciu możliwie najszybsze przekazanie władzy w ręce ludu, który, jak zakładano,
rozpocznie spontaniczną rewolucję socjalną18.
Za najszybszy sposób obalenia samodzierżawia uznano carobójstwo, toteż Wola Ludu
przystąpiła do organizacji zamachu na Aleksandra II. Po dwóch nieudanych próbach, w dniu 1
marca 1881 narodowolec polskiego pochodzenia Ignacy Hryniewiecki rzucił bombę, która
śmiertelnie raniła cara.
Choć początkowe reakcje były pełne euforii i wierzono, że dni samodzierżawia są
policzone, to jednak struktury rządowe okazały się być znacznie trwalsze i silniejsze od tych
jakimi dysponowali rewolucjoniści. Mobilizacja sił caratu oraz polityka radykalnej reakcji
sprawiły, że Wola Ludu została rozbita i właściwie przestała istnieć. Na instytucjonalne
odrodzenie tradycji narodnickich przyszło czekać do 1901 roku.
Partia Socjalistów-Rewolucjonistów, nawiązując do tradycji narodwolców, za główny cel
swojej działalności uznała stworzenie w Rosji republiki demokratycznej z dominującą rolą „ludzi
pracy”, czyli chłopów i robotników. Poza zmianą ustroju postulowano nacjonalizację
i uspołecznienie przemysłu oraz ziemi. Z powodu braku, bądź nieskuteczności innych metod
działania, głównym narzędziem w dążeniu do realizacji założonych celów miał być terroryzm.
Tutaj należy dodać, że choć zwyczajowo mówimy o partii eserów, to w
przedrewolucyjnym okresie swojego funkcjonowania organizacja ta nie byłą partią sensu stricte
i w niczym nie przypominała zachodnioeuropejskich partii parlamentarnych. Do stycznia 1906
roku eserzy nie posiadali oficjalnie zatwierdzonego programu, regulaminu, struktury czy
sposobu przyjmowania członków. Istniał co prawda Komitet Centralny, jednak jego siła opierała
się na autorytecie naturalnym, a całe zarządzanie miało charakter „ręczny”. Można powiedzieć,
że w początkowej fazie swojej działalności PSR przystąpiła do instytucjonalizacji swojej
działalności, dzięki czemu przestała być jedynie „kółkiem” osób o zbliżonych poglądach, ale do
stania się partią, czekała ją jeszcze długa droga19.
Pierwsze bezpośrednie zetknięcie się Sawinkowa z PSR miało miejsce jeszcze w
Wołogdzie, gdzie dwukrotnie, w roku 1902 i 1903, jako jej emisariuszka przyjeżdżała „babcia
17

Tym mianem określano powszechny, równościowy podział ziemi obszarniczej.
Por. A. Walicki, Zarys…, s. 361.
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Por. K. Morozow, Partija Socyalistów-Riewolucyonierow wo wriemia i poslie riewolucyi 1905-1907, [w:]
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rewolucji” – Katarzyna Breszko-Breszkowska, Polka, która od lat 70-ych aktywnie działała w
ruchach narodnickich. Jak wspomina autor Konia wronego, to właśnie te spotkania sprawiły, że
zdecydował się na wstąpienie w szeregi socjalistów-rewolucjonistów. Członkostwo w warunkach
zesłania nie miało żadnego sensu, toteż w czerwcu 1903 roku uciekł on z Wołogdy i przez
Archangielsk, a dalej przez Norwegię dotarł do Genewy.
Genewa była w tym czasie stolicą rosyjskiej emigracji rewolucyjnej, to tutaj prowadzono
polityczne spory, zawierano porozumienia, organizowano zamachy i szukano schronienia przed
carską policją polityczną. Spiskową atmosferę miasta odnajdujemy w powieści W oczach
Zachodu:
Cień autokracji niedostrzeżony jeszcze przeze mnie padł już był na Boulevard des
Philosophes w wolnej, niepodległej i demokratycznej Genewie, gdzie znajduje się dzielnica zwana
«La Petite Russie». Ile razy zejdzie się dwóch Rosjan cień autokracji jest z nimi – zabarwiając ich
myśli, ich poglądy ich najskrytsze uczucia, ich życie prywatne, ich publiczne wypowiedzi, wnikając
nawet w tajemnicę ich milczeń20.

I dalej:
Razumow szedł prosto do domu po lśniącym wilgocią bruku. Zlał go tęgi deszcz; blask
dalekich błyskawic igrał słabo na fasadach milczących domów z zamkniętymi sklepami wzdłuż całej
Rue de Carouge od czasu do czasu, po nikłym błysku, dawał się słyszeć głuchy, senny grzmot; ale
sam ośrodek nawałnicy zatrzymał się w dolinie Rodanu jak gdyby wzgardliwie omijając tę czcigodną
i beznamiętną siedzibę demokratycznej wolności, to stateczne miasto posępnych hoteli,
udzielających

jednakowej,

obojętnej

międzynarodowym spiskowcom wszelkich

gościnności

turystom

wszelkich

narodowości

i

odcieni21.

W chwili dotarcia Sawinkowa do Genewy w ramach Partii Socjalistów-Rewolucjonistów
działała już Organizacja Bojowa odpowiadająca za akcje terrorystyczne. Powołana do życia
zaledwie rok wcześniej komórka zdołała już przeprowadzić trzy skuteczne zamachy: na ministra
oświaty Mikołaja Bogolepowa, ministra spraw wewnętrznych Dymitra Sipiagina oraz
gubernatora Ufy – Mikołaja Bogdanowicza, jak też nieudaną próbę zabicia oberprokuratora
Świątobliwego Synodu Konstantina Pobiedonoscewa i generał-gubernatora Petersburga
Mikołaja Klejgelsa. Początkowo na czele grupy stał Grigorij Gerszuni, a po jego aresztowaniu w
maju 1903 roku przywództwo przeszło w ręce Jewno Azefa22. Wraz ze zmianą zarządu
Organizacji Bojowej znaczącej ewolucji uległa także strategia jej działania, w związku z czym
zdecydowanie więcej uwagi zaczęto poświęcać kwestiom teorii terroryzmu i środkom jego
20

J. Conrad, W oczach Zachodu, przeł. W. Tarnawski, Londyn 1955, s. 91.
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Jak się później miało okazać, Gerszuni sam mianował Azefa na swojego następcę, nie mając pojęcia, że
ten, jako tajny agent ochrany, zadenuncjował Gerszuniego i przyczynił się do jego aresztowania.
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prowadzenia. Dotychczas liczył się przede wszystkim cel i jego osiągnięcie, natomiast za
kierownictwa Azefa, jasno określono metody działania, taktykę organizacji zamachów i środki
propagandowo-agitacyjne. Kiedy Organizacją Bojową kierował Gerszuni zabijano głównie przy
użyciu pistoletów, strzelając z małej odległości. Planowanie zamachów było bardzo pobieżne, a
ponad misternie opracowane plany, stawiano odwagę i „improwizację” samego zamachowca.
Zupełnie inaczej działał Azef. Po pierwsze, bardzo dużo czasu i uwagi poświęcał wyborowi
współpracowników. Osobiście przeprowadzał rozmowy i oceniał przydatność kandydatów do
„fachu” terrorysty, poddając sprawdzianom ich predyspozycje fizyczne i psychiczne. Po drugie,
planując zamach zarządzał długie przygotowania, polegające na wielotygodniowej obserwacji
celów, organizacji działań dezinformacyjnych i sporządzaniu planów alternatywnych. Po trzecie
zaś, za podstawową broń terrorystów uznał ręcznie rzucane bomby, przez co zamachy nie tylko
zyskiwały bardziej spektakularną formę, ale także stanowiły ideowe i rytualne nawiązanie do
tradycji Woli Ludu i zamachu na Aleksandra II. Należy jednak pamiętać, że w momencie kiedy
Azef obejmował kierownictwo w Organizacji Bojowej, od 11 lat był już tajnym
współpracownikiem carskiej ochrany, nadzwyczaj sprawnie lawirującym pomiędzy swoimi
mocodawcami, zarówno z ramienia rewolucjonistów, jak i służb carskich. W tym miejscu
zatrzymamy się jedynie na zaznaczeniu tej kwestii, ponieważ jej wnikliwa analiza jest
przedmiotem odrębnych monografii23.
Pierwszą oficjalną rozmowę z ramienia eserów przeprowadził z Borysem Wiktorowiczem
Michaił Gotz, jeden z założycieli Partii Socjalistów-Rewolucjonistów i wieloletni członek jej
Komitetu Centralnego, a prywatnie syn moskiewskiego milionera. Spotkanie było krótkie i miało
charakter rozpoznawczy. Sawinkow jasno stwierdził, że interesuje go działalność terrorystyczna,
choć jednocześnie zadeklarował swoje pełne podporządkowanie partii i realizację wszystkich
powierzonych mu zadań. Wiktor Czernow, inny z założycieli partii i jej główny teoretyk, po
latach w swoich wspomnieniach tak opisywał pierwsze wrażenia po spotkaniu z Sawinkowem:
Z wielką niecierpliwością oczekiwałem przyjazdu przyjaciela [Iwana] Kalajewa, o którym
opowiadał z miłością i głębokim szacunkiem. Po jego przybyciu od razu zauważyłem, że to
wyjątkowy, silny i namiętny, choć jednocześnie zamknięty charakter. Pomysłowy, pełen fantazji i
pragnący wyrazistego życia. Wbrew temu co oczekiwałem po opowieściach Kalajewa, z mojej strony
nie były potrzebne żadne starania, by partyjna ideologia stała się dla niego bliska, by się z nią
utożsamił.
Z Sawinkowem obyło się bez tych wszystkich niekończących się nocnych rozmów o tym,
co określało duchowy charakter partii. Dziwiło mnie to. Sawinkow bez sprzeciwu przyjął wszystko
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w co partia wierzyła i co wyznawała. Dopiero później zrozumiałem, że była to zgoda czysto
formalna, niejako «na kredyt». […] Sawinkow posiadał ogromną fantazję, w jego sposobie bycia
prawda przeplatała się z grą, choć pozbawioną sztuczności. W postrzeganiu ludzi i wydarzeń
odznaczał się skrajnym subiektywizmem; coraz wyraźniej nabierał jakiejś mefistofelesowskiej,
naturalnej lub udawanej, pogardy do ludzi. Nie przeszkadzało mu to jednak, by z najwyższym
kunsztem zdobywać władzę nad umysłami i sercami ludzi, w których dyskretnie, stopniowo, wciąż
głębiej i głębiej wbijały się szpony jego władzy; słabe charaktery oddawały się jego panowaniu w
sposób absolutny; z silniejszymi znajomość zwykle kończyła się nagłym zerwaniem.
Jednak na szerokiej publice jego wystąpienia, mowy, czy artykuły nie wywierały większego
wrażenia. Choć nie były pozbawione wyrazistości i swoistej siły, to miały w sobie jakąś nienaturalną
wzniosłość. «Sztuczność, poza» – mówili jedni. «Nie, po prostu dla naszej codziennej pracy, naszej
powszedniości nie przystaje wzniosły nastrój, niezwykła atmosfera działalności terrorystycznej» –
usprawiedliwiali go inni24.

Zamach na Wieczesława Plehwe
Od czasu przyjazdu Sawinkowa do Genewy i spotkania z Gotzem minęło kilka miesięcy
wypełnionych oczekiwaniem na dalsze decyzje Organizacji Bojowej. W obawie przed
dekonspiracją Borys Woktorowicz unikał spotkań z rosyjską emigracją, jedynie czasem
odwiedzali go członkowie organizacji, nakazując cierpliwość i powstrzymanie się od
jakichkolwiek działań powodowanych własną inicjatywą. Dla autora Wspomnień terrorysty
bezczynność zawsze była dużym problemem, rodziła podejrzenia i wręcz lęki, z którymi jeszcze
wielokrotnie w przyszłości przyjdzie mu walczyć. W końcu doszło do rozstrzygającego
spotkania. Tak sam je wspomina:
Pewnego razu, gdy mojego towarzysza nie było w mieszkaniu, do naszego pokoju wszedł
człowiek mniej więcej trzydziestoletni, bardzo tęgi, o szerokiej, obojętnej, nieruchomej twarzy. Był
to Jewno Azef.
Uścisnął mi dłoń, siadł i rzekł, cedząc wolno słowa:
- Powiedziano mi, że pan chce zająć się terrorem. Dlaczego właśnie terrorem?
Powtórzyłem mu to samo, co uprzednio Gotzu. Powiedziałem też, że w danej chwil, za
najważniejsze zadanie uważam zabicie Plehwe. Mój rozmówca przez cały czas słuchał ospale i nic
nie mówiąc. W końcu zapytał:
- Ma pan towarzyszy?
Wymieniłem Kalajewa i jeszcze dwóch. Opowiedziałem mu dokładnie ich życiorysy i
przedstawiłem charakterystyki wszystkich trzech. Azef wysłuchał mnie w milczeniu i zaczął się
żegnać. Przychodził do nas jeszcze kilkakrotnie; mówił niewiele, za to uważnie słuchał25.

24
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W. Czernow, Pieried buriej. Wospominania, Nowy Jork 1953, ss. 189-190.
B. Sawinkow, Wspomnienia…, s. 21.
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Takim sposobem Sawinkow stał się członkiem Organizacji Bojowej Partii SocjalistówRewolucjonistów. Miał przed sobą trzy lata bardzo aktywnej działalności terrorystycznej, która
sprawi, że jego imię obrośnie legendą, wywołując ogromne zainteresowanie nie tylko wśród
radykalnych działaczy politycznych, ale także artystów czy filozofów.
Pierwszym poważnym zadaniem w jakie został zaangażowany Borys Wiktorowicz był
zamach na ministra spraw wewnętrznych Wiaczesława Plehwe, który objął tekę ministerialną w
szczególnych okolicznościach, bo bezpośrednio po zabójstwie swojego poprzednika Sipiagina w
1902 roku. Sytuacja ta sprawiła, że policja zyskała nowe, praktycznie nieograniczone
uprawnienia, a służby znalazły się w stanie wojny ze wszystkimi, którzy poddawali w wątpliwość
zasadność samodzierżawia. W czasie rządów Plehwe Rosja została przekształcona w państwo
policyjne w nowoczesnym tego słowa znaczeniu26. Kandydaturę nowego ministra miał podsunąć
Mikołajowi II Pobiedonoscew, który w charakterystyczny dla siebie sposób stwierdził, że jest to
głupiec, człowiek o bardzo ograniczonych horyzontach, ale w Rosji tylko taka osoba jest w stanie
zapewnić ciągłość systemu i umocnić trwałość reżymu27. Sama osoba nowego ministra nabrała
wręcz mitycznego znaczenia, czemu dodatkowo sprzyjała otaczająca go aura tajemnicy – długo
nie znana była nawet data i miejsce jego urodzenia. Pochodził z niemieckiego rodu, ale po
śmierci rodziców wychowywali go opiekunowie w Warszawie. Po ukończeniu studiów
prawniczych w Moskwie zajmował stanowiska prokuratorskie w Tule, Wołogdzie i Warszawie,
a od 1879 w Petersburgu28, gdzie zaczął specjalizować się w sprawach związanych z działalnością
terrorystyczną. Był zaangażowany w śledztwo wszczęte po detonacji bomby w Pałacu Zimowym
oraz kierował sprawą zabójstwa Aleksandra II i właśnie po tym ostatnim zadaniu rozpoczął
karierę w carskiej biurokracji, obejmując w 1881 roku stanowisko dyrektora nowego
Departamentu Policji powołanego do walki z działalnością wywrotową. Od tego momentu stał
się najlepiej poinformowaną osobą w Rosji. Nie był jedynie wysokim urzędnikiem państwowym,
ale gorliwym i przekonanym obrońcą władzy carskiej. Stosowane przez niego nowe narzędzia
operacyjne, takie jak infiltracja i prowokacje miały nie tylko tej władzy strzec, ale także czynnie
ją wspierać poprzez sterowanie i manipulacje nastrojami społecznymi. Do tych ostatnich należał
eksperyment zwany „zubatowszczyzną” (od nazwiska szefa moskiewskiej policji politycznej
Siergieja Zubatowa), polegający na zorganizowaniu przez tajną policję związków zawodowych
w fabrykach. Miały one oderwać robotników od wpływów rewolucjonistów poprzez
zaspokojenie ich żądań ekonomicznych29.
26

Por. R. Pipes, Rewolucja rosyjska, przeł. T. Szafar, Warszawa 2014, s. 9.
Por. S. Witte, Wospominanija Leningrad 1924, s. 28.
28
Por. L. Bazylow, Polityka wewnętrzna caratu i ruchy społeczne w Rosji na początku XX wieku,
Warszawa 1966, ss. 253-254.
29
Por. R. Pipes, Rewolucja…, s.10.
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Prowadząc otwartą wojnę z organizacjami spiskowymi, Plehwe doskonale wiedział, że
znajduje się na ich celowniku. Zachowywał wszelkie środki ostrożności, zawsze otaczała go
ochrona i liczni szpicle, jednak tym, który jak sądził, zapewni mu bezpieczeństwo, był tajny
agent Azef, wprowadzony przez niego do Organizacji Bojowej Partii SocjalistówRewolucjonistów.
Zatem w momencie kiedy Sawinkow przystępuje do swojej pierwszej terrorystycznej
akcji, mamy do czynienia z nader osobliwą sytuacją. Szefem Organizacji Bojowej jest agent
Plehwe, organizujący zamach na swojego chlebodawcę. Nie ma wątpliwości, że Azef nie był
wiernym i oddanym współpracownikiem reżimu, a przebiegłym, wyrachowanym, ale i
genialnym hochsztaplerem. Bez wątpienia był zapatrzonym w siebie egoistą, uwielbiającym
wytworne życie, sławę i bogactwo, ale jednocześnie przez wiele lat udawało mu się działać w taki
sposób, że zadowoleni z jego pracy byli zarówno rewolucjoniści, jak i policja. Zatem po której
stronie barykady znajdował się organizując zamach na Plehwe? Czy rzeczywiście chciał
doprowadzić do szybkiej i skutecznej akcji, czy też celowo dezorganizował i opóźniał pracę
grupy przygotowującej zamach w Petersburgu? Pytanie to jest tym bardziej zasadne, że przecież
zamach okazał się skuteczny dopiero po kilku nieudanych próbach. Z drugiej strony, historycy
często wskazują na osobistą niechęć Azefa do Plehwe, związaną z nieukrywanym
antysemityzmem ministra. Szala goryczy miała się przelać w kwietniu 1903 roku, kiedy doszło
do pogromu ludności żydowskiej w Kiszyniowie. Trwające dwa dni plądrowanie dzielnic
żydowskich, pobicia, podpalenia i mordy nie wywołały żadnej reakcji ze strony policji czy wojska.
Zabitych zostało 45 osób, a ponad 500 zostało rannych30. Plehwe od dawna wspierał
antysemickie publikacje i otwarcie mówił o swojej nienawiści do Żydów, twierdząc, że stanowią
oni co najmniej 40% ruchu rewolucyjnego. Bezpośredniego zaangażowania w kiszyniowski
pogrom Plehwe nigdy nie udowodniono, jednak powszechnie panowała opinia, że jego polityka
jeżeli nie wprost, to przynajmniej pośrednio sprzyjała podobnym prześladowaniom. Wydarzenia
w Besarabii Azef przyjął bardzo osobiście. Sam był Żydem i chociaż już w młodości zerwał z
judaizmem, to nigdy nie opuściło go swoiste poczucie wspólnoty.
Ostatecznie do udanego zamachu doszło 15 lipca 1904 roku w Petersburgu. W akcji wzięli
udział Jegor Sazanow – były student prawa i medycyny na Uniwersytecie Moskiewskim,
wywodzący się ze staroobrzędowej, religijnej rodziny, Maksymilian Schweitzer – inżynier
odpowiedzialny za przygotowanie bomb, Iwan Kalajew – przyjaciel Sawinkowa z Warszawy, syn
inspektora policji i polskiej szlachcianki, Dawid Boryszański – kierownik kijowskiej delegatury
Organizacji Bojowej, Lejba Sikorowski – robotnik z Białegostoku, Jegor Dulebow – najbardziej
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Por. L. Bazylow, Polityka…, s.:271.
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doświadczony z całej grupy, organizator i wykonawca zamachu na gubernatora Ufy
Bogdanowicza i Sawinkow. Cała akcja przebiegła zgodnie z planem: tak jak oczekiwano, kareta
wioząca Plehwe wjechała na Izmajłowski Prospekt i zbliżała się do hotelu Warszawskiego.
Pomimo szpicli odgrywających najrozmaitsze role, Sazanowowi, który niósł pod pachą
najsilniejszy, 12 funtowy ładunek zawinięty w papier gazetowy, udało się zbliżyć do powozu:
Już byłem przy samej karecie, albo przynajmniej takie miałem wrażenie – wspominał w
liście do towarzyszy – zobaczyłem jak Plehwe zmienia pozycję, nachyla się i przywiera do szyby.
Mój wzrok spotkał jego szeroko rozwarte oczy. Nie było na co czekać – wreszcie się spotkaliśmy.
Byłem już pewny sukcesu i nie zważałem na to, co dzieje się za moimi plecami: może zaraz mnie
pochwycą, może Plehwe zacznie krzyczeć lub wyskoczy z karety z drugiej strony. Kareta zrównała
się ze mną. Wyjąłem bombę i rzuciłem celując prosto w szybę…31.

Siła eksplozji była tak ogromna, że kareta została doszczętnie zniszczona, a w pobliskich
budynkach wyleciały szyby – Plehwe nie miał najmniejszych szans na przeżycie. Sazanow
odniósł ciężkie obrażenia brzucha i stracił dwa palce u lewej nogi. Ponadto w zamachu zginał
stangret Plehwe, a liczni przechodnie odnieśli rany.
Zamach odbił się szerokim echem nie tylko w Rosji, ale i w całej Europie. Jak zaświadcza
wiele źródeł, o zamachu mówili wszyscy, ale prawie nikt nie żałował Plehwe. Wręcz przeciwnie,
powszechnie mówiło się o uldze, lub wręcz radości. Piotr Struve pisał:
Zwłoki Bogolepowa, Sipiagina, Bogdanowicza, Bobrikowa, Andreijewa i von Plehwe to nie
melodramatyczne kaprysy czy romantyczne epizody historii Rosji. Zwłoki te znaczą logiczny proces
konania samowładztwa. Rosyjskie samowładztwo, którego uosobieniem są dwaj ostatni
imperatorowie i ich ministrowie, z uporem odcinało i nadal odcina kraj od wszelkich dróg legalnego
i stopniowego rozwoju politycznego […]. Dla rządu straszna jest nie fizyczna likwidacja Sipiaginów
i von Plehwów, lecz budzona przez te filary władzy powszechna atmosfera niechęci i oburzenia,
która w łonie społeczeństwa rosyjskiego rodzi jednego mściciela po drugim […]. [Plehwe] sądził, że
można utrzymać samowładztwo, wprowadzając wszędzie policję – samowładztwo, które
przekształca prawodawstwo, administrację, naukę, Kościół, szkołę i rodzinę w [organa] policyjne –
i że takie samowładztwo może wielkiemu narodowi narzucić prawa własnego rozwoju
historycznego. A przecież policjanci von Plehwe nie zdołali nawet zapobiec zamachowi
bombowemu. Cóż za żałosny dureń!32.

Z kolei Paweł Milukow, założyciel Partii Konstytucyjno-Demokratycznej tak komentował
akcję Organizacji Bojowej:
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J. Sazanow, Eto ja winowat… Ewolucyja i ispowied’ terrorista. Pis’ma Jegora Sazanowa s
kommentarijami, Moskwa 2001, ss. 73-74.
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Plehwe zabity! Więc i ta «twierdza» została wzięta. Plehwe, który walczył z ziemstwami,
organizował pogromy Żydów, prześladował prasę, chłostą gasił powstania chłopskie, represjami
zduszał pierwsze przejawy dążeń narodowowyzwoleńczych Finów, Polaków, Ormian… zabity przez
rewolucjonistę. Ten, który mawiał: «żeby zapobiec rewolucji, potrzebujemy maleńkiej zwycięskiej
wojny», lecz wojna nie okazała się ani maleńką, ani zwycięską… i oto odpowiedź rosyjskiej
rewolucji! Widać, że rosyjska walka z «twierdzą» samodzierżawia weszła w nową fazę33.

Zamach wstrząsnął carem Mikołajem II, któremu w ciągu dwóch lat terroryści
zamordowali dwóch ministrów spraw wewnętrznych. Opinia publiczna bacznie obserwowała
jego reakcję i oczekiwała decyzji. Spodziewano się zaostrzenia polityki i silnych represji,
powołania po Sipiaginie i Plehwe kolejnego konserwatysty na ich następcę, jednak wskutek coraz
gorszych wieści z frontu japońskiego oraz wewnętrznych niepokojów, 24 sierpnia 1904 roku
nowym ministrem został książę Piotr Swiatopołk-Mirski – uchodzący za przeciwnika państwa
policyjnego oświecony konserwatysta. Zinaida Gippius wspominała:
Można rzec, że inteligencja przeżywała «wiosnę»: minister naznaczony na miejsce
zabitego Plehwe, Swiatopołk-Mirski, znacząco różnił się od swego poprzednika; inteligencja
wykorzystała moment, rozpoczęły się «bankiety», szereg «bankietów», przechodzących w mitingi.
Bywaliśmy [z Dymitrem Mereżkowskim – D.W.] na wielu z nich, raz nawet siedziałam przy stole
obok ładnej młodej damy – była to sławna dziś [Aleksandra – D.W.] Kołłontaj, bolszewicka
ambasador w Szwecji. Bankiety wypełniały mowy zapalające do walki. Wkrótce mowy przeszły w
manifestacje, a na ulicach słychać było pierwsze wystrzały34.

Jeżeli idzie o postać terrorysty Sazanowa, to jego obrońca – wybitny adwokat, pisarz i
poeta Mikołaj Karabczewski, przeciwnik samodzierżawia, ale i wszelkiej przemocy, w swoim
artykule Trzy sylwetki przedstawiał go w sposób następujący:
Od naszego pierwszego spotkania jego osoba wywoływała we mnie bezgraniczne
współczucie i żal. Był to żal osobliwy, dogłębnie przenikający całą istotę. Żal, który ostro i boleśnie
wywoływała cała jego postać. Odnosiłem wrażenie, że nawet dwaj żandarmi pilnujący go w lazarecie
wyborgskiego więzienia odczuwali to samo. Młody, o jasnej, przyjaznej twarzy, cały był
pokaleczony, cały w ranach, okutany tylko w szpitalny chałat. Równie poraniona była jego dusza, w
którą można było zajrzeć przez dobre oczy. Prawie głuchy35, ufnie podsuwał ucho pod same wargi
swojego rozmówcy. Było w tym zachowaniu coś dobrego, dziecięcego. W ogóle wywoływał
nadzwyczaj pozytywne wrażenie. Jego ojciec i brat, którzy przyjechali do Petersburga na widzenie,
słusznie zapewniali: «dobry on u nas, wrażliwy, sam Pan zobaczy!»36
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Karabczewski jako przeciwnik terroryzmu, wielokrotnie podkreślał, że Sazanow sam stał
się ofiarą, w swojej wrażliwości został wmanipulowany w działalność spiskową, która była
sprzeczna z jego naturą. Zaznaczał, że spośród wszystkich morderców jakich przychodziło mu
bronić, Sazanow zdecydowanie się wyróżniał. Posunął się nawet do stwierdzenia, że „zestawiając
osobowość ofiary i zabójcy, odmawia nazywania jego czynu zabójstwem”37.
Sam Sazanow jednak mocno protestował przeciwko podobnemu stawianiu sprawy,
kategorycznie stwierdzając, że jego wybór był w pełni świadomy i samodzielny. Ażeby uciąć
wszelkie spekulacje, wystosował list do swojego obrońcy, w którym czytamy:
[…] zapewniam: rzucając bombę w ministra Plehwe w ogóle nie myślałem, że ma ona
uderzyć w panujący w Rosji system rządów. Skierowałem bombę w Plehwe nie jako w rosyjskiego
ministra (ich jeszcze wielu zostało), a w Plehwe jako konkretną osobę, która tak, a nie inaczej
wypełniała rolę Ministra Spraw Wewnętrznych. Minister Plehwe zwalczając społeczne
niezadowolenie posuwał się do najbardziej brutalnej przemocy, dopuszczając się tym samym
wielkiego przestępstwa.
1.

Plehwe skazał na śmierć, zamknął w twierdzach i poddawał wszelakim torturom i karom
naszych towarzyszy, którzy przez niego samego, lub jego agentów zostali zmuszeni do
wystąpienia przeciw mordercom i ciemiężycielom narodu. Bałmaszow38 i Lakert straceni na
szubienicy. Gerszuni39 i Frumkina40 pochowani w Szlisserburgu.

2.

Plehwe, sprawując funkcję dyrektora departamentu policji, za pomocą szubienic, twierdz,
katorg, więzień i zsyłek zniszczył Wolę Ludu. Lud nie zdążył zapomnieć swojemu staremu katu
jego dawnych win, gdy ten znowu podniósł na niego rękę.

3.

Plehwe jeszcze przed wybuchem wojny z Japonią wywoływał wewnątrzpaństwowe konflikty.
Patrzył na Rosję jak na wrogie państwo i zalewał jej glebę krwią własnych obywateli. Strzelał
do robotników, gdy ci odważyli się otwarcie mówić o swoich potrzebach i interesach. Tak,
Plehwe, choć osobiście nie dowodził, nie wydał żołnierzom rozkazu «ognia», to on ponosi winę
za strzelanie do robotników. Ponosi winę, ponieważ zainicjował strzelanie do robotników,
ponieważ kierował wydającymi rozkazy agentami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

4.

Ludzka godność, godność rosyjskich obywateli doznała wielkiego uszczerbku w czasie rządów
Plehwe. Chłopi i robotnicy byli na masową skalę poddawani karom cielesnym.
Rosyjscy rewolucjoniści na każdym kroku są poniżani i bici przez policjantów i szpiegów.
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N. Karabczewskij, Czto glaza moi widieli, t. II., Berlin 1921, ss. 43-44.
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informacji na temat procesu Frumkiny patrz: rozdział IV, s. 152.
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5.

Nakładając wysokie podatki na chłopów, Plehwe wywołał klęskę głodu. Kiedy niedostatek
ziemi, wyzysk obszarników i brak jakiejkolwiek pomocy doprowadził charkowskich chłopów
do ostateczności i by nie umrzeć z głodu podjęli próbę zdobycia chleba siłą, to za karę nałożono
na nich nowe podatki.

6.

Plehwe dopuścił do okrutnego pogromu kiszyniowskich Żydów: tam, na oczach obojętnej
policji bito żydowskich starców, kobiety i dzieci. Kobiety były hańbione, własność żydowskiej
biedoty była niszczona i grabiona w biały dzień. Plehwe dopuścił do pogromu, bo wpisywał się
on w jego wewnętrzną politykę eskalującą nienawiść rasową.

7.

Plehwe brutalnie dławił wszelkie próby legalnej pracy na rzecz dobra narodu: wolne słowo było
prześladowane i ginęło pod uciskiem cenzury. Plehwe całą Rosję utrzymywał w stanie
nadzwyczajnym o wzmożonej kontroli. Całe jej terytorium pokrył siecią komisariatów, zalał
policją i agentami tak, że skażonym nimi powietrzem nie można było oddychać.

8.

Plehwe ponosi odpowiedzialność za to, że trwająca wojna spływa rzeką rosyjskiej krwi, że ginie
kwiat naszego narodu, marnuje się jego siłę i traci pochodzące z jego pracy pieniądze. Plehwe
jest temu wszystkiemu winien, gdyż zwalczając żurnalistykę i opinię publiczną, nie dopuścił
do debaty i zapobieżenia wojnie.
Oto co działo się w Rosji w czasie dwuletnich rządów Plehwe. Oto przestępstwa jakich
dopuścił się sam Plehwe i jego agenci. […]
Oto dlaczego Partia Socjalistów-Rewolucjonistów powołała do życia swoją
Organizację Bojową, wydała wyrok śmierci na ministra Plehwe i ja, Jegor Sazanow, członek OB
PSR, z poczuciem głębokiej wdzięczności za okazany mi honor i zaufanie, wypełniłem swój
dług rewolucjonisty i obywatela41.

W wypowiedzi Sazanowa wyraźnie widać, że przystępując do zamachu kierował się
własnym światopoglądem i przekonaniami, które bliższe były Woli Ludu niż Organizacji
Bojowej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów. Jego stanowisko w niektórych kwestiach było wręcz
sprzeczne z programem partii, z czego zresztą Sazanow zdawał sobie sprawę: W tym kontekście
pisał:
[…] bracia-towarzysze,

niepokoi mnie myśl, czy nie pobłądziłem w jakimś

stopniu wyjaśniając zadania partii. Wiecie przecież, że w swych poglądach na terror jestem
narodowolcem i odbiegam od programu partyjnego42.

Ponadto, zgodnie ze wspomnieniami Karabczewskiego, nie ma wątpliwości, że
Sazanowowi obce były wszelkie cele i intrygi o charakterze politycznym, jak i intelektualne
rozważania na temat działalności terrorystycznej. Był postacią zupełnie odmienną od
Sawinkowa, znacznie mniej skomplikowaną, ale bardziej szczerą i bezpośrednią. Kierowało nim
głębokie poczucie niesprawiedliwości panującej w carskiej Rosji i miłość do prostego ludu. Czy
można jednak powiedzieć, że Organizacja Bojowa instrumentalnie posłużyła się jego osobą dla
41
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J. Sazanow, Eto ja winowat…, ss. 98-100.
List Sazanowa do członków OB PSR wysłany z więzienia [w:] B. Sawinkow, Wspomnienia…, s. 75.
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osiągnięcia własnych celów? Z pewnością nie – nie mamy żadnych podstaw by twierdzić, że
Sazanow został zmanipulowany, wręcz przeciwnie, zgłosił się z własnej woli, na ochotnika, a
wśród partyjnych towarzyszy cieszył się szacunkiem i szczerą przyjaźnią. Kalajew mówił o nim:
„[..] nie spotkałem jeszcze takich ludzi jak on… Takiej miłości w sercu, takiej odwagi. Takiej siły
ducha…”43, a Sawinkow wspominał:
Po jednej z narad wybrałem się z Sazanowem na spacer po Moskwie. Długo
włóczyliśmy się po mieście i w końcu usiedliśmy na ławce przy skwerze przed świątynią
Chrystusa Zbawiciela. Był słoneczny dzień i kopuły cerkwi lśniły w słońcu. Milczeliśmy
długo. W końcu powiedziałem:
– Cóż, pójdzie Pan i zapewne nie wróci…
Sazanow nie odpowiadał, a jego twarz była taka jak zawsze: młoda, odważna i otwarta.
– Proszę powiedzieć – kontynuowałem – jak pan myśli, co będziemy odczuwać po…
zabójstwie?
Nie namyślając się odpowiedział:
– Dumę i radość.
– Tylko to?
– Oczywiście, tylko to.
Ten sam Sazanow pisał mi potem z katorgi: «Świadomość grzechu nigdy mnie
nie opuszczała». Do radości i dumy doszło jeszcze jedno uczucie, wówczas nam nie
znane44.

Sazanow po wielomiesięcznych przesłuchaniach skazany został na karę bezterminowego
zesłania. Jego listy i wspomnienia pokazują, że do końca życia, zakończonego w 1910 roku
samobójstwem, zmagał się z kwestią winy i jej odkupienia.
Zamach znacząco wzmocnił pozycję Organizacji Bojowej, a jej członkowie wykorzystali
tę sytuację, by zwiększyć swoją autonomię i uniezależnić się od Komitetu Centralnego. Zaraz po
zabiciu Plehwe doszło do spotkania w Genewie, gdzie powołano trzyosobowy Komitet
Kierowniczy, w skład którego weszli: Azef jako kierownik, Sawinkow, jako jego zastępca oraz
Schweitzer jako członek.

Zamach na wielkiego księcia
Popularna, silna i zjednoczona jak nigdy dotąd Organizacja Bojowa szybko przystąpiła
do realizacji kolejnych zadań. Podczas szeregu narad Komitetu w Paryżu zapadła decyzja o
przeprowadzeniu trzech zamachów: petersburskiego generał-gubernatora Dymitra Triepowa,
43
44

B. Sawinkow, Wspomnienia…, s. 62.
Tamże, ss. 58-59.
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moskiewskiego generał-gubernatora wielkiego księcia Sergiusza Aleksandrowicza45, syna
zamordowanego przez Wolę Ludu cara Aleksandra II, a także na kijowskiego generałgubernatora Mikołaja Klejgelsa.
Na szczególną uwagę zasługuje decyzja o zamachu na wielkiego księcia, który, jak
argumentowali członkowie Organizacji Bojowej, za nic miał wszelkie prawo, a z Moskwy uczynił
wielkie udzielne księstwo. Wsławił się bezwzględnym tłumieniem inicjatyw społecznych i
wolności obywatelskich, prześladowaniem Żydów oraz wyzyskiem chłopów i robotników. Pod
względem ideologicznym ucieleśniał i symbolizował reakcyjne skłonności reżimowego
establishmentu i inspirował zakrojone na szeroką skalę represje. Z konkretnych czynów,
wypominano mu przede wszystkim odpowiedzialność za wydarzenia na Chodynce z 1896 roku,
kiedy podczas festynu zorganizowanego na cześć nowo zaprzysiężonego cara Mikołaja II,
stratowanych na śmierć zostało 1400 osób46 oraz brutalne rozpędzenie protestów studenckich w
Moskwie. Istotny jest także inny aspekt tej decyzji, gdyż poza faktem, że mamy tutaj do czynienia
z wysokim rangą urzędnikiem państwowym, to był to przede wszystkim członek rodziny
carskiej. W sferze symboliki, czy wręcz metafizyki rewolucji, nie jest to już jedynie plan
wyeliminowania „świeckiego” członka państwowej biurokracji, urzędnika pełniącego swą
funkcję z politycznej nominacji, lecz zgodnie z rozumieniem charyzmatu caratu, miało to być
wtargnięcie w sferę sacrum, zamachnięcie się na ład boski, na rodzinę carską, więc ród
przeznaczony przez Boga do sprawowania władzy na ziemi47. Konserwatywny myśliciel i polityk
Michaił Katkow w swoim tekście O samodzierżawiu i konstytucji pisał:
Głos z wysokości Tronu zawsze był pocieszeniem w bólu i chorobach duszy rosyjskiej.[…]
Jak manny z nieba naród oczekiwał carskiego słowa. W nim nasze zbawienie: ono przywraca
narodowi rosyjskiemu Rosyjskiego Samodzierżawnego Cara, który swą władzę otrzymał od Boga i
tylko przed Bogiem ponosi odpowiedzialność. […] Dla narodu, stanowiącego Kościół Prawosławny,
Car Rosyjski nie jest przedmiotem zwykłej czci, do której ma prawo każda legalna władza, ale
przedmiotem świętych uczuć, na mocy roli władcy w ekonomii Kościoła48.

Zatem akt terrorystyczny wymierzony w wielkiego księcia, miał być uderzeniem nie tylko
w bieżącą politykę represji, ale i w rodzinę carską, jak i cały system, w całą koncepcję
samodzierżawia, wywodzonego na zasadzie emanacji od Boga. Także w oczach opinii społecznej
taki zamach wzbudzał znacznie większy rezonans, aniżeli zamachy na „szeregowych”
urzędników. Dla szerokich mas taki czyn był podniesieniem ręki na najwyższe świętości,
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Zrzekł się tej funkcji 1 stycznia 1905 roku.
Por. O. Figes, Tragedia…, ss. 38-39.
47
Por. B. Uspieński, W. Żywow, Car i bóg, Warszawa 1992, s. 12 i dalej.
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M. Katkow, O samdzierżawii i konstitucii, Moskwa 1905, ss. 5-13.
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wkroczeniem w sferę symboliki antychrysta. Członkowie Organizacji Bojowej, w większym, lub
mniejszym stopniu, byli świadomi wielopłaszczyznowości swojego czynu, przeszli przez szkołę
pozytywizmu i obce im były romantyczne rozważania o słowianofilskiej proweniencji. Rewolucja
znosząca samodzierżawie i proklamująca demokrację wymagała także dogłębnych przemian w
sferze semiotycznej, obalenia dotychczasowych mitów, symboli i wierzeń. Zamach na członka
rodziny carskiej miał wertykalnie przeciąć wszystkie warstwy samodzierżawnej symboliki,
ukazać jej słabość i tym samym podważyć zasadność jej sakralizacji.
W czasie przygotowywania rzeczonych zamachów miała miejsce „krwawa niedziela”, a z
frontu wojny z Japonią dochodziły coraz gorsze wieści, które tylko umocniły członków
Organizacji w przekonaniu o słuszności zamierzonych przedsięwzięć. Przypomnijmy, że te same
wydarzenia silnie oddziałały, a wręcz wywołały przemianę światopoglądową Mereżkowskiego.
Sawinkow, który w dniu petersburskiej masakry przebywał w Moskwie, dowiedział się o
tamtych wydarzeniach z relacji przybyłego z Petersburga Piotra Rutenberga49, a po przybyciu do
stolicy 12 stycznia całą sytuację przedstawił mu Schweitzer. Oceny sytuacji wśród członków
Organizacji Bojowej były zróżnicowane. Część z nich twierdziła, że to początek wielkiej
rewolucji, że nie można już powstrzymać wzburzenia robotników i oburzenia opinii społecznej.
Z kolei Schweitzer trzeźwo oceniał, że w najbliższym czasie nie dojdzie do żadnych wystąpień,
gdyż robotnicy są zbyt osłabieni stratami. Co prawda Organizacja Bojowa podjęła próbę
przeprowadzenia dodatkowego zamachu na ministra sprawiedliwości Mikołaja Murawiowa w
dniu 19 stycznia, jednak zakończył się on niepowodzeniem. Sawinkow wrócił do Moskwy, by
kontynuować przygotowania do zamachu na wielkiego księcia.
W skład moskiewskiego oddziału Organizacji, obok Sawinkowa, weszli także Borys
Mojsiejenko50, Dora Brilliant51, Kalajew oraz dokooptowany nieco później Piotr Kulikowski52.

49

Piotr Rutenberg – inżynier, eser, początkowo przyjaciel Gieorgija Gapona, a po tym jak ten
zaproponował mu współpracę z ochraną, organizator i współwykonawca zamachu na niego. Po rewolucji
lutowej bliski współpracownik Kiereńskiego. Aresztowany po szturmie Pałacu Zimowego przez
bolszewików, zwolniony w 1918 roku. Syjonista i biznesmen, założyciel wciąż działającego największego
elektroenergetycznego koncernu w Izraelu – Israel Electric Corporation.
50
Borys Mojsiejenko – eser, członek OB, współorganizator zamachu na wielkiego księcia. Wielokrotnie
aresztowany i zsyłany. Uczestnik kampanii serbskiej, po rewolucji lutowej pomocnik komisarza frontu
zachodniego, od 1918 członek Związku Odrodzenia Rosji (organizacja powołana przez prawicowych
eserów) oraz Komitetu Członków Zgromadzenia Ustawodawczego (antybolszewicki organ utworzony w
Samarze). 26 października 1918 roku został zamordowany w Omsku przez czarnosecińców związanych z
armią Kołczaka. Mąż terrorystki Marii Bieniewskiej.
51
Dora Brilliant – eserka, od 1904 roku w OB., aresztowana w grudniu 1905 roku i przetrzymywana w
Twierdzy Pietropawłowskiej, gdzie zapadła na chorobę psychiczną. Zmarła w 1909 roku.
52
Piotr Kulikowski – eser, członek OB, współorganizator zamachu na wielkiego księcia, wykonawca
zamachu na moskiewskiego naczelnika Pawła Szuwałowa. W latach 1906-1911 przebywał na zesłaniu w
Akatujskim więzieniu katorżniczym, a kolejno w Jakucku, gdzie współtworzył ruch antybolszewicki oraz
sprawował wysokie funkcje w lokalnej administracji. Po zdobyciu Amgi przez armię czerwoną został
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Dwóm ostatnim wyznaczono rolę miotaczy. Metody obserwacji i strategia zamachu były
podobne do tych z zamachu na Plehwe. Akcję postanowiono przeprowadzić 2 lutego 1905 roku,
kiedy w Teatrze Wielkim, pod patronatem wielkiej księżnej Elżbiety, żony Sergiusza, odbywało
się przedstawienie na rzecz Czerwonego Krzyża. Wszystko przebiegało zgodnie z planem do
momentu, kiedy Kalajew podbiegł z bombą do książęcej karety i zobaczył że obok wielkiego
księcia siedzi jego żona i dwoję dzieci. Schował bombę i wycofał się.
Wydarzenie to stało się podstawą licznych rozważań na temat granic działalności
terrorystycznej i stosowania przemocy. Sawinkow w następujący sposób relacjonował swoją
rozmowę z Kalajewem:
Kalajew […] podchodząc do mnie , powiedział:
– Myślę, że postąpiłem właściwie: czy można było zabić dzieci? Ze zdenerwowania nie mógł mówić
dalej. Rozumiał, że jego decyzja była bardzo ryzykowna: narażał nie tylko siebie, ryzykował też los
całej organizacji. Mogli go aresztować z bombą w ręku, a wtedy zamach musiałby zostać odłożony
na długo. Powiedziałem mu jednak, że nie tylko nie potępiam jego postępowania, lecz oceniam je
wysoko. Zaproponował wtedy, aby rozstrzygnąć kwestię ogólną: czy organizacja ma prawo zabijając
wielkiego księcia zabić także jego żonę i bratanków. Nigdy nie dyskutowaliśmy tej kwestii, nigdy
nawet nie zastanawialiśmy się nad nią. Kalajew mówił, że jeśli zdecydujemy się na zabicie całej
rodziny, to rzuci bombę w karetę wracającą z teatru, nie licząc się z tym, kto w niej będzie.
Przedstawiłem mu swój pogląd: takie zabójstwo uważałem za niemożliwe53.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że opisywany epizod z działalności Organizacji
Bojowej i wiążące się z nim pytania, stały się kanwą dramatu Alberta Camusa Sprawiedliwi. W
utworze tym odnajdujemy następującą rozmowę:
KALAJEW: Ja się zląkłem? Nie masz prawa!
ANNIENKOW: Więc?
STEPAN: W karecie wielkiego księcia jechały dzieci.
ANNIENKOW: Dzieci?
STEPAN: Tak. Siostrzeńcy wielkiego księcia.
ANNIENKOW: Wielki książę miał być sam, tak mówił Orłow.
STEPAN: Była także wielka księżna. Za wielkie towarzystwo na naszego poetę. Na szczęście szpicle
nic nie zauważyli.
KALAJEW: Nie mogłem przewidzieć… Dzieci, zwłaszcza dzieci. Popatrzyłeś na dzieci? Mają czasem
takie poważne spojrzenie… Nigdy go nie mogłem wytrzymać. A przecież na chwilę przedtem byłem
szczęśliwy, tam, w cieniu, na rogu! Przysięgam, że mi serce zabiło z radości, kiedy błysnęły z daleka
latarnie karety. Turkot zbliżał się i serce biło mi coraz mocniej. Tak było głośno we mnie… Miałem

aresztowany 2 marca 1923 roku i według oficjalnej wersji wydarzeń tego samego dnia popełnił
samobójstwo przedawkowując morfinę w lazarecie.
53
B. Sawinkow, Wspomnienia…, s. 113.
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ochotę biec. Zdaje mi się, że się śmiałem. Mówiłem: «tak, tak». Rozumiesz? Pobiegłem naprzeciw
karety. W tym momencie spostrzegłem dzieci. One się nie śmiały. Siedziały sztywno wyprostowane,
patrząc w przestrzeń. Jakże były smutne! Tkwiły przy drzwiczkach, z rękami na kolanach, jakby
zagubione w swych paradnych strojach. Wielkiej księżnej nie zauważyłem. Widziałem tylko dzieci.
Pewnie bym rzucił bombę, gdyby na mnie spojrzały. Żeby przynajmniej zgasić to smutne spojrzenie.
Ale one patrzyły ciągle przed siebie. A więc… nie wiem, co się stało. Ręka mi osłabła. Ugięły mi się
kolana. Po chwili było już za późno. Dora, czy mi się śniło, czy rzeczywiście zabiły wtedy dzwony?
DORA: Nie, Janku. Nie śniło ci się.
KALAJEW: Spójrzcie na mnie, bracia, spójrz, Boria, nie cofnąłem się, nie jestem tchórzem. Nie
mogłem tego przewidzieć. Wszystko poszło za szybko. Te dwie poważne twarzyczki i ten straszny
ciężar w mojej ręce. I właśnie w tych malców miałem go rzucić. O tak, prosto. Nie! Nie mogłem.
Dawniej, kiedy jeździłem końmi, u nas, na Ukrainie, pędziłem jak wicher, nie bałem się niczego.
Niczego na świecie, chyba przejechania dziecka. Wyobrażałem sobie uderzenie, wątłą główkę
padająca na bruk…
Pomóżcie mi…
Chciałem się zabić. Wróciłem, ponieważ myślałem, że muszę wam zdać rachunek, że jesteście
moimi jedynymi sędziami, że powiecie mi, czy miałem rację, czy nie, że wy nie możecie się pomylić.
Ale wszyscy milczycie.
Oto co proponuję. Jeśli postanowicie, że te dzieci mają zginąć, zaczekam przy wyjściu i rzucę bombę
sam. Wiem, że nie chybię. Postanówcie tylko, będę posłuszny Organizacji.
STEPAN: Organizacja kazała ci zabić wielkiego księcia.
KALAJEW: To prawda. Ale nie zażądała, abym zamordował dzieci.
ANNIENKOW: Janek ma rację. Tegośmy nie przewidzieli.
STEPAN: Powinien był wykonać rozkaz.
[…]
DORA: Czekaj! Stepan, czy potrafiłbyś z otwartymi oczami strzelić wprost do dziecka?
STEPAN: Tak, potrafiłbym, gdyby poleciła mi to Organizacja.
[…]
DORA: Otwórz oczy i zrozum, że jeśli Organizacja zgodzi się choć raz, by pod naszymi bombami
ginęły dzieci, natychmiast straci wpływ i autorytet.
STEPAN: Nie zawracajcie mi głowy bzdurami. Dopiero w dniu kiedy postanowimy zapomnieć o
dzieciach, staniemy się panami świata i rewolucja zwycięży.
DORA: W tym dniu cała ludzkość znienawidzi rewolucję.
STEPAN: I co z tego? Byleśmy tylko tak pokochali rewolucję, żeby narzucić ją całej ludzkości, żeby
całą ludzkości wyzwolić od niej samej, od jej własnej niewoli.
DORA: A jeśli ludzkość odrzuci rewolucję? A jeśli nawet lud, dla którego walczysz, nie zechce, żeby
zabijano dzieci? Czy i w lud trzeba będzie uderzyć?
STEPAN: Tak, dopóki nie zrozumie. Ja też kocham lud.
[…]
ANNIENKOW: Stepan, wszyscy cię tutaj kochają i szanują. Ale jakiekolwiek byłyby twoje powody,
nie pozwolę ci mówić, że wszystko jest dozwolone. Setki naszych braci zginęło, aby było wiadomo,
ze nie wszystko jest dozwolone.
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STEPAN: Wszystko, co może służyć naszej sprawie jest dozwolone.
[…]
STEPAN: Dzieci, znów dzieci! Tylko to macie na ustach. Czy wy naprawdę nic nie rozumiecie?
Dlatego, że Janek nie zabił dziś tych dwojga, tysiące rosyjskich dzieci będzie jeszcze przez lata
umierało z głodu. Widzieliście jak dzieci umierają z głodu? Ja widziałem. A śmierć od bomby to
przyjemność w porównaniu z taką śmiercią. Tego Janek nie widział. Widział tylko dwa uczone
pieski wielkiego księcia. Czy nie jesteście ludźmi? Czy żyjecie tylko chwilą? Jeśli tak, wybierzcie
miłosierdzie i leczcie zło każdego dnia, ale nie rewolucję, która chce wyleczyć wszelkie zło, obecne
i przyszłe.
[…]
STEPAN: Nie ma żadnych granic. Powiem wam prawdę: nie wierzycie w rewolucję. Tak, nie
wierzycie. Gdybyście wierzyli w nią całkowicie, absolutnie, gdybyście byli przekonani, że nasza
walka i nasze poświęcenie pozwoli zbudować Rosję uwolnioną od tyranii, ziemię wolności, która
ogarnie cały świat, gdybyście byli pewni, że człowiek, wyzwolony od swych władców i przesądów,
podniesie wtedy ku niebu twarz prawdziwego boga – cóż znaczyłaby śmierć dwojga dzieci. […]
KALAJEW: Stepan, wstyd mi za ciebie, ale nie pozwolę ci dalej mówić. Zgodziłem się zabijać, aby
obalić despotyzm. Ale twoje słowa zapowiadają już nową tyranię. Jeśli ta tyrania kiedykolwiek
zwycięży, zrobi ze mnie mordercę, kiedy ja staram się być narzędziem sprawiedliwości.
[…]
STEPAN: Kto zabija za mało, zabija czasem niepotrzebnie.
[…]
ANNIENKOW: Janek, Stepan, dosyć! Organizacja postanawia, że zabójstwo tych dzieci jest
niepotrzebne. Rozpoczynamy na nowo obserwacje. Za dwa dni musimy być gotowi54.

Camus, posługując się wydarzeniami historycznymi, szczególny nacisk położył na
kwestię konfliktu w świecie wartości, na problem środków jakimi można się posłużyć w dążeniu
do obranego celu. Jak zobaczymy dalej, te same przeklęte pytania dotykające działalności
wszystkich organizacji o charakterze spiskowym, będą głównym tematem rozmów
Mereżkowskiego i członków Organizacji Bojowej, a także staną się kanwą dzieł tak
filozoficznych, jak i beletrystycznych.
Drugą próbę zamachu na wielkiego księcia wyznaczono na 4 lutego, spodziewając się, że
właśnie tego dnia wielki książę pojedzie z Pałacu Mikołajewskiego na Kremlu, do siedziby
generał-gubernatorów mieszczącej się przy ulicy Twerskiej. Dzień ten rozpoczął się od
komplikacji, ponieważ Kulikowski po przyjeździe do Moskwy poinformował Mojsiejenkę, że
wycofuje się z akcji, ponieważ nerwy nie pozwalają mu na kontynuowanie działalności
terrorystycznej. Zaburzyło to cały plan, ponieważ Kulikowski był drugim miotaczem i Sawinkow
obawiał się, że tak znaczącego przedsięwzięcia nie uda się przeprowadzić skutecznie z użyciem
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jednej bomby. Kalajew był jednak do tego stopnia zdeterminowany, że nie chciał słyszeć o
odwołaniu zamachu i wymógł na reszcie grupy decyzję o kontynuowaniu działań.
Zgodnie z planem, Kalajew ubrany w chłopski strój wysiadł z dorożki przy placu
Czerwonym i udał się w kierunku bramy Nikolskiej, przez którą miał przejeżdżać wielki książę.
W tym momencie miała miejsce jeszcze jedna symboliczna scena – zamachowiec przystanął
obok kaplicy Matki Boskiej Iwerskiej i będąc zwróconym plecami do Kremla, wpatrywał się w
schowaną za szkłem ikonę55 która od połowy XVII wieku była celem pielgrzymek i przed którą
kłaniał się każdy wchodzący na Plac Czerwony od strony ulicy Twerskiej. Poeta, udając że się
modli, w szklanym odbiciu obserwował drogę, na której pojawić miał się wielki książę. Kiedy „w
ikonie” ukazał się powóz Sergiusza Romanowa ruszył w jego stronę. Bombę rzucił z rozbiegu, z
odległości około czterech metrów:
[…] ogarnęła mnie fala eksplozji – wspominał w liście do towarzyszy – widziałem jak kareta
wybuchła. Kiedy dym się rozwiał byłem przy resztkach tylnych kół. Pamiętam, jak uderzyła we mnie
fala powietrza niosąca drewniane drzazgi; czułem swąd, zerwało mi z głowy czapkę. Nie upadłem,
tylko odwróciłem twarz. Później zobaczyłem o jakieś pięć kroków od siebie w pobliżu drzwi strzępy
odzieży wielkiego księcia i obnażone ciało… Z dziesięć kroków od karety leżała moja czapka;
podszedłem do niej, podniosłem i włożyłem na głowę. Obejrzałem siebie. Całe ubranie było
naszpikowane kawałkami drzewa, osmalone i podarte. Z twarzy ściekała mi krew i zrozumiałem, że
nie zdołam uciec, choć przez kilka długich chwili nikogo wokół nie było. Zrobiłem kilka kroków…
W tym momencie posłyszałem z tyłu «łapcie, łapcie» – sanie szpicli niemal najechały na mnie i
czyjeś ręce obezwładniły mnie. Nie stawiałem oporu. Wokół mnie biegali policjant, tajniak i jeszcze
jeden agent […] Przewieźli mnie do aresztu w gmachu policji na Jakimanskiej. Zasnąłem mocnym
snem56.

Siła wybuchu była ogromna, w stojącym obok budynku sądu z okien wyleciały szyby,
karetę rozerwało na drobne kawałki, a ciało wielkiego księcia zostało zmasakrowane. W raporcie
policyjnym napisano:
Głowa, szyja, górne partie klatki piersiowej, bark i lewa ręka całkowicie wydarte i
rozszarpane; lewa noga strzaskana, udo zmiażdżone, kolano, podudzie i stopa w kawałkach57.

Z pałacu wybiegła Elżbieta Fiodorowna, będąc w szoku upadła na szczątki swojego
małżonka i zaczęła je zbierać w jedno miejsce58, krzyczała w stronę gapiów: „Jak wam nie wstyd
gapić się, idźcie stąd”59, ci jednak, mimo że byli świadkami tak tragicznej sceny, stali z czapkami
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na głowach. Fakt, że nie uszanowano księcia zdjęciem nakrycia głowy podkreślali terroryści,
widząc w tym geście poparcie dla ich czynu. Zresztą podobny wniosek wysunęli agenci ochrany,
którzy w swoim raporcie pisali:
Ktoś chwalił złoczyńców: «Zuchy chłopaki, nikogo poza tym nawet nie drasnęło, bo i po
cóż ludzi gubić…». Gdy jakaś niewiasta w salopie podniosła kostkę, czy też palec zabitego, gap
wyglądający na rzemieślnika huknął: «Rzuć to zaraz, to nie relikwie…», ktoś inny, trącając butem
grudę surowizny: «Słuchajcie, a mówili, że on wcale mózgu nie miał…». Wszyscy stali w czapkach60.

Kalajew z komisariatu na Jakimańskiej został przewieziony do więzienia na Butyrkach,
gdzie odwiedziła go wielka księżna Elżbieta Fiodorowna. Wizyta miała charakter prywatny:
[…] patrzyliśmy na siebie nawzajem – pisał Kalajew – z jakąś mistyczną fascynacją, jak
dwoje ludzi, którzy mieli umrzeć, a jednak zostali przy życiu. Ja – przypadkowo, ona – z woli
Organizacji, z mojej woli, jako że Organizacja i ja świadomie dążyliśmy do uniknięcia zbytecznego
rozlewu krwi […] Żegnam panią – powiedziałem – powtarzam, że bardzo mi przykro, iż stałem się
przyczyną pani nieszczęścia, ale wypełniałem swą powinność i wypełnię ją do końca znosząc
wszystko, co mnie jeszcze czeka. Żegnam, gdyż więcej się nie zobaczymy61.

Księżna wychodząc wręczyła zamachowcowi niewielką ikonę i zapewniła o swojej
modlitwie, co Kalajew odczytał jako symboliczne przebaczenie. Ochrana próbowała wykorzystać
to spotkanie, publikując zafałszowany obraz jego przebiegu. Z treści artykułu wynikało, jakoby
Kalajew prosił księżną o przebaczenie, a co najistotniejsze, stwierdził, że żałuje swojego czynu.
Nie wiemy w jakim stopniu treść artykułu wynikała z przekazu Elżbiety Fiodorownej, a w jakim
z manipulacji policji politycznej, wiadomo natomiast, że treść publikacji ogromnie wzburzyła
Kalajewa i wywołała zamieszanie w szeregach OB. Wyznanie skruchy dawało Poecie szansę
uniknięcia kary śmierci, ale jednocześnie burzyło całą koncepcję, czy wręcz filozofię terroryzmu,
zgodnie z którą zamachowiec odkupuje swoją winę za morderstwo, składając w ofierze własne
życie. Warto także nadmienić, że Kalajew, choć odrzucał wszelką obrzędowość i hierarchię
kościelną, wierzył w Boga.
By oczyścić siebie z fałszywych pomówień, ale także by przekazać opinii publicznej
właściwy cel i sens swojego politycznego zaangażowania, Iwan Płatonowicz pisał do swych
towarzyszy:
Moi drodzy przyjaciele i niezapomniani towarzysze, wiecie, że zrobiłem wszystko co było
w mojej mocy, aby 4 lutego odnieść zwycięstwo. Całym swym jestestwem odczuwam szczęście, gdy
uświadamiam sobie, że odpłaciłem za krzywdy całej broczącej krwią Rosji.
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Znacie moje przekonania i siłę moich uczuć, więc niech nikt nie opłakuje mojej śmierci.
Oddałem się cały sprawie walki o wolność ludu roboczego; z mojej strony nie ma nawet cienia
wątpliwości, nie ma zgody na ustępstwa wobec caratu i jeśli w rezultacie wysiłków całego swego
życia stałem się godny zaszczytu wyrażenia ogólnoludzkiego protestu przeciw przemocy, to niech
także śmierć uwieńczy moje życie poświęcone czystej idei.
Umierać za przekonania to znaczy wzywać do walki; jestem całkowicie pewien, że
niezależnie od tego, jakich by jeszcze ofiar nie wymagało obalenie samowładztwa, nasze pokolenie
skończy z nim na zawsze… […]
Jestem całym sercem z wami moi mili, drodzy, niezapomniani, W trudnych chwilach
byliście mi podporą, z wami dzieliłem zawsze wszystkie wspólne radości i obawy, i jeżeli kiedyś, w
chwili najwyższego radosnego uniesienia ogarniającego cały naród, przypomnicie sobie o mnie,
niech cały mój trud rewolucjonisty będzie dla was wyrazem mej pełnej zachwytu miłości do ludu i
pełnego dumy szacunku dla was; przyjmijcie to jako dowód mego najszczerszego przywiązania do
partii, która jest kontynuatorką idei «Woli Ludu» w najszerszym tego słowa znaczeniu. […]
Prosiliście mnie bym nie śpieszył się z umieraniem i rzeczywiście – nie śpieszą się z
zabijaniem mnie. Od czasu, gdy znalazłem się za kratą, ani przez minutę nie pragnąłem ocalić w
jakiś sposób swego życia. […] Uznaję swoją śmierć za ostatni protest przeciwko światu krwi i łez i
mogę jedynie żałować, że mam tylko jedno życie, które rzucam niby wyzwanie samowładztwu.
Mam niezachwianą nadzieje, że nasze pokolenie na czele z Organizacją Bojową rozprawi się z
samowładztwem. […] Przeżyłem prawdziwe męczarnie z powodu niedorzecznych pogłosek,
wskutek mojego spotkania z wielką księżną, którymi dręczono mnie w więzieniu. Myślałem, że
zostałem okryty hańbą… Gdy tylko umożliwiono mi pisanie, napisałem list do wielkiej księżnej,
uznając ją za winowajczynię plotki62.

Rozprawę wyznaczono na 5 kwietnia 1905 roku. Podobnie jak w przypadku Sazanowa,
Kalajewa bronili wybitni adwokaci Władymir Żdanow i Michaił Mandelsztam. Ze Żdanowem
Kalajew znał się jeszcze z czasów zsyłki i częstych wizyt w Wołogdzie, natomiast wobec
Mandelsztama był początkowo bardzo nieufny. Obawiał się także, iż fakt ich pochodzenia –
matka Kalajewa była Polką, a Mandelsztam był Żydem – zostanie wykorzystany przez carskie
służby i cała sprawa zostanie przedstawiona jako zagraniczny spisek. Do samego procesu Iwan
Płatonowicz podchodził bardzo poważnie i traktował go jako dalszą część swojego aktu
terrorystycznego. Nie myślał o możliwości ratowania swojego życia, złagodzeniu kary, ale o
możliwości przekazania opinii publicznej pełnego sensu dokonanego czynu i przekucia go w
symbol. Najbardziej obawiał się uznania całej akcji za zachowanie czysto kryminalne.
Mandelsztam w swoich wspomnieniach w następujący sposób przedstawił zachowanie swojego
klienta:
Już w swoich pierwszych słowach Kalajew oznajmił mi, że postanowił umrzeć i nie
przyjmie łaski, nawet gdyby do takiej sytuacji doszło.
62

Tamże, ss. 123-125.

86

– Zdecydowanie i nieodwracalnie postanowiłem umrzeć – powiedział mi – moja śmierć
jest tak samo ważna dla partii i rewolucji, jak śmierć wielkiego księcia.
Żadne moje argumenty nie pomagały. Nie trafiały nawet do jego świadomości. Nie zgodził
się także, by pozwolić wydarzeniom biec swoim torem. Chciał kary śmierci bez względu na
wszystko.
– Moje ułaskawienie przewróciłoby dokonany przeze mnie akt terrorystyczny w wybuch
bomby w głuchej piwnicy. Huk wybuchu zostałby zgłuszony, efekt całej sprawy osłabłby. […]
Osobliwym doświadczeniem była obserwacja, jak mieszał się w nim fanatyzm
rewolucjonisty z wielostronnym, rzekł bym, panteistycznym zainteresowaniem wszystkimi nurtami
życia – ascetyczna decyzja by umrzeć i wyjątkowa radość życia, podziemie i żądne chłonięcie całej
tęczy barw. Pragnienie życia i śmierci łączyły się w naturze Kalajewa, nie naruszając jej
integralności.
Nasza rozmowa z łatwością przechodziła z tematu na temat. Teatr, poezja, sztuka,
społeczeństwo – wszystko go interesowało, ze wszystkiego musiałem zdawać mu szczegółowe
relacje63.

Sam przebieg rozprawy miał bardzo nerwowy i chaotyczny charakter. Kalajewowi co
chwila przerywano, podjęto nawet decyzję o wyprowadzeniu go z sali rozpraw64. Dopiero protest
adwokatów pozwolił na jego powrót i wygłoszenie ostatniego słowa:
Przede wszystkim muszę sprostować fakt: nie jestem oskarżonym stojącym przed wami,
lecz waszym jeńcem – rozpoczął Kalajew. Jesteśmy dwiema walczącymi stronami. Wy –
przedstawiciele carskiego rządu, najemni słudzy kapitału i przemocy. Ja – jeden z ludowych
mścicieli, socjalista i rewolucjonista. Dzielą nas góry trupów, setki tysięcy skrzywdzonych istnień
ludzkich i całe morze krwi i łez, które rozlało się po naszym kraju potokami zgrozy i oburzenia.
Wypowiedzieliście ludowi wojnę, a my przyjęliśmy wyzwanie. Wziąwszy mnie do niewoli możecie
mnie teraz poddać katuszom powolnego dogorywania, możecie mnie zabić, ale nie jest wam dana
władza nad moim jestestwem. Do jakichkolwiek nie uciekalibyście się wybiegów, by przejąć nade
mną władzę, nie będziecie usprawiedliwieni, tak jak ja nie mogę być potępiony. Nie ma dla nas
płaszczyzny pojednania, tak jak nie ma jej miedzy ludem, a caratem. Tak czy inaczej jesteśmy
wrogami i jeżeli pozbawiając mnie swobody oraz możliwości bezpośredniego zwrócenia się do ludu
zorganizowaliście dla mnie tę uroczystą parodię rozprawy sądowej, nie zobowiązuje mnie to do
uznania was za moich sędziów. Niech nas osądzi nie prawo odziane w senatorski mundur, nie
służalcze świadectwo z góry wyznaczonych reprezentantów stanowych, nie podłość żandarmów.
Niech sądzi nas swobodnie i bez zakłamania sumienie ludu. Niech sądzi nas ta wielka męczennica
historii – ludowa Rosja. […]
Obejrzyjcie się jednak: wszędzie krew i jęki. Wojna zewnętrzna i wojna wewnętrzna.
Zarówno tu jak i tam doszło do gwałtownego zderzenia się dwóch światów stanowiących parę
nieprzejednanych wrogów: burzliwy nurt życia i zastój, cywilizacja i barbarzyństwo, przemoc i
swoboda, samowładztwo i lud. I oto rezultat: hańba niesłychanej klęski militarystycznego
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mocarstwa, polityczny rozkład wewnętrznych podstaw monarchii, któremu towarzyszy naturalny
rozwój dążenia do samodzielności politycznej na tak zwanych kresach i powszechne, ogarniające
wszystkich niezadowolenie, wzrost siły partii opozycyjnych, jawne niezadowolenie ludu
pracującego mogące w każdej chwili przekształcić się w przewlekłą rewolucję pod hasłem
socjalizmu i wolności i – na tym tle – akty terroru […]65.

Wyrok był zgodny z oczekiwaniami – kara śmierci. Po jego ogłoszeniu Kalajew zdążył
wykrzyczeć do pośpiesznie opuszczających salę senatorów: „Jestem zadowolony z waszego
wyroku. Mam nadzieję, że wykonacie go równie otwarcie i publicznie, jak ja wykonałem wyrok
partii. Uczcie się mężnie patrzeć w oczy rewolucji”66.
Kalajewa powieszono w Twierdzy Szliselburskiej 10 maja 1905 roku. Przed wykonaniem
wyroku odmówił pocałowania krucyfiksu, choć wcześniej ucałował na pożegnanie duchownego,
który odwiedził go w celi67.
Wielka księżna Elżbieta Fiodorowna po śmierci męża wstąpiła do klasztoru i objęła
funkcję przełożonej monasteru Świętych Marty i Marii w Moskwie, zajmującym się działalnością
dobroczynną. W 1918 została aresztowana przez oddział Czerwonej Gwardii i wraz z innym
przedstawicielami rodziny carskiej uwięziona w Ałapajewsku na Uralu, 140 kilometrów na
północny-wschód od Jekaterynburga. Po zamordowaniu cara Mikołaja II wraz z rodziną przyszła
kolej na pozostałych członków dynastii. W nocy z 17 na 18 lipca 1918 roku bolszewicy strącili
wszystkich więzionych w Ałapajewsku do szybu kopalni Nowaja Sielimskaja. Od 1981 roku
Elżbieta Fiodorowna czczona jest w Kościele prawosławnym jako święta.
Zamach na wielkiego księcia i śmierć Kalajewa mocno odbiły się na zdrowiu psychicznym
Sawinkowa. Nie mógł spać, nękały go lęki i gnębiły pytania o sens prowadzonych działań. Wtedy
też, zafascynowany twórczością Mereżkowskiego, zaczął szukać dla siebie ratunku w religii i
filozofii. Biełyj w swoich pamiętnikach Między dwiema rewolucjami pisze:
Serafima Pawłowna Riemizowa przyjaźniła się z Gippius; od niej to usłyszałem: Sawinkow,
głowa bojówki esrerów, który kierował bombą Kalajewa, za głowę którego wyznaczono cenę,
mieszka w Pitrze, odwiedza sekretnie Riemizowów i skarży się im na halucynacje; nawiedza go cień
tegoż Kalajewa; męczy go sceptycyzm i już stracił wiarę w obraną drogę, za to zachwycił się dziełami
Mereżkowskiego; poszukuje religii mogącej usprawiedliwić terroryzm; na podstawie słów
Riemizowej, Sawinkow jawił mi się dokładnie tak, jak sam przedstawiłem terrorystę [w powieści
Petersburg – D.W.]68.
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Przed końcem 1905 roku nie doszło jednak do spotkania Sawinkowa i Mereżkowskiego,
także ze względu na strach Dymitra Siergiejewicza przed aresztowaniem. Na to wydarzenie
przyjdzie poczekać jeszcze kilka miesięcy.
Po zamachu na wielkiego księcia Organizacja Bojowa stała się znaczącą siłą polityczną i
zyskała szeroki rozgłos we wszystkich warstwach społecznych, jednak głośny sukces szybko
został przysłonięty licznymi komplikacjami. Niepowodzeniem zakończyła się kijowska próba
zamachu na Klejgelsa, a niezadawalające rezultaty obserwacji Triepowa w Petersburgu zmusiły
Schweitzera do zmiany planów. Złą passę odmienić miała planowana na 1 marca 1905, czyli w
rocznicę zamachu na Aleksandra II, wielka akcja terrorystyczna, w czasie której zginąć mieli:
wielki książę Włodzimierz Aleksandrowicz, minister spraw wewnętrznych Aleksander Bułygin,
jego zastępca Piotr Durnowo i Triepow. Schweitzer, bodaj najbardziej wszechstronny ze
wszystkich członków Organizacji, był nie tylko pomysłodawcą całej operacji, ale także
organizatorem i przywódcą – samodzielnie zdobywał dynamit, produkował bomby i je uzbrajał.
Jego charakter i bystrość zawsze były wysoko cenione w partii, a Sawinkow widział w nim
przyszłego dowódcę Organizacji Bojowej. Niestety nocą 27 lutego, kiedy przygotowywał bomby,
coś poszło nie tak. Niespodziewany wybuch zniszczył nie tylko pokój, ale prawie cały hotel
Bristol, w którym mieszkał. Odłamki zbierano nawet na znajdującym się nieopodal placu Soboru
św. Izaaka.
To jednak miał być dopiero początek problemów Organizacji. Wkrótce zaczęły się
masowe aresztowania, zatrzymano Dulebowa, Mojsiejenkę, Boryszańskiego i wielu innych. Jak
się później okazało, policyjny sukces był zasługą Mikołaja Tatarowa, pochodzącego z Warszawy
członka Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, który podczas zesłania na Syberię nawiązał
współpracę z ochraną i później skutecznie służył jej w Petersburgu. Kiedy zdrada wyjdzie na jaw
zapłaci za nią życiem – w 1906 roku partyjny wyrok wykona Fiodor Nazarow.
Aby przełamać złą passę i jednocześnie pokazać opinii publicznej, że doniesienia
prasowe o upadku Organizacji są bezpodstawne, Sawinkow wyjechał do Kijowa by podjąć jeszcze
jedną próbę zlikwidowania Klejgelsa. Zadanie wydawało się stosunkowo łatwe ze względu na
bardzo słabą ochronę generał-gubernatora, jednak w wyniku problemów kadrowoorganizacyjnych i ta akcja zakończyła się niepowodzeniem.
Powyższe wydarzenia, a także kontekst polityczny – manifest Mikołaja II z 17
października 1905 roku, zapowiadający powołanie Dumy i nadanie jej kompetencji
ustawodawczych, poszerzenie praw obywatelskich, a nawet zwolnienie z więzień członków
Organizacji Bojowej – zmusiły Komitet Centralny Partii Socjalistów-Rewolucjonistów do
pogłębionej refleksji nad dalszą działalnością. Sawinkow nie miał w tej kwestii żadnych
wątpliwości, twierdził, że właśnie teraz należy uderzyć szczególnie mocno, by dobić chwiejący
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się reżym, jednak był w tym poglądzie osamotniony. Partyjna większość chciała zrezygnować z
terroru (przynajmniej tymczasowo) i przejść na pozycję legalnej walki politycznej. Do
ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii Organizacji Bojowej doszło podczas listopadowego
posiedzenia Komitetu Centralnego w Petersburgu, gdzie rozważano trzy scenariusze: pierwszy,
który forsował przede wszystkim Czernow, to zaprzestanie działalności terrorystycznej, ale
pozostawienie Organizacji Bojowej i trzymanie jej „pod bronią”; drugi, którego zwolennikami
byli Azef i Ilja Fondaminski optował za całkowitym rozwiązaniem organizacji, argumentując, że
nie jest możliwym bezczynne „stanie z bronią u nogi”. Trzeci scenariusz, który próbował
przeforsować Sawinkow, to pozostanie przy czynnym terrorze, jednak ta propozycja nie zyskała
żadnego poparcia. Choć początkowo większość delegatów skłaniała się ku rozwiązaniu
kompromisowemu, czyli czasowemu zawieszeniu działalności, to wskutek argumentacji Azefa
ostatecznie podjęto decyzję o rozwiązaniu Organizacji.
W ten sposób – komentował Sawinkow – zaprzepaszczona została jedyna sprzyjająca
chwila w dziejach terroryzmu. Zamiast wykorzystać panikę, jaka ogarnęła rząd, oraz wzrost prestiżu
partii i spróbować odrodzić silną jak dawniej organizację bojową, Komitet Centralny ze względów
teoretycznych sprzeciwił się rozwojowi walki terrorystycznej. Członkowie organizacji bojowej
rozjechali się po prowincji, a organizacja rozpadła się69.

Listopad i pierwszą połowę grudnia Sawinkow spędził w Petersburgu, skąd koordynował
zlecone mu przez partię techniczne przygotowanie powstania zbrojnego. Było to dla niego
zupełnie nowe zadanie, gdyż, jak sam wspominał, nie miał żadnego doświadczenia we
współpracy z żołnierzami, marynarzami i środowiskiem oficerskim. Poza tym nie wierzył w
sukces powstania o charakterze wojskowym, do którego miałyby przyłączyć się szerokie masy.
Spotkania konspiracyjne, w których uczestniczył z ramienia partii umocniły go w przekonaniu,
że wielki zryw rewolucyjny nie jest możliwy, a nawet jeżeli wybuchnie, to bardzo szybko zostanie
spacyfikowany. Brakowało struktur, strategii, a przede wszystkim zaufanych kontaktów w armii.
Jedyną nadzieją było powodzenie przygotowywanego powstania w Moskwie i jego rozszerzenie
na pozostałą część kraju, więc to, co w tamtej chwili mógł zrobić Sawinkow, to przygotowanie
się na taką ewentualność. Zorganizował w Petersburgu dwa laboratoria do produkcji dynamitu,
jednak nim przystąpiły do właściwej produkcji zostały wykryte i rozbite przez policję. Jak się
miało okazać, stało się tak wskutek podwójnej działalności Azefa, który co jakiś czas musiał
wykazać się skutecznością przed swoimi carskimi mocodawcami. W czasie zatrzymań
aresztowano Dorę Brilliant, bez wątpienia jedną z najbardziej legendarnych kobiet-terrorystek.
Po uwięzieniu w Twierdzy Pietropawłowskiej zapadła na chorobę psychiczną i zmarła w 1907
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roku. Miała 27 lat. Jej aresztowanie jest także symbolicznym zamknięciem pierwszego okresu
historii Organizacji Bojowej, w którym indywidualny terroryzm łączył się z jednej strony z
politycznym idealizmem, a z drugiej, z rozterkami moralnymi, ideowymi wątpliwościami i
rozważaniami nad naturą spiskowca.
Tymczasem w Moskwie, grudniowe strajki przerodziły się w powszechny strajk
polityczny. Natychmiastowa reakcja wojska i policji zaostrzyła sytuację – wzniesiono barykady,
wybuchły walki uliczne, które jednak po 10 dniach zostały brutalnie stłumione.
Moskiewskie i petersburskie niepowodzenia, a przede wszystkim powrót rządu do
reakcji, zmusiły eserów by po raz kolejny zweryfikowali priorytety swojej działalności. Na
przełomie 1905 i 1906 roku partia zorganizowała zjazd w fińskim mieście Imatra, w czasie
którego powołano nowy Komitet Centralny (w jego skład weszli między innymi Czernow, Azef i
Sawinkow), opracowano program partii i przyjęto jej statut. Jednogłośnie podjęto także decyzję
o bojkocie pierwszej Dumy i wyborów do niej. Inną strategiczną decyzją było postanowienie o
wznowieniu działalności Organizacji Bojowej – jako pierwsze cele (choć nie po raz pierwszy)
wskazano generał-gubernatora moskiewskiego Fiodora Dubasowa, który niespełna miesiąc
wcześniej spacyfikował powstanie w Moskwie oraz ministra spraw wewnętrznych Piotra
Durnowo. Organizacja rozpoczynała swoje drugie życie, powracała do starych zadań, ale w
nowych okolicznościach, ze zmienioną strategią i z nowymi działaczami. Terroryzm miał się stać
bardziej masowy, skuteczniejszy i silniej zintegrowany z działaniami partyjnymi.
Był styczeń 1906 roku. Organizacja Bojowa odbudowywała swoje siły i tworzyła struktury
na terenie Finlandii, a Mereżkowscy przygotowywali swój wyjazd do Paryża. Jak wiadomo
jednym z podstawowych celów ich wyjazdu było nawiązanie bliższych kontaktów z eserami,
których znaczna część rezydowała w stolicy Francji. Zanim jednak dojdzie do spotkania
Mereżkowskich z Sawinkowem, czeka go jeszcze wiele wyzwań, które dodatkowo wzmocnią
jego legendę.
We wskrzeszonej Organizacji Bojowej kierownictwo ponownie przypadło Azefowi,
człowiekiem numer dwa był Sawinkow. Prócz nich z dawnego składu był także Mojsiejenko i
kilka mniej znanych osób, natomiast pozostali członkowie, w sumie około 30, pochodzili z
„nowego naboru”. Byli wśród nich: Włodzimierz Azef (brat Jewno Azefa), Abraham Gotz (brat
Michaiła Gotza), Zot Sazanow (brat Jegora Sazanowa), Borys Uspienski (szwagier Sawinkowa),
Ksenia Silberberg, Maria Bieniewska, Eugeniusz Kudriawcew znany także jako „Admirał” oraz
Fiodor Nazarow. Zaczęto organizować wiele zamachów jednocześnie, lecz większość z nich
okazała się nieskuteczna, także ze względu na „drugi etat” Azefa oraz nową informatorkę
ochrany – Zinaidę Żuczenko. Skuteczna była akcja wymierzona przeciwko tambowskiemu
doradcy gubernatora Gabrielowi Łużenowskiemu, słynącemu z brutalności i prześladowania
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opozycji – został zastrzelony na dworcu kolejowym w Borisoglebsku przez Marię Spirydonową.
Za swój czyn została ona skazana na karę śmierci, zamienioną pod naciskiem opinii publicznej
na katorgę, którą odbywała w Nerczyńsku (Zabajkale). Do Petersburga powróci po rewolucji
lutowej w 1917 roku i stanie się jedną z najbardziej wpływowych kobiet w partii.
Za priorytet wciąż uważano zamachy na Dubasowa i Durnowo, których chciano dokonać
jeszcze przed zebraniem się pierwszej Dumy. Kierownictwo w petersburskiej akcji wymierzonej
przeciwko Durnowo przejął Sawinkow, a w moskiewskiej, które celem był Dubasow, Azef. Tym
razem Borys Wiktorowicz swoją walkę przegrał z kretesem, a wręcz został skompromitowany
przez ochranę. Wyznaczony miotacz, gimnazjalista Iwan Pulichow, który miał zabić ministra
podczas jego pobytu w Mińsku, trafił bombą w jego głowę, jednak ładunek nie wybuchł. Jak się
później wyjaśniło, Żuczenko, która przewoziła bombę z Moskwy do Mińska, zadbała by w czasie
podróży wymontowano z niej zapalnik. Durnowo wyszedł z całego wydarzenia praktycznie bez
szwanku, a Pulichow został powieszony. Sawinkow co prawda chciał podjąć jeszcze jedną próbę
zamachu w Moskwie, jednak minister był tak dobrze strzeżony, że musiał się wycofać70.
Z równie zawiłymi perypetiami borykał się w Moskwie Azef. Po kilku nieudanych
próbach, w kwietniu doszło do wypadku – odpowiedzialna za dynamit Bieniewska podczas
rozbrajania bomby rozbiła rurkę z rtęcią. Doszło do detonacji zapalnika, w wyniku czego straciła
lewą dłoń i kilka palców z prawej. Zanim dotarła do szpitala, policja była już w jej mieszkaniu,
gdzie znaleziono zdjęcie Dubasowa. Bieniewska została aresztowana wraz z Mojsiejenką, który
z Finlandii przybył jej z pomocą. Otrzymała wyrok 10 lat katorgi, a Mojsiejenko, któremu niczego
nie udowodniono, został w trybie administracyjnym wysiedlony z europejskiej części Rosji. Na
arenę polityczną wróci on jeszcze w 1917 roku, natomiast po wyroku wziął ślub z Bieniewską i
pojechał za nią na zsyłkę. Pomimo tych przeszkód Azef był zdeterminowany wykonać zamach
w wyznaczonym terminie. Kolejną próbę zaplanowano na 23 kwietnia. Gdy Dubasow wracał z
nabożeństwa na Kremlu, Borys Wnorowski rzucił bombę w otwarty powóz gubernatora. Miotacz
oraz adiutant Dubasowa zginęli na miejscu, on sam wypadł z powozu i odniósł tylko niegroźne
rany. Akcja się nie powiodła, zginął Wnorowski i niewinny człowiek, jednak wskutek doznanej
traumy Dubasow nie powrócił do czynnej służby.
Kiedy dokonywano zamachu na Dubasowa, Dymitr Mereżkowski wraz z Zinaidą Gippius
i Dymitrem Fiłosofowem od przeszło miesiąca przebywali w Paryżu. Szybko nawiązali kontakty
z radykalna inteligencją i przystąpili do realizacji założonych planów.

70

Por. S. Kowalczyk, Sawinkow, s. 56.

92

Rozdział III: Idea w natarciu.

Opuszczenie Petersburga przez Mereżkowskich i wyjazd do Paryża były skutkiem
światopoglądowego zwrotu, jaki przeżyli po rewolucji 1905 roku, przegranej wojnie Rosji z
Japonią oraz po szeregu niepowodzeń związanych z ich filozoficzno-społecznymi projektami.
Największym z nich było zakazanie i zawieszenie Zebrań Religijno-Filozoficznych w ich legalnej,
otwartej i jawnej formule, przekazanie czasopisma „Nowyj put’” grupie moskiewskich idealistów
z Sergiuszem Bułgakowem1 na czele i przekształcenie w almanach „Woprosy żizni”. Nie bez
znaczenia było też ochłodzenie relacji z wieloma przyjaciółmi, które swoje apogeum osiągnęło
po wystąpieniu Mereżkowskiego z odczytem Prorok rewolucji rosyjskiej. W istocie nie był to
wyjazd w poszukiwaniu nowych wrażeń i odpoczynku, ale forma dobrowolnej emigracji. To z
jednej strony ucieczka przed dusznym klimatem intelektualnego Petersburga, przed
ostracyzmem jakiemu poddany został Mereżkowski, a z drugiej, chęć odcięcia się od Rosji,
spojrzenia na nią z perspektywy zagranicy, by w ten sposób uświadomić sobie i przeżyć duchową
z nią jedność. Ujmując to słowami Gippius: „wyjazd miał być zerwaniem starych więzi łączących
ich z Rosją, po to aby odnaleźć nowe, silniejsze i trwalsze”2.
Warto też postawić pytanie dlaczego akurat Paryż został wybrany na miejsce tej
osobliwej pielgrzymki, postu i samotnej kontemplacji, jak o wyjeździe mawiał Fiłosofow. Otóż
dla Mereżkowskiego stolica Francji stanowiła najbardziej wyrazisty konglomerat cech
charakterystycznych dla cywilizacji Zachodu. Nie był w tym zresztą odosobniony, gdyż Paryż to
dla Rosjan miejsce intelektualnych pielgrzymek i schronienie politycznych działaczy
przynajmniej od kilku stuleci. Zresztą proces ten ciągle narastał, by swoje apogeum osiągnąć
właśnie w wieku XX. Szacuje się, że po rewolucji 1905 roku liczba rosyjskich emigrantów w
Paryżu przekroczyła 80 tysięcy, tworząc swoistą kolonię złożoną głównie z pisarzy, artystów i
różnej maści działaczy politycznych. Dla samego Mereżkowskiego, wyrafinowanego erudyty i
estety, znawcy i wielbiciela kultury europejskiej, który tygodniami potrafił przesiadywać w
muzeach i galeriach, było to serce Europy, jednak jego stosunek do ówczesnego Paryża, a zatem
i całej cywilizacji zachodniej, był mocno ambiwalentny. Dla pogrążonej w rewolucji Rosji Francja
nie mogła być drogowskazem, gdyż sama borykała się z kryzysem, potrzebowała ratunku w
stopniu nie mniejszym niż imperium carów. Kiedyś było to miejsce narodzin największych
1
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arcydzieł kultury europejskiej, dziś to stolica „chama”, tonąca w bezrefleksyjnym
konsumpcjonizmie maszyna. Niegdyś życiodajny organizm stał się martwym mechanizmem. W
artykule Biedne miasto z 1907 roku Gippius w awangardowym, a nawet futurystycznym stylu
opisuje Paryż jako automat, który jest znacznie gorszy niż najstraszniejsze życie, a nawet śmierć,
bo też automatyzm to martwota, udająca życie:
I tak w dźwiękach Paryża, w jego ruchu, jego kolorach, w twarzach i ubiorach jego
mieszkańców jest automatyzm. […] Tę samą melodię gwiżdże przebiegający obok chłopiec i ktoś na
dole odgrywa na fortepianie; ten sam kapelusz na głowach wszystkich kobiet, inny na głowach
mężczyzn; ten sam głos ryczy z każdego, prawidłowo i identycznie smrodzącego samochodu. I
jakby jedna zbiorowa, rozpadająca się na czterdzieści tysięcy mniejszych prostytutka przechadza
się wieczorem po tym samym bulwarze powtarzając jedno i to samo słowo. Rzeczy, pieniądze,
ludzie – wszystko porusza się po okręgu, bo wszystko (i wszystkich) nieustannie kupuje się i
sprzedaje, i na nowo sprzedaje, i znów kupuje. […] automatyzm miasta pochłania resztki osobowego
życia; wszyscy stają się już tylko automatami […] tutaj cała złożoność ludzkiej wielości zlewa się w
jedno – mechaniczną jedność fabrycznej maszyny. Tryby poruszają się, maszyna działa. Paryż
„żyje”3.

Po co zatem Mereżkowski ucieka z chorej Rosji do cierpiącej na inne, lecz nie mniej
niebezpieczne schorzenie Francji? By odpowiedzieć na to pytanie należy porzucić dualistyczny
schemat okcydentalistyczno-słowianofilski, w ramach którego zwykło się rozpatrywać idee
rosyjską od początku XIX wieku i spojrzeć na światopogląd Mereżkowskiego nieco z boku. Z
boku, bo też nie jest on zupełnie niezależny od wspomnianego paradygmatu. Kocha Rosję i
kocha Europę, ale nie w takim kształcie, jaki przybrały one na początku XX wieku. Wybór
pomiędzy caratem i rządami burżuazji to dla niego jak wybór pomiędzy dżumą a cholerą. Carat
jest przestarzałym reliktem, który trzeba obalić, a republika z dominującą rolą klasy średniej, to
ślepa uliczka postrewolucyjnego rozwoju. Poza tym Mereżkowski nie jest filozofem myślącym w
kategoriach narodu, ale całej ludzkości, nie jest też politykiem zanurzonym w bieżące spory o
władzę, lecz wizjonerem roszczącym sobie prawa do kreowania przemian społecznych – jego
ambicje mają charakter uniwersalistyczny, a wizja Teokracji Anarchistycznej charakter
ogólnoświatowy.
Wróćmy do postawionego wcześniej pytania – dlaczego Paryż? Odpowiedź jest dosyć
prozaiczna – wszystkie idee trafiające do Moskwy i Petersburga znad Sekwany zawsze były
traktowane z większą atencją, aniżeli rodzime i to niezależnie od tego, czy ich przyjęcie miało
entuzjastyczny, czy też wrogi charakter. Poza tym wydawanie dzieł Rosjan u wydawców
francuskich i wpływ tył dzieł na tamtejszą opinie publiczną z założenia powinny wywołać
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większy efekt i odzew. Nie bez znaczenia jest też znana przychylność Francuzów wobec Rosjan,
szczególnie rosyjskich artystów i pisarzy, która znajduje odzwierciedlenie w sporym
zainteresowaniu i możliwościami promocyjnymi. Zatem Mereżkowski, po serii nieudanych
przedsięwzięć wydawniczych w Rosji, liczył na silny efekt swoich nowych literackich i
filozoficznych inicjatyw, podejmowanych na nowym gruncie. Wciąż ich podstawowym celem
było dotarcie do czytelnika rosyjskiego, jednak razem z procesem uświadamiania Rosjan, miało
dokonać się uświadomienie Francuzów, bo ci, choć kochają dusze rosyjską, to jej nie rozumieją.
Co więcej właściwe zrozumienie tego, co wydarza się w Rosji, miało być dla Francuzów
przygotowaniem na to, co i do nich przyjdzie w nieodległej przyszłości, bo przecież właściwy
przebieg rewolucji w Rosji, to początek rewolucji światowej.
Do Paryża Mereżkowscy przybywają 1 marca 1906 roku. Początkowo zatrzymują się w
hotelu, ale już po tygodniu przeprowadzają się do przestronnego mieszkania przy ulicy Teofila
Gautiera 15, z okien którego, jak podkreśla Gippius, roztaczał się widok na paryskie przestrzenie
z wieżą Eiffela w centrum. Pierwsze miesiące we Francji nie są łatwe, Mereżkowskim targają
sprzeczne emocje, tęskni za Rosją, mocno przeżywa utracone przyjaźnie, ale jednocześnie
umacnia się w przeświadczeniu, że najlepsze co może zrobić dla nowej świadomości religijnej,
to przystąpić do realizacji założonego wcześniej planu. Ten zaś jest bardzo ambitny –
Mereżkowscy planują nawiązać bliskie kontakty z lewicującymi ugrupowaniami politycznymi,
zarówno francuskimi, jak i rosyjskimi oraz rozpocząć dialog z przedstawicielami modernizmu
katolickiego i artystyczną bohemą. Ponadto, jeszcze w Petersburgu zaplanowane zostało
wznowienie działalności publicystycznej, a nawet przygotowanie nowego wydawnictwa.

Car i rewolucja
Przed opuszczeniem Rosji Dymitr Siergiejewicz powziął zamysł wydania w Paryżu
nowego zbioru tekstów, który miał mieć jawnie antymonarchistyczny i antykościelny, wręcz
bojowy charakter. Przygotowana została lista potencjalnych współpracowników, zorganizowano
także środki materialne. Plan był bardzo ambitny, z korespondencji Mereżkowskiego,
Fiłosofowa i Gippius wynika, że dla wydawnictwa teksty mieli napisać Sergiusz Bułgakow, Paweł
Floreński, Anton Kartaszew, Aleksander Glinka, Wasilij Uspieński, Andiej Bieły, Mikołaj
Bierdiajew, Wiaczesław Iwanow, Wasilij Rozanow, Sergiusz Askoldow, Mikołaj Łosski, Walerij
Briusow, Mikołaj Minski oraz Lew Szestow4. Kilka miesięcy później, już z Paryża, Mereżkowski
pisał do Biełego:

4
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Chciałbym, żeby nasz zbiór był krzykiem, zwróconym nie tylko ku wybranym, ale ku
całemu rosyjskiemu ludowi. Bardzo czekam na Pana artykuł. Proszę się nie przejmować
wewnętrznym poczuciem braku gotowości. Nikt z nas nie czuje się jeszcze gotowym5.

Zgodnie z planami zbiór miał nosić tytuł Anarchia i teokracja i stanowić pierwszą z całej
serii wydawnictw publikowanych we Francji. By odbiło się ono echem zarówno w Rosji, jak i we
Francji

postanowiono,

że

równolegle

wydane

zostaną

wersja

rosyjskojęzyczna

i

francuskojęzyczna, a każdy z autorów został zobligowany, by wraz z artykułem przesłać notę
biograficzną oraz zdjęcie. Początkowe zamiary ukończenia opisywanego przedsięwzięcia
jesienią 1906 roku spełzły na niczym. Większość autorów spóźniała się z przesyłaniem tekstów,
ewoluowała także wizja wydawnictwa. W drugim wariancie zakładano, że będzie ono składało
się z dwóch tomów – pierwszy miał nosić tytuł: Samodzierżawie i rewolucja rosyjska, drugi:
Anarchia i teokracja, a ich wspólny tytuł brzmieć: Miecz. Pierwsza część powinna traktować o
najbardziej palących, bieżących kwestiach życia w Rosji – relacjach prawosławia z caratem oraz
religii z polityką, drugi natomiast miał mieć bardziej teoretyczny, abstrakcyjny charakter.
Ostatecznie i ten wariant nie doczekał się realizacji, choć prace redaktorskie oraz przekłady były
już w zaawansowanym stadium. Dlaczego tak się stało trudno jednoznacznie orzec –
prawdopodobnie był to zbieg wielu okoliczności: brakowało finansowania, część obiecanych
artykułów wciąż nie docierała, ale najistotniejszy wydaje się być narastający spór ideowy
pomiędzy Mereżkowskimi i grupą moskiewskich idealistów z Bułgakowem na czele. Ten ostatni
25 lipca 1906 roku pisał do Glinki: „Dla Mereżkowskich niczego jeszcze nie napisałem, rad więc
jestem, że i Pan nie jest gotów” oraz kontynuował w korespondencji z 4 września 1906:
[…] nie wiem kiedy i jak uporam się z artykułem dla wydawnictwa Mereżkowskich. A oni
ciągle planują nowe projekty: teraz już mają być dwa tomy: jeden o rewolucji (dla rewolucyjnego
raju?), drugi o anarchii (najnowsza zabawka!), a co najważniejsze planują załączyć nasze portrety i
biogramy, o co zresztą i mnie i Pana proszą. To by dopiero moskwianie mieli ubaw! Sam już nie
wiem jak się wyplatać. Tak jak interesującą wydawała mi się współpraca z nimi przy wydawnictwie
o charakterze religijnym, tak teraz opuścił mnie entuzjazm. Tak czy inaczej postaram się tam być,
chociaż bez portretu6.

Z kolei Gippius w styczniu 1907 roku na łamach czasopisma „Wiesy” poddała ostrej
krytyce publikację „Woprosy religii” będącą wspólną inicjatywą członków Chrześcijańskiego
Bractwa Walki oraz Bułgakowa. Główna oś krytyki polegała na ukazaniu braku spójności
pomiędzy zebranymi tekstami, które zgodnie z założeniem miała łączyć podobna wizja
chrześcijaństwa. Jak stwierdza Gippius, poza tym, że wszyscy autorzy konsekwentnie używają

5
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słowa „chrześcijaństwo”, to każdy z nich rozumie pod tym terminem coś innego, każdy ma
zupełnie inną wizję jego naprawy i ewolucji. Teorie Bułgakowa, Swiencickiego, Glinki
(występującego pod pseudonimem Wołżski) i Włodzimierza Erna nie tylko do siebie nie
przystają, ale się wzajemnie wykluczają7:
Swiencicki wzywa do przemocy wierzących wobec niewierzących, Bułgakow jako taktykę
obiera «wpajanie» i jako ideał rysuje sobie świątynie i «zewnętrzne dwory», Ern rozważa budowę
komun, które zresztą Bułgakow pryncypialnie odrzuca […] Wołżski z desperacką nadzieją wyciąga
ręce w stronę Sołowjowa i jego ideału wolnej religijnej teokracji8.

Otwarta polemika Mereżkowskich z moskiewskimi neosłowianofilami ukazuje nie tylko
osobiste napięcia pomiędzy myślicielami, ale także tłumaczy, dlaczego ci pierwsi ostatecznie
zdecydowali się wydać francuski zbiór samodzielnie – ideowa niespójność zarówno tych
ogłaszanych wcześniej, jak i przesyłanych do Paryża artykułów, przysłaniała anarchistycznoeschatologiczną koncepcję Mereżkowskich, stawiając ją w szeregu wielu innych teorii o
charakterze religijnym i tym samym osłabiając jej bojowe przesłanie. W wyniku całego
zamieszania w 1907 roku wydawnictwo «Mercure de France» wydało jednotomową publikację
Car i rewolucja (Le Tzar et la révolution), na którą złożyły się dwa teksty Gippius: O przemocy i
Prawdziwa siła caratu, Mereżkowskiego: Rewolucja i religia oraz Fiłosofowa Car-Ojciec.
Pozostałe z nadesłanych artykułów czekał różny los, dla przykładu tekst Bierdiajewa: Mistyka i
religia wszedł w skład wydanej w 1907 roku w Petersburgu książki: Nowa świadomość religijna,
artykuł Biełego: Socjaldemokracja i religia został wygłoszony w formie wykładu w lutym 1907
roku w Paryżu, a następnie opublikowany w 35 numerze periodyku „Pieriewał”, kolejny artykuł
Gippius: Zwierzobóg trafił do czasopisma „Obrazowanie” i ukazał się w numerze 8 za rok 1908, z
kolei praca Rozanowa: O wierze Rosjan utknęła w archiwum Mereżkowskiego i została wydana
dopiero w 1991 roku w czasopiśmie „Russkaja literatura”.
Mimo, że ostateczny kształt wydawnictwa w zestawieniu z wcześniejszymi, zakrojonymi
na szeroką skalę planami może rozczarowywać, to z punktu widzenia historii idei Car i
rewolucja, a w szczególności teksty Rewolucja i religia oraz O przemocy należą do
najważniejszych prac o charakterze filozoficznym w międzyrewolucyjnym okresie twórczości
Mereżkowskiego. Wprawdzie artykuł O przemocy został napisany nie przez Mereżkowskiego, a
Gippius, to z uwagi na fakt, że tekst powstawał przy ich ścisłej współpracy, a następnie został
wygłoszony przez Mereżkowskiego na pierwszym paryskim wykładzie jako jego własny, będzie
on rozważany na równi z dziełami Dymitra Siegriejewicza.

7
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Publikację Car i rewolucja otwiera przedmowa Dymitra Mereżkowskiego, która
zwrócona jest wprost do mieszkańców Europy Zachodniej. Autor przestrzega, że to co dzieje się
w Rosji, to problem nie tylko Rosjan ale i całej Europy, bo wciąż trudny do przewidzenia rezultat
dokonującej się rewolucji, będzie brzemienny w skutkach dla całego kontynentu. Prócz
ostrzegania Mereżkowski także gani Europejczyków, którzy choć bacznie przyglądają się
zachodzącemu w kraju carów procesowi, to zupełnie go nie rozumieją. Ich sądy są
powierzchowne i obarczone stereotypowym postrzeganiem Rosji, a już na pewno nie myśli się o
rewolucji rosyjskiej jako zaczynie nowego ładu w Europie. W tych słowach zawarty jest implicite
cel całej publikacji – ma ona wyjaśnić czytelnikom to, co w istocie ma miejsce w Rosji, wskazać
potencjalne kierunki rozwoju oraz przygotować Zachód na tego konsekwencje. Co jednak
najważniejsze, ma ukazać możliwości włączenia się w rewolucję i wpływania na jej przebieg.
Włączenia się w taki sposób, aby zbudować uniwersalny ład, mający naprawić tak Rosję, jak i
Zachód. Nie ma to zatem być akademickie, trzecioosobowe nauczanie, ale próba bezpośredniego
wciągnięcia Europejczyków w walkę, chęć ich zaangażowania poprzez „zarażenie” konkretną
ideą, określoną wizją dziejów.
Objaśniając istotę duszy rosyjskiej Mereżkowski ucieka się do zestawienia jej z genius
Europejczyków:
My to wy, ale na odwrót. Mówiąc językiem Kanta, wasze terytorium jest fenomenalne,
nasze transcendentne; mówiąc językiem Nietzschego w was jest Apollo, w nas Dionizos; waszym
genius jest miara, naszym nadmiar. Wy potraficie w porę zatrzymać się, dochodząc do ściany
omijacie ją lub zawracacie, my o tę ścianę rozbijamy sobie głowy. Nas trudno ruszyć z miejsca, lecz
jeśli już się ruszymy, to tracimy umiar – nie idziemy, a biegniemy, nie biegniemy, a lecimy, nie
lecimy, a spadamy i to «piętami w górę», używając słów Dostojewskiego. Wy lubicie środek, my
kochamy krańce. Wy jesteście trzeźwi, my pijani; wy rozumni, my oszalali; wy legaliści, my poza
prawem. Wy własną duszę chronicie, my tylko patrzymy komu by ją zaprzedać. […] Wy na
szczytach swojej wolności pozostajecie państwowcami, my w otchłaniach zniewolenia nigdy nie
przestaliśmy być buntownikami, skrytymi anarchistami. Dla was polityka jest wiedzą, dla nas
religią. […] Jeszcze się przez nas nacierpicie, lecz w ostatecznym rachunku wyjdzie to wszystkim na
dobre, dlatego że jesteśmy sobie potrzebni, tak jak lewa ręka potrzebna jest prawej9.

Dalej Mereżkowski już mniej metaforycznie zarysowuje swoją wizję, czy raczej program
rewolucyjnego zaangażowania. Jego fundamentalna teza mówi, że rewolucja musi mieć
charakter religijny. Zatracenie właściwego rozumienia, a raczej przeżywania religii, świadomości
religijnej, stało się przyczyną tragedii zarówno Europy, jak i Rosji. W kraju carów utożsamienie
Cerkwi z caratem i samodzierżcy z namiestnikiem bożym sprawiło, że religijność została
9
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zredukowana do polityki i do państwowych obrzędów. Tym samym gniew na cara stał się
gniewem zwróconym przeciwko religii. Z kolei w Europie religia od dawna jest już tylko polityką,
tutaj zeświecczenie religii i całego życia społecznego, doprowadziło do powszechnej bylejakości
i przeciętności. Co gorsza, większość Europejczyków uważa, że taka jest kolej rzeczy, taki jest
bieg dziejów i kiedy Rosjanie sami już „się wyszumią”, to w końcu i tak „założą parlamentarny
kaganiec”10. To przekonanie Zachodu, jakoby bieg historii światowej miał być powtórzeniem jego
własnych dziejów, świadczy z jednej strony o jego przeciętności, utracie zdolności przeżywania
i twórczego działania, z drugiej natomiast tłumaczy niemożność wniknięcia Europejczyków w
mistykę duszy rosyjskiej, a zatem i sens wydarzeń politycznych. Mereżkowski domaga się
desakralizacji państwa, ale nie desakralizacji społeczeństwa. Tylko społeczeństwo religijne jest
w stanie przeprowadzić rewolucję, która stworzy ład doskonalszy od obalanego.
[…] kiedy zostaną obalone historyczne formy państwowości rosyjskiej i jej Kościoła, wtedy
w politycznej i religijnej świadomości narodu powstanie tak nieznośna pustka, że nie będzie jej w
stanie wypełnić żadna z istniejących w Europie form państwowości – ani monarchia konstytucyjna,
ani burżuazyjno-demokratyczna republika […] Żadna z nich nie zatrzyma rewolucji rosyjskiej. Co
zatem ją zatrzyma? Co będzie dalej? Dalej będzie skok w nieznane, w transcendentne, lot «piętami
w górę». Rewolucja rosyjska jest tak samo absolutna, jak obalana przez nią państwowość. Jej
świadomym, empirycznym celem jest socjalizm; nieświadomym, mistycznym jest bezrząd11.

Powtarzając argumenty znane nam już z Proroka rewolucji rosyjskiej, Mereżkowski
stwierdza, że mistyczny bezrząd staje się metafizycznym ideałem i zarazem praktycznym
postulatem rewolucyjnej walki. Tylko anarchia oparta na nowej świadomości religijnej może dać
pełnię wolności jednostce przy zachowaniu integralnej społeczności. Istotne jest także
wskazanie na „empiryczną” jedność ładu postulowanego przez Mereżkowskiego z programem
socjalistów, gdyż ukazuje nam kręgi działaczy politycznych, na współpracę z którymi liczy on
najbardziej. Choć może termin współpraca nie jest tutaj do końca adekwatny, bo przecież autor
Nadchodzącego chama nie myśli o politycznych sojuszach, a o przeobrażeniu świadomości
socjalistycznych rewolucjonistów, o rozpaleniu w nich religijno-mistycznych emocji. Zresztą w
tymże Przedsłowiu stwierdza, że choć rewolucjoniści rosyjscy „mają siebie za bezbożników”, a
imię Boże jest dla nich nieodłącznie związane z prawosławiem i carem, to gdy oddzielimy to, co
mówią, od tego, co robią, okazuje się, „że ci ateiści, to prawdziwi święci”12. Mereżkowski
jednoznacznie stwierdza, że jego ideałem jest obalenie caratu z pomocą nawróconych
rewolucjonistów i zaprowadzenie religijnego bezrządu, nazywanego tutaj także „bogorządem”13,
10
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a w innych miejscach Teokracją Anarchistyczną. Po raz kolejny autor stawia siebie w szeregu
filozofów-proroków, których zadaniem jest wydobycie ze społecznego chaosu właściwego sensu
i ukazanie go innym:
[…]wcześni anarchiści jak Bakunin, Tołstoj, Stirner, Nietzsche to szczyty, na które padają
pierwsze promienie wschodzącego dnia, a w dole, gdzie wciąż panuje ciemna noc, żyją niewiedzący,
niezliczeni bracia nasi, ogólnoświatowy lud robotniczy, wielka armia nadchodzącego Państwa
Bożego14.

Dodać trzeba, że powyższy cytat przytaczany jest według pierwotnej wersji
francuskojęzycznej, w wersji rosyjskiej sformułowanie „nadchodzące Państwo Boże” zastąpione
zostało terminem „anarchia”, co pokazuje, że w omawianym okresie twórczości Mereżkowskiego
pojęcia te wskazywały ten sam desygnat, czyli postulowany porewolucyjny porządek społeczny.
Także w dalszej części obydwa określenia będą używane zamiennie.
Reasumując, z Przedsłowia do Cara i rewolucji dowiadujemy się, że publikacja skierowana
jest do zachodnioeuropejskiego czytelnika, a za cel stawia sobie wyjaśnienie procesu
rewolucyjnego zachodzącego w Rosji. Owo wyjaśnienie nie jest jednak celem samym w sobie,
wręcz przeciwnie, poprzez zrozumienie sytuacji Rosjan, analizę czynników, które do niej
doprowadziły, nastąpić ma religijno-społeczne przebudzenie całej Europy. Jest ono konieczne,
by w pierwszej kolejności skierować rewolucję w Rosji na właściwy tor, a następnie przygotować
na jej efekty Europę i cały świat. Nowy ład ma być Teokracją Anarchistyczną, a wywalczyć go
mają nawróceni socjalistyczni rewolucjoniści.
Poszczególne aspekty zarysowane w Przedsłowiu rozwijane są w kolejnych artykułach
zbioru. Niewątpliwie najważniejszym z nich jest tekst Mereżkowskiego Rewolucja i religia, w
którym już na samym początku autor stawia pytania o sens i istotę rewolucji rosyjskiej.
Podkreśla, że jest to pierwsza z europejskich rewolucji, która ma charakter nie tylko polityczny
ale i społeczno-ekonomiczny, przez co stanowi kontynuację, rozwinięcie, a może i zakończenie
ogólnoeuropejskiego procesu dziejowego. Rosja, której korzenie sięgają Bizancjum, Rzymu, a
nawet głębiej, zawsze była ostoją reakcji, o którą rozbijały się wszystkie przewroty, teraz
natomiast ma ona szansę ostatecznie zakończyć czasy autorytaryzmu i zniewolenia. Choć w
procesie tym na pierwszy plan wysuwają się wątki polityczne i społeczno-ekonomiczne, to jego
najgłębszym i póki co nieuświadomionym sensem jest sens religijny. Zgodnie z przedstawianą
teorią, monarchia absolutna stanowi przejaw wewnętrznej, religijnej potrzeby jedności i więzi z
monoteistycznym Bogiem: „jeden car na ziemi jak jeden Bóg na niebie; ludzki absolutyzm
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stanowi symbol wyłącznej władzy boskiej; monarchia to symbol teokracji”15. Zatem chęć obalenia
cara uważającego siebie za bożego pomazańca z natury rzeczy ma sens religijny i mistyczny.
Ponadto, patrząc z perspektywy historiozoficznej, rewolucja rosyjska może być ostatnim
stadium procesu wyzwalania, który epoka renesansu rozpoczęła emancypacją jednostki,
rewolucja francuska kontynuowała na poziomie politycznym, a Rosja zakończy wyzwoleniem
społecznym i religijnym.
Zestawiając papiestwo z caratem Mereżkowski stwierdza, że są to dwie polityczne próby
połączenia władzy świeckiej i duchownej, zbudowania „teokracji”, czyli państwa bożego na
ziemi, które w równym stopniu miały wyłącznie zewnętrzny i instrumentalny charakter. Ich
jedynym celem było zwiększanie wpływów i rozszerzanie władzy, choć drogi do jego osiągnięcia
były różne. Papież zawsze marzył, by stać się cesarzem, natomiast w Bizancjum, a potem w Rosji,
mieliśmy do czynienia z odwrotnym procesem, czyli car dążył do maksymalnego
podporządkowanie sobie Cerkwi i życia duchowego, co zakończyło się ich całkowitą
instrumentalizacją. Obydwie łże-teokracje, rosyjska i zachodnioeuropejska, zaczynając od ideału
królestwa wolności i miłości, królestwa Bożego, skończyły na królestwie wrogości i przemocy
bez Boga.
Kolejno Dymitr Siergiejewicz wskazuje wydarzenia w historii Rosji, będące kamieniami
milowymi jej dialektycznej filozofii dziejów. Punktem wyjścia są tutaj rządy Piotra Wielkiego,
który wypełnił słowa Starego Testamentu o połączeniu Kościoła z państwem oraz przesłanie
tradycji moskiewsko-bizantyjskiej. Interesująca jest teza Mereżkowskiego, zgodnie z którą
polityka Piotra tylko zewnętrznie miała dynamiczny i otwarty na Zachód charakter, w istocie zaś
polegała na przejmowaniu, podporządkowywaniu sobie zachodnich form, tylko po to, by zaraz
zmienić je w martwe eksponaty „podobne motylom zamkniętym w szklanych słojach”16. Każde
życie, które trafiało do carskiego imperium zamierało, zasypiało, traciło dynamikę i duszę –
stawało się nieruchomym obiektem. Jednak zasada dążenia władców do pełnego ustatycznienia
państwa dla pełnej nad nim kontroli, sprzeczna jest z dynamicznym duchem historii, który tym
razem w Rosji przejawił się w formie raskołu. Ten jedynie początkowo miał charakter konfesyjny
i szybko dały o sobie znać jego konsekwencje kulturowe, polityczne i społeczne. Mereżkowski,
podobnie jak wcześniej Hercen, czy Bakunin, określa raskolników mianem ruskich dysydentów
i nazywa pierwszymi rosyjskimi buntownikami i rewolucjonistami, choć walczącymi w imię
reakcji:
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W świadomości raskolników – mgła, poddaństwo, nieruchomość, nieskończona
statyczność; lecz w nieświadomym żywiole – niegasnące światło i wolność twórczości religijnej,
nieskończona dynamika, przy czym już nie ta idąca z zewnątrz, z Europy, a z głębi ducha ludowego.
[…] Oni jako pierwsi ogłosili samodzierżawie rosyjskie «carstwem antychrysta»17.

Raskoł staje się dla Mereżkowskiego momentem węzłowym w historiozofii rosyjskiego
losu, wraz z nim rozpoczął się proces społecznego podziału na władzę i lud, który swoje apogeum
osiągnął w trwającej właśnie rewolucji. Raskoł to pierwsi terroryści walczący z bezbożną władzą
w imię prawdy, pierwsze zanegowanie zasadności wszelkiej władzy i pierwsze religijne
wspólnoty anarchistyczne. Raskoł ewoluuje, rozwija się, przybiera różne kształty i nie można
przewidzieć jego ostatecznej formy – tym stwierdzeniem autor Nadchodzącego chama wyraźnie
chce wpisać się w nurt jego spadkobierców, wykorzystać historyczne znaczenie i energię jaką
wciąż emanuje, podobnie zresztą jak wcześniej czynili narodnicy.
Mniej więcej w tym samym czasie co raskoł narodziła się w Rosji inteligencja, którą
Dymitr Siergiejewicz nazywa opozycją odgórną, w odróżnieniu od oddolnie działających
staroobrzędowców. Początkowo obydwie grupy działały oddzielnie, niezależnie, ale choć nie
były tego świadome, łączył ich wspólny cel. Religijni buntownicy i polityczni rewolucjoniści po
raz pierwszy połączyli się w ruchu dekabrystów, gdzie działali zarówno mistycy, jak i ateiści,
którzy nie mogli znieść fałszu, zniewolenia i przemocy samodzierżawia i Cerkwi. Mereżkowski
przytacza fragmenty z tak zwanego Katechizmu Prawosławnego18 autorstwa braci Murawjow,
podkreślając ich aktualność i zbieżność ze swoim programem:
Pytanie: czyż nie sam Bóg powołał samodzierżawie?
Odpowiedź: Bóg nigdy nie powoływał do istnienia zła. Zła władza nie może pochodzić od Boga.
Pytanie: Jaki ustrój zgodny jest z prawem bożym?
Odpowiedź: Taki, w którym nie ma carów. Bóg stworzył wszystkich równymi.
Pytanie: Czy to oznacza, że Bóg nie kocha carów?
Odpowiedź: Nie, Bóg ich przeklął jako ciemiężycieli ludu […]
Pytanie: Cóż zatem święte prawo nakazuje czynić ludowi rosyjskiemu i wojsku?
Odpowiedź: Przeprosić za tak długie służalstwo, opowiedzieć się przeciwko tyranii i przysiąc, że jest tylko
jeden Car na niebie i ziemi – Jezus Chrystus19.

Postulowana bezpaństwowa, religijna społeczność, staje w opozycji do dotychczasowego,
historycznego chrześcijaństwa, które oddaje doczesność w ręce carów, cesarzy i papieży, a raju
upatruje w zaświatach. Mereżkowski stwierdza, że chcąc traktować chrześcijaństwo poważnie,
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widzieć w Chrystusie realnie wcielonego Boga, czyli jedynego króla nieba i ziemi, to jednocześnie
trzeba przyznać, że „namiestnik Chrystusa, każdy biskup i samodzierżca jest chrystusowym
samozwańcem, czyli antychrystem”20.
Poprzez Katechizm Prawosławny, rozwijająca się historycznie rewolucja rosyjska zdobyła
własną samoświadomość religijną i pozwoliła zrozumieć nieświadomy do tej pory, proroczy lęk
ruskich starowierców widzących w carze antychrysta. Zdemaskowane zostało pseudomistyczne
uzasadnienie nie tylko samodzierżawia, ale jakiejkolwiek władzy państwowej w ogóle. Zatem
Teokratyczna Anarchia to ideał, którego nie zrealizowała ani monarchia konstytucyjna, ani
republika burżuazyjna, ani nawet republika socjaldemokratyczna – to nowy ideał który jest
celem rewolucji rosyjskiej i rewolucji ogólnoświatowej.
Dalej obszerny fragment tekstu poświęcony jest Piotrowi Czaadajewowi, jednemu z
najgłębszych myślicieli rosyjskich i ojcu rodzimej filozofii historii. Jak mało kto, potrafił on
przeniknąć prawdziwy sens ruchu dekabrystów, zrozumieć fałsz historycznego chrześcijaństwa,
jego rosyjskiego, carsko-prawosławnego wcielenia oraz wznieść się na poziom religijności
uniwersalnej, ogólnoświatowej, znoszącej podział na państwo i Kościół, na życie doczesne i
pośmiertne. „Przyjdź Królestwo Twoje” – w tych słowach zawierał się cały przekaz filozofii
Czaadajewa, stwierdza Mereżkowski. Drogę ku społeczności religijnej, wolnej od władzy
zwierzchniej przedstawia jego historiozofia, zgodnie z którą Zachód, dzięki rozdzieleniu władzy
świeckiej i religijnej potrafił zbudować zintegrowaną społeczność i wznieść wspaniały gmach
kultury. W przeciwieństwie do Zachodu, zniewolona przez państwo Cerkiew prawosławna,
zdołała rozwinąć jedynie wolność indywidualną, pustelniczą, co poskutkowało zacofaniem
cywilizacyjnym całej Rosji i jej samowykluczeniem z rodziny chrześcijańskich państw
europejskich. Jedynym ratunkiem może być pokajanie, przyznanie się do błędów i odrzucenie
prawosławia.

Mereżkowski

podkreśla,

że

choć

Czaadajew

był

bezkompromisowym

okcydentalistą, to jednak nie dokonał konwersji i nie został katolikiem, z czego z kolei wyciąga
wniosek, jakoby przeczuwał on nadchodzącą degradację wyznania rzymskiego, a zatem
konieczność powołania nowej uniwersalnej religii wolnej od dotychczasowych podziałów – taka
religia może narodzić się tylko w Rosji:
Wierzy on w szczególne, różne od europejskiego i bizantyjskiego, uniwersalistyczne
przeznaczenie Rosji. Dostrzega, lub prawie dostrzega, jej zbawienie nie w prawosławiu i nie w
katolicyzmie, lecz w nowyсh, światu dotąd nieznanych zasadach religijnej społeczności, w Kościele
jako Królestwie Bożym na ziemi, o którym mówi Chrystus21.
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Rosja nie może uciekać od Europy i nie może jej naśladować, musi dokonać się
hermeneutyczno-dialektyczny

proces,

polegający

na

wchłonięciu

dorobku

Zachodu,

przezwyciężeniu go i zrodzeniu zupełnie nowej jakości: „Bezgraniczny nihilizm historyczny,
bezgraniczna wolność, przerażająca, pustynna przestrzeń woli i myśli – taka jest podstawa
rewolucji religijnej u Czaadajewa”22.
Oczywista nadinterpretacja dzieła Czaadajewa jakiej dopuszcza się Mereżkowski,
wyciąganie radykalnych wniosków, które zapewne byłby zupełnie obce autorowi Apologii
obłąkanego, odkrywają przed czytelnikiem Cara i rewolucji jego prawdziwy cel, czyli nadanie
konstruowanej utopii ciągłości historycznej, dziejowej legitymizacji. Widać także, jakie
koncepty z zakresu rosyjskiej historiozofii są Mereżkowskiemu najbliższe i których tradycji czuje
się on kontynuatorem. Dalej w tym swoistym przeglądzie rosyjskiej idei Dymitr Siergiejewicz
odwołuje się do Mikołaja Gogola.
Tak jak Czaadajew, wskazując miejsce powstania swojego Pierwszego listu filozoficznego
pisze „Nekropolis, Miasto umarłych”, tak Gogol, tytułując swoje opus vitae: Martwe dusze
suponuje agonię imperium carów. Zdaniem Mereżkowskiego autor Rewizora, choć nie będąc
tego świadomym, przeprowadza dogłębną krytykę historii Rosji, aż po jej śmierć. Jej dusza jest
już martwa, zabiły ją samodzierżawie i prawosławie – ta śmierć jednak staje się szansą –
zanegowanie, odrzucenie dotychczasowej historii daje możliwość powołania do życia zupełnie
nowego żywiołu religijnego, nowej świadomości i nowej społeczności. Sam Gogol tego nie
dostrzegał – był genialnym krytykiem, dekonstruktorem, lecz nie był prorokiem; możliwe też,
że był prorokiem, ale tak bardzo przeraziła go wizja zrodzona z jego dzieła, że wolał wykonać
krok wstecz, spalić profetyczną księgę i powrócić do tego, co wcześniej krytykował. O tym, że
był to błędny akt świadczą ostatnie dni życia wielkiego pisarza.
To, co u Gogola pojawiło się w formie nieuświadomionej, uzyskuje pełnię świadomości
w dziele Dostojewskiego. W jego twórczości żywioł rewolucyjny zderza się ze świadomością
religijną. Jest to zderzenie antynomiczne, pełne sprzeczności, a jego źródło Mereżkowski
odnajduje w biografii autora Biesów. Wyrok śmierci za udział w tak zwanym spisku
pietraszewców, stanięcie na szafocie, ułaskawienie tuż przed wykonaniem egzekucji i wieloletnia
katorga, sprawiły że do końca życia pisarz starał się pozbyć piętna skazańca. Służyć temu miały
zjadliwy reakcjonizm i antyrewolucjonizm, jednak tak silne, wręcz maniakalne skupienie na
problemie rewolucji sprawiło, że stała się ona „miarą wszystkich rzeczy, wszechogarniającą
kategorią myślenia”23. Mereżkowski stwierdza, że nikt się tak nie przyczynił do rozpalenia
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rewolucji w Rosji, jak Dostojewski właśnie. Wszyscy jego główni bohaterowie, od Raskolnikowa
do Iwana Karamazowa to polityczni i religijni buntownicy, łamiący prawa ludzkie i boskie. To
ateiści, ale jakże osobliwi – rosyjscy mistyczni ateiści, nie bezbożnicy, a boscy wojownicy,
których do antyreligijnego buntu prowadzi niezgoda na społeczno-polityczny porządek
doczesny. Problem Dostojewskiego polega na tym, że wszystkich rewolucjonistów postrzega
jako antychrystów, którzy walczą z Bogiem, by zająć jego miejsce. Rewolucja to dla niego pomysł
przebiegłego i strasznego ducha, który chce siebie uczynić nowym bogiem. Mereżkowski
wchodząc w polemikę z powyższymi tezami stwierdza, że wszystkie zagrożenia jakie
Dostojewski upatruje w rewolucji już teraz ziściły się w Rosji, bo to nie buntownicy, ale car jako
samodzierżca jest najstraszniejszym uzurpatorem stawiającym się na miejscu Boga. Przyznając,
że rewolucja może przybrać wiele postaci, opowiada się za taką jej formą, której celem nie będzie
ustanowienie nowej władzy, ufundowanie nowych bogów, lecz wręcz przeciwnie, zniesienie
wszelkich form państwowości i hierarchicznej zależności. Dodaje, że i sam Dostojewski pod
koniec życia zaczął zmieniać swoje widzenie rewolucji i dostrzegł możliwość jej religijnego
wcielenia. Powołuje się tutaj na cytowany już wcześniej fragment z Braci Karamazow, w którym
ojciec Zosima mówi, że choć społeczność chrześcijańska nie jest jeszcze gotowa, to przeobrazi
się w jedyny panujący Kościół, który – to już dodaje Mereżkowski od siebie – będzie anarchią
znoszącą wszelką państwowość24. Aby to się ziściło, nieunikniony jest zryw rewolucyjny, który
obali obecne formy państwowości i ustanowi Teokrację Anarchistyczną. Tym sposobem,
Dostojewski w swojej ideowej ewolucji zatoczył pełne koło, gdyż rozpoczynając od rewolucji
politycznej, zakończył na rewolucji religijnej.
Kolejnym wybitnym myślicielem rosyjskim zwiastującym nadejście religijnej anarchii był
Lew Tołstoj. On jako pierwszy – pisze Mereżkowski – pokazał jak wielką siłę zyskuje ruch
kontestujący istnienie państwa i Kościoła, kiedy z organizacji politycznej przeobraża się w
religijną. Jednocześnie Tołstoj był skrajnym indywidualistą, dla którego zagadnienie zbawienia
to kwestia całkowicie prywatna, wewnętrzna i dlatego też odrzucał rewolucję, tak jak i każde
inne, zewnętrzne działanie polityczne. W tym miejscu Mereżkowski zarzuca autorowi
Zmartwychwstania odrzucenie istoty chrześcijaństwa, zawartej w

mistycznej prawdzie o

złączeniu ducha i ciała, na rzecz płytkiego racjonalizmu filozoficznego i buddyjskiej metafizyki,
która dla ducha poświęca ciało25. Tołstoj zanegowawszy wszelką państwowość i Kościół, nie
tylko prawosławny, ale każdy, znalazł się w tej samej pustce, z której Czaadajew uciekał w stronę
katolicyzmu i przed którą Gogol chował się w dawnym prawosławiu. Tołstoja ta pustka nie
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przestraszyła, wręcz przeciwnie, uznał ją za pełnię, za prawdziwe chrześcijaństwo, jednak w
istocie nie było to chrześcijaństwo, lecz buddyzm26. Był genialnym destruktorem, jednak
znacznie gorszym budowniczym. Jego prawdziwe, religijne i rewolucyjne znaczenie ukazuje się
dopiero, gdy zestawimy go z Dostojewskim, ponieważ stanowią oni dwa przeciwstawne krańce
jednej całości, „tezę i antytezę niedokonanej jeszcze syntezy”27. Tołstoj postuluje anarchię,
Dostojewski teokrację, Tołstoj odrzuca państwo jako bezbożne królestwo człowieka,
Dostojewski głosi Kościół jako królestwo bogoczłowiecze. Anarchia bez teokracji staje się czystą
negacją, która prowadzi albo do bezczynnej abstrakcji, albo do całkowitego zniszczenia
wszelkiego porządku społecznego, bezsensownego niszczycielskiego chaosu. Zresztą patrząc na
programy niektórych skrajnych rewolucjonistów, ten scenariusz zdaje się być nader
prawdopodobny. Z kolei idea teokracji bez anarchii, budowy bez oczyszczającej negacji, wiedzie
ku najgorszej z możliwych reakcji i fałszywej sakralizacji prawosławnego samodzierżawia, jak to
miało miejsce w przypadku Dostojewskiego. Konieczna jest zatem synteza żywiołu negacji
Tołstoja z żywiołem afirmacji Dostojewskiego, anarchii i teokracji – będzie to nowa i ostateczna
prawda świadomości religijnej i rewolucyjnego czynu28.
Za myśliciela rewolucyjnego, który również nie zdołał przekuć swojej idei w czyn, uważa
Mereżkowski Włodzimierza Sołowjowa. Jego rewolucyjna świadomość przejawiła się w obronie
zabójców cara Aleksandra II, wzywającej jego syna, Aleksandra III, do okazania łaski terrorystom
z Woli Ludu. Sołowjowowi – pisze Mereżkowski – zabrakło jednak konsekwencji, po wykonaniu
wyroku śmierci na zamachowcach, powinien jednoznacznie zerwać z samodzierżawiem, jako
instytucją

sprzeczną

z

fundamentalnymi

zasadami

chrześcijaństwa

i

przystać

do

rewolucjonistów. Wybrał jednak inną drogę, średniowieczną teokrację, która pod maską
ekumenizmu zachowuje heretyckie i niejednoznaczne pomieszanie państwa i Kościoła. Autor
Sensu miłości nie potrafił zrozumieć, że antynomia pomiędzy państwem i Kościołem jest
nierozwiązywalna i nie dopuszcza żadnych, nawet przejściowych kompromisów, że jedyną
prawdziwą drogą do ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi jest zniesienie wszelkiej
państwowości, czyli największa ze wszystkich rewolucja. Sołowjow posiadał niezwykły dar
stawiania najbardziej palących i proroczych pytań, zarówno z zakresu historii, jak i
chrześcijańskiej metafizyki, lecz odpowiedziom jakich udzielał brakowało albo trafności, albo
konsekwencji. Najważniejszym z tych pytań było zagadnienie religii jako dzieła zbawienia nie
tylko indywidualnego, lecz i zbiorowego, społecznego. Mówił nie tylko o bogoczłowieku, lecz i
bogoczłowieczeństwie, które urzeczywistnia się w całym procesie dziejowym, o religijnym
26
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przeobrażeniu ciała i transcendentnej jedności ciała i ducha. Wiedział on, że te kwestie mogą
zostać rozwiązane dopiero wraz z nastąpieniem ery Trzeciego Testamentu, epoki Ducha, która
przyjdzie po przezwyciężeniu historycznego chrześcijaństwa, że tylko wtedy dokona się synteza
tego co ludzkie z boskim Logosem, słowo stanie się ciałem i zaistnieje Kościół św. Sofii Mądrości
Bożej. Wiedział, ale bał się konsekwentnie dążyć do wcielenia swojej idei, wolał pozostać
wiernym fałszywej teokracji – samodzierżawiu. Wolał zwiastować nadejście ery Antychrysta, niż
stanąć do walki z prawdziwym Antychrystem – z fałszywą teokracją.
O ile Mereżkowski wysoko cenił religijne poszukiwania Sołowjowa, o tyle raził go jego
prymitywny krytycyzm w odniesieniu do Nietzschego. W tym kontekście zdecydowanie bardziej
interesujący był dla niego Wasyl Rozanow, którego nazywa zjawiskiem nie mniejszym, a już z
pewnością straszniejszym od Nietzschego. Ten zaczynający od konserwatywno-słowianofilskich
poglądów myśliciel, doszedł do tak skrajnych form buntu metafizycznego, o których
pozytywistyczni rewolucjoniści nawet nie śnili29. Jego oryginalność polega na przenikaniu się
dwóch pierwiastków osobowości – niezlęknionej i wręcz bezwstydnej, cynicznej dociekliwości z
dziecięcą prostodusznością i niewinną przebiegłością – niczym zmieszanie Akakija Akakiewicza
z Wielkim Inkwizytorem. Jego krytyka Chrystusa w imię obrony Boga Ojca, stała się pierwszą na
gruncie historycznego chrześcijaństwa próbą odnowy, idącą tak nieoczywistą i radykalną
zarazem ścieżką. Należy podkreślić – pisze Mereżkowski – że w swojej krytyce Chrystusa,
Rozanow jest jak najdalej zarówno od wszelakiego demonizmu, jak i racjonalistycznej
dekonstrukcji religii. Żaden z wcześniejszych krytyków Chrystusa nie analizował tak wnikliwie
jego natury, nie wpatrywał się w niego z taką ciekawością i fascynacją, nie adorował tak jego
piękna30. Mereżkowski przytacza krótką rozmowę z Rozanowem:
- Wiem – wyznał kiedyś Rozanow w bardzo głębokiej i serdecznej rozmowie – wiem, że
jakbym nie nagrzeszył, czego bym nie nabroił, to i tak Bóg mnie kocha i nigdy nie odrzuci.
- A za cóż to Bóg tak Pana kocha?
- Za to, że jestem prostym i dobrym człowiekiem.
- Ale Chrystusa Pan nie kocha?
- Nie kocham.
- Dlaczego?
-Właśnie dlatego, że mnie się on nie wydaje ani prostym, ani dobrym31.

Zgodnie z interpretacją Dymitra Siergiejewicza, niechęć Rozanowa do Chrystusa
rozpoczęła się od jego analiz istoty małżeństwa oraz stosunku chrześcijaństwa do cielesności.
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Dlaczego – stawia pytanie Rozanow – małżeństwo, z jednej strony, uznaje się za jeden z
najważniejszych sakramentów, a z drugiej za największy przejaw świętości Maryi uważa się
dziewictwo? Poprzez uświęcenie dziewictwa niszczy się świętość małżeństwa – od tego
momentu rozpoczyna się odchodzenie chrześcijaństwa od cielesności, a zatem i świata. Z
uświęcenia dziewictwa wyprowadza Rozanow chrześcijańskie wywyższanie ascetycznego
bezżeństwa nad życiem rodzinnym, a jako przykład skrajnej tego konsekwencji przywołuje
kastrujących się skopców, by w ten sposób zapewnić sobie Królestwo Boże. Autor Opadłych liści
stwierdza, że przez przyjście Chrystusa dokonał się fatalny zwrot – starotestamentowe
uświęcenie ciała i nasienia zostało zamienione kultem dziewictwa i trzebieństwa. Metafizyczne
zanegowanie nasienia poprzez „niepokalane poczęcie”, nadrzędną ewangeliczną ideę, którą
Rozanow nazywa „księgą niebytu”, sprawia że doczesny świat pozbawiony zostaje znaczenia –
zbawienie przychodzi nie z nasienia mężczyzny i łona kobiety, lecz z łona kobiety pozbawionego
męskiego nasienia. W ten sposób naturalny porządek rzeczy zostaje postawiony na głowie,
cielesna realność zostaje odrzucona w imię bezcielesnej idei, byt zostaje zanegowany w imię
niebytu. To właśnie dlatego wszystkie próby włączenia w chrześcijaństwo ziemskiej cielesności,
mimo rozkwitu kultury, nauki, sztuki, spełzały na niczym:
Powracając na ziemię, ludzkość w sposób naturalny odchodzi od chrześcijaństwa i staje
się pogańską; także odwrotnie, powracając do chrześcijaństwa, oddala się od ziemi […] Ewangelia z
zewnątrz wydaje się być czymś całkiem innym, niż okazuje się od środka: z zewnątrz słowo staje się
ciałem, od środka ciało staje się słowem, bezcielesną, abstrakcyjną duchowością; z zewnątrz
zwycięstwo życia nad śmiercią, od środka zwycięstwo śmierci nad życiem; z zewnątrz Królestwo
Boże – małżeńska uczta, od środka celibat i skopcy32.

Rozanow konsekwentnie utrzymuje, że tak właśnie wygląda prawdziwe chrześcijaństwo,
że nie jest to wynik błędów popełnionych w trakcie jego historycznego rozwoju, lecz istota nauki
Chrystusa, który przez swoją słodycz, sprawia, że świat staje się gorzki.
Do czego zatem potrzebny jest Rozanow Mereżkowskiemu? O ile wcześniej
przywoływani rosyjscy myśliciele mieli służyć ukazaniu ciągłości i rozwoju idei Teokratycznej
Anarchii, o tyle wydawałoby się, że z antychrystianizmem Rozanowa nie może mu być po
drodze. Odpowiedź na to pytanie przynosi dalsza część Rewolucji i religii. Zwątpienie Rozanowa
w Chrystusa – pisze Mereżkowski – jest nieuniknionym skutkiem ewolucji chrześcijaństwa,
ukazującej zawsze obecną, choć nie zawsze widoczną, antynomię pomiędzy Starym i Nowym
Testamentem, pomiędzy Bogiem Ojcem i Synem Bożym. Rozanow występując przeciwko
Chrystusowi nie występował dla siebie, lecz w obronie Boga Ojca, nie tylko w imię przeszłości,
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ale przede wszystkim dla przyszłości, można więc powiedzieć, że jest koniecznym narzędziem
Opatrzności, niczym Judasz albo Herod. Gdyby Chrystus nie został zanegowany w procesie
dziejowym, gdyby nie została ukazana antynomia pomiędzy pierwszą boską hipostazą – Bogiem
Ojcem, a drugą – Synem Bożym, to nie mogłaby zaistnieć trzecia hipostaza – królestwo Ducha
Świętego zapowiedziane w Apokalipsie. A przecież w Królestwie Ducha – Nowym Jeruzalem,
które zstąpi na ziemię, dokona się na nowo dowartościowanie, afirmacja i przebóstwienie ciała
i płci, czyli to, co zdaniem Rozanowa zostało utracone w epoce Syna Bożego.
Rozanowowi zatem przypisuje Mereżkowski rolę wyjątkową – jest on tym, który swoją
filozofią dokonuje metafizycznego przejścia z paradygmatu Nowego Testamentu do
paradygmatu Ducha Świętego. Przejścia metafizycznego, ponieważ wcielenie tej transformacji
jest sprawą rewolucji rosyjskiej, której Mereżkowski, jak wiadomo, ma ambicję nadać religijny,
anarchistyczno-teokratyczny bieg.
Wielkość Rozanowa, jak często bywa z geniuszami, nie została doceniona, myśliciele
chrześcijańscy mieli go za heretyka, ewentualnie za jurodiwego, inni wrogowie za potwora i
szaleńca, a większości był po prostu obojętny. Jedynymi, którzy od razu poznali się na jego
intuicji i wyobraźni byli rosyjscy dekadenci, którzy są bohaterami kolejnej części Rewolucji i
religii.
Dekadentyzm w Rosji – pisze Dymitr Siergiejewicz – odegrał znacznie większą rolę,
aniżeli w jakimkolwiek innym kraju Europy. Wszędzie tam był zjawiskiem niemal wyłącznie
estetycznym, czyli abstrakcyjnym, teoretycznym. W Rosji natomiast miał bezpośredni kontakt
z życiem, z codziennością, z polityką. Co więcej, dopiero dekadentyzm stał się ziarnem
autentycznej, samodzielnej kultury rosyjskiej. Tacy twórcy jak Walerij Briusow, Fiodor Sołogub,
czy Gippius wyrośli na prawdziwych rosyjskich Europejczyków, ludzi mających znaczenie dla
kultury ogólnoświatowej, a nie tylko lokalnej. Zdołali oni wyjść poza fatalny dualizm
okcydentalizmu i słowianofilstwa – pokornego uniżenia wobec Europy i buntu przeciwko
Europie. Wspięli się na wyżyny, z których odkrywa się kultura przyszłości. Do czasu pojawienia
się dekadentów Rosja wydała jedynie pojedynczych geniuszy jak Puszkin, Gogol, Dostojewski,
czy Tołstoj, nigdy jednak nie powstał szerszy krąg kultury, zdolny przetrwać śmierć mistrza.
Dopiero teraz zrodziło się środowisko, które choć wciąż z podziemia, to poprzez tworzenie
wolnej sztuki, filozofii, religii buduje nową świadomość, będącą przeciwwagą dla wstecznictwa
i tępej reakcji samodzierżawia, ale także płytkiego, pozytywistycznego oraz agresywnego
rewolucjonizmu33. Również podziemność dekadentyzmu jest znamienna – tak jak w Notatkach
z podziemia Dostojewskiego, tak i tutaj staje się ona skrajnie anarchistycznym buntem jednostki
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nie tylko przeciwko społeczeństwu, lecz także porządkowi świata w ogóle, staje się metafizyczną
niezgodą na zastaną organizację rzeczywistości. Wszelako w ciemnościach podziemia rodzą się
niezależni od jakiegokolwiek Kościoła mistycy, pierwsze pokolenie Rosjan, którzy odkryli
tajemnicę – czy prawda ta okaże się być ciemną, czy jasną, boską, czy demoniczną, wyjaśni się
dopiero po ich wyjściu na powierzchnię, gdy nieświadoma mistyka przerodzi się w nową
świadomość religijną. Tak czy inaczej, jeżeli Rosja jest teraz suchym lasem, czekającym już tylko
swego pożaru, to dekadenci są najsuchszymi i najwyżej rosnącymi jego gałęziami34.
Kolejno, Mereżkowski chcąc podkreślić doniosłość momentu historycznego, w którym
znalazła się Rosja, przywołuje historię trzech spotkań, jakie mu się przydarzyły: pierwsze z
Aleksandrem Dobrolubowem, dekadenckim poetą, który porzucił miejskie życie i został
tułaczem poszukującym nowej prawdy religijnej; drugie ze zbiegłym marynarzem, uczestnikiem
buntu w Sewastopolu w 1906 roku, który zaczytany w czasopismach „Mir isskustwa”, „Nowyj
put’” i „Wiesy” odwiedził go, by wypytać o rewolucyjne plany dekadentów; trzecie z raskolnikami
spotkanymi w Noc Kupały nad jeziorem Swietłojar w niżnonowogrodzkim obwodzie, gdzie ci
przybywają każdego roku by rozmawiać o wierze, paruzji i końcu świata. Każdy z wymienionych
rozmówców pochodził z innej grupy społecznej – erudycyjny poeta, żołnierz-rewolucjonista,
chłopi – i po raz pierwszy w historii potrafili znaleźć wspólny język, bo po raz pierwszy połączył
ich wspólny cel:
Z dwóch przeciwstawnych końców świata wychodząc, spotkaliśmy się w jednym
punkcie. A przecież całe pokolenia rosyjskich inteligentów, w beznadziejnym i
niekończącym się trudzie, próbowały złączyć się z ludem, «szli w lud», lecz oddzielała ich
szklana ściana, o którą rozbijali się jak muchy o szybę. My nie szliśmy w lud; lud nie
przyszedł do nas, lecz do naszego; on był nami, w naszym pierwotnym religijnym żywiole;
my byliśmy nim w jego ostatecznej świadomości religijnej. Ani on bez nas [..] ani my bez
niego niczego nie zrobimy35.

Inną próbą przezwyciężenia podziałów światopoglądowych – kontynuuje Mereżkowski
– było powołanie Zebrań Religijno-Filozoficznych – forum na którym spotkali się najbardziej
zawzięci reakcjoniści i filozoficzno-religijni rewolucjoniści, duchowni, teolodzy, urzędnicy
synodu i dekadenccy anarchiści. Burzliwe, apokaliptyczne spory przypominały te z kart Biesów
czy Braci Karamazow – rozmawiano o relacji ciała i ducha, kwestii podmiotu religijnego,
małżeństwie i dziewictwie, Kościele i państwie, o religijnej społeczności. Choć jak wiadomo
zebrania nie przyniosły żadnego konsensusu i zakończyły się urzędowym zakazem, to nie można
nazwać ich bezowocnymi, wręcz przeciwnie – pokazały wprost, że pewne cele są nieosiągalne w
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ramach porozumienia i wymagają rewolucji. Jak pisze Mereżkowski, spotkania w gmachu
Towarzystwa Geograficznego udowodniły, że różnice dzielące przedstawicieli oficjalnego
prawosławia od religijnych reformatorów, nie mają charakteru historycznego, lecz metafizyczny.
Duchowieństwo witało reformatorów z otwartymi rękoma, rozgrzeszali ich i obiecywali
przebaczenie, tyle tylko, że nikt z oponentów nie oczekiwał rozgrzeszenia, lecz
błogosławieństwa nowych idei. Tym sposobem przedstawiciele nowej świadomości religijnej
dotarli do kresu chrześcijaństwa historycznego, do miejsca gdzie nie jest już możliwa
kontynuacja Nowego Testamentu i trzeba przejść do ery Trzeciego Testamentu, do hipostazy
Ducha Świętego i Świętego Ciała36.
Tym sposobem, w przededniu rewolucji politycznej, dokonał się w Rosji pierwszy akt
rewolucji religijnej – chrześcijaństwo historyczne wypełniło swoją rolę, wyczerpało się. Koniec
prawosławia poprzedził koniec samodzierżawia.
Mereżkowski twierdzi, że koniec pewnej historycznej formy prawosławia jest końcem
samodzierżawia i odwrotnie, wszak są one nierozłącznie splecione, podobnie jak papiestwo z
katolicyzmem. Dobiega kresu era fałszywej teokracji, przemieszania bogoczłowieczeństwa z
człowiekobóstwem i nie jest przypadkiem, że praktycznie w tym samym czasie rewolucja
rosyjska pokonuje prawosławie, a we Francji następuje rozdział państwa i Kościoła – są to dwa
akty tego samego, ogólnoświatowego przewrotu, dwa początki jednego wielkiego końca37.
Dalej Mereżkowski rozpatruje potencjalne drogi rozwoju rewolucji w Rosji. Proces się
rozpoczął – pisze – ale jego dalszy przebieg pozostaje wielką niewiadomą. Wcielenie idei
konstytucji jest w Rosji jeszcze mniej prawdopodobne, aniżeli idei republiki. Samodzierżawie
człowiekoboga teoretycznie ograniczonego konstytucją, jak i ziemski raj bez Boga, o którym
marzą niektórzy rewolucjoniści, są nieziszczalnymi utopiami. Samodzierżawia nie można
ograniczyć – ze względu na jego istotę, można je tylko zniszczyć. Z kolei problemem obecnych
przywódców rewolucji jest, że obalając carat, znosząc prawosławie równocześnie negują całą
sferę religii i mistyki. Dla nich powiedzieć „nie ma Boga” jest równie łatwo jak „nie ma cara”.
Tylko, co na to lud, jak długo zadowoli się płytkimi, socjalno-politycznymi obietnicami? Z kolei,
jeśli dojdzie do obalenia cara, lecz pozostawienia Cerkwi, z pewnością szybko pojawi się nowy,
samozwańczy papo-cesarz, pomieszanie Pugaczewa z Nikonem i wtedy rewolucja z politycznej
przekształci się w pseudoreligijny koszmar, nastąpią czasy reakcji i terroru, jakich dotąd Rosja
nie znała.
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Dlatego aby rewolucja prawdziwie przemieniła świat, konieczne jest złączenie w jedno
wszystkich męczenników ruchu rewolucyjnego i religijnego, całkowite wyjście z Cerkwi
prawosławnej i samodzierżawnego carstwa dla ustanowienia Kościoła uniwersalnego pod
panowaniem Boga. Tylko do takiego królestwa wejdzie cały naród rosyjski38.
Taką konstatacją kończy Mereżkowskiego swój esej Rewolucja i religia, który jest jednym
z najważniejszych tekstów filozoficzno-politycznych nie tylko zbioru Car i rewolucja, ale i całego
międzyrewolucyjnego okresu jego twórczości. Jego waga jest tak wysoka z kilku co najmniej
powodów. Przede wszystkim, jest to jedyna praca teoretyczna, która w tak syntetyczny i
systematyczny sposób przedstawia projekt urzeczywistnienia Teokracji Anarchistycznej, jako
pożądanego scenariusza rozwoju rewolucji rosyjskiej. Pozostałe artykuły zbioru w
przeciwieństwie do Cara i rewolucji, są pisane już z pozycji praktycznej, czyli stawiają sobie za
cel albo relacjonowanie i omawianie bieżących wydarzeń, bądź też starają się udzielić
odpowiedzi na najbardziej palące pytania z zakresu rewolucyjnej praktyki. Ponadto, ze względu
na swoją systematyczność, Rewolucja i religia przypomina manifest, lub przynajmniej artykuł
programowy partii politycznej. Odnajdujemy w nim diagnozę i krytykę obecnego ustroju oraz
bieżącej sytuacji społeczno-politycznej: kraj jest w ruinie, władza odwróciła się od obywateli;
mamy jasno wskazanych wrogów: car, Cerkiew prawosławna, ale i katolicyzm, papież oraz ustrój
republikański; wskazani są potencjalni sojusznicy w walce o zwycięstwo: lewicowa inteligencja
oraz oczywiście cel: powołanie chiliastycznej Teokracji Anarchistycznej, będącej ziszczeniem
Królestwa Ducha. Dla uzyskania legitymizacji przedstawiony został historiozoficzny przegląd
rosyjskich idei, od dekabrystów, poprzez Czaadajewa, Dostojewskiego, Sołowiowa, po Rozanowa
i dekadentów, tak by ideę nowej świadomości religijnej przedstawić nie tylko jako ich krytyczną
kontynuację i dopełnienie, lecz zwieńczenie – swoisty koniec historii. Zresztą konotacji
heglowskich jest tutaj znacznie więcej, historia ukazana jest jako rozwijający się proces, dążący
do uzyskania samoświadomości, a jej motorem napędowym są przeciwieństwa układające się w
triadyczne schematy. Najlepszym tego przykładem jest przedstawienie historii chrześcijaństwa
w taki właśnie sposób, gdzie Stary Testament stanowi tezę, Nowy Testament antytezę, a ich
syntezą ma być postulowany Trzeci Testament i Królestwo Ducha Świętego na ziemi. Taka forma
i konstrukcja miała za cel dotrzeć do rosyjskich rewolucjonistów i dać im spójną narrację,
historiozoficzny system, którego mieliby stać się integralną częścią. Z kolei dla
zachodnioeuropejskiego czytelnika miała być czymś w rodzaju kompendium duszy rosyjskiej,
które jednak nie tylko relacjonuje przeszłość, ale i dokonuje projekcji rozwoju historii, już nie
tylko rosyjskiej, ale uniwersalnej. Warto zaznaczyć także, że omawiany esej zbiera,
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podsumowuje i rozwija wszystkie wątki poruszane przez Mereżkowskiego w jego tekstach z lat
1905-1906, omówionych przez nas w rozdziale pierwszym.

Uzasadnienie przemocy
Kolejnym ważnym tekstem zbioru jest artykuł noszący znamienny tytuł: Rewolucja i
przemoc. Znamienny, ponieważ dla chrześcijan angażujących się w rewolucję kwestia przemocy
była jedną z najbardziej ważkich i palących – świadczą o tym nie tylko teoretyczne rozważania
filozofów, ale także liczne wspomnienia terrorystów, w których problem odkupienia winy,
zmycia grzechu morderstwa, wyzwalał dręczące rozterki. Tekst ten trzeba omówić, chociaż
Mereżkowski nie był jego nominalnym autorem. Wskazać tutaj można przynajmniej dwa ku
temu powody: po pierwsze, Gippius i Mereżkowski blisko współpracowali przy powstawaniu
artykułu, a co więcej jest on w znacznej mierze efektem rozmów prowadzonych z
rewolucjonistami-praktykami, w których uczestniczyli wspólnie39. Po drugie, artykuł stał się
podstawą dla referatu o tym samym tytule, który Mereżkowski wygłosił podczas swojego
pierwszego publicznego wystąpienia w Paryżu. Warto nadmienić, że wykład cieszył się tak
wielkim zainteresowaniem, że konieczna była zmiana terminu i lokalu prelekcji, gdyż sorbońska
sala była tak przepełniona, że z ram wypadły okna, a tłum przed budynkiem zablokował ulicę.
By zapobiec zamieszkom, interweniować musiała policja. W rezultacie wykład odbył się pięć dni
później, w mieszczącej ponad tysiąc osób Salle d’Orient40.
Jawnym celem Rewolucji i przemocy jest uzasadnienie stosowania przemocy przez
rewolucjonistów. Artykuł rozpoczyna się od rozważań o charakterze metafizycznym, wskazania
czym dzisiaj jest metafizyczne i fenomenalne zło, którego usunięcie wymaga zastosowania
rozwiązań siłowych. Obecnie złem metafizycznym – czytamy – jest idea samodzierżawia, idea
nieograniczonej władzy jednego nad wszystkimi, która wciela się w historię w osobie cara Rosji.
Złem jest zatem autokratyczna forma rządów i oderwanie rządzącego od poddanych. Taki stan
rzeczy jest wynikiem dwóch wzajemnie warunkujących się zasad: pierwsza to namiętność
panowania, „zasada jedynego”, druga to chęć podporządkowania się, „zasada mas”. Historyczne
zaistnienie caratu nie byłoby możliwe, gdyby to tylko car chciał panować, do tego konieczna jest
też gotowość podporządkowanie się milionów:
Nie istnieje taka siła zewnętrzna, która byłaby zdolna ustanowić panowanie jednego nad
milionami jednostek, gdyby wewnętrznie nie przyjmowały one takiego podporządkowania. Jeśli
39
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samodzierżawie wciąż nie upadło, jeżeli papizm jest wciąż żywy, oznacza to, że ludzie uznają za
wieczną następującą prawdę: on i my; on, który rządzi, któremu wolno wszystko i my, których on
prowadzi, którym wszystko jest zabronione. Najczystszym i najszczerszym spośród tych ostatnich
równie słodko jest czuć siłę władzy, jak słodką jest władza dla samodzierżcy. Lecz czasy panów i
niewolników odchodzą, a ich świątynie upadają41.

Z tego, że samodzierżawie jest empirycznym, historycznym przejawem idei ludzkości na
obecnym stadium jej rozwoju i że „czasy panów i niewolników odchodzą” wynika kilka
aksjomatycznych zasad określających rozwój rzeczywistości metafizycznej i historycznej, które
warto tutaj jasno wyartykułować:
1.

Istnieje metafizyczna zasada rozwoju, duch absolutny, który wskazuje cel
ostateczny ludzkości, jakim jest wolność powszechna.

2. Zło jest nieadekwatnością świata materialnego i historii do stadium rozwoju
ducha absolutnego.
3. Samodzierżawie nie jest złem absolutnym, było ono koniecznym etapem
rozwoju historii, złem staje się dzisiaj, ponieważ nie odpowiada obecnemu
stanowi ducha i świadomości.
4. Zła dopuszczają się ci, którzy chcąc utrzymania aktualnego status quo,
przeciwstawiają się zachodzącym przemianom, bronią przeszłości kosztem
przyszłości.
5. Rozwój historyczny dokonuje się nie ewolucyjnie, a rewolucyjnie. Wynika to z
faktu, że świadomość poszczególnych osób znajduje się na różnych szczeblach
ewolucji i tylko w przypadku najwybitniejszych jednostek, ich świadomość jest
adekwatna do stopnia rozwoju absolutu. Gdyby świadomość wszystkich
rozwijała się jednakowo, była u wszystkich cały czas na tym samym poziomie, to
rozwój dokonywały się liniowo, ewolucyjnie, wręcz mechanicznie, tak jednak nie
jest.
6. Siłami napędowymi rozwoju są dwie podstawowe zasady: namiętność
panowania, „zasada jedynego” oraz chęć podporządkowania się, „zasada mas”.
To na jakim etapie rozwoju się znajdujemy określa wzajemna relacja tych zasad.
7. Przemoc rewolucyjna nie jest metafizycznym złem, ponieważ dokonuje się w
imię i w zgodzie z rozwojem ducha, jest więc koniecznością42.
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Znamiennym jest, że tekst poświęcony zagadnieniom moralnym rozpoczyna zarys
metafizyki o postheglowskich konotacjach (Gippius nigdzie wprost nie odwołuje się do Hegla),
która posługuje się aksjomatem i wskazuje kierunek dziejowego postępu. Z jednej strony
świadczy to o chęci zbudowania przez Mereżkowskich spójnej narracji ogarniającej całość bytu,
z drugiej jednak będzie musiało odcisnąć swój ślad na argumentacji etycznej.
Po przedstawieniu założeń metafizycznych autorka przechodzi do praktyki politycznej.
Z założenia, że rozwój dokonuje się rewolucyjnie, a nie ewolucyjnie wyciągnięty zostaje wniosek,
jakoby obowiązującą „ideę można było zwyciężyć jedynie poprzez jej obalenie, a obalić ją można
tylko przeciwstawiając jej inną, równie silną i głęboką”43. Oznacza to, że należy odrzucić ideę
monarchii konstytucyjnej i program konstytucyjnych demokratów, ponieważ opierają się one na
kompromisie, czyli substytucie prawdziwej zmiany, która nie może nikogo zadowolić. Dlatego
w Rosji istnieją tylko dwie realne siły, od których zależy przyszłość kraju i których walka musi
zakończyć się jednoznacznym zwycięstwem, czyli unicestwieniem jednej ze stron – jest to ruch
rewolucyjny oraz car, wspierany przez cały aparat państwowy i Cerkiew prawosławną, która
sankcjonuje jego świętość i bezwstydnie bierze udział nie tylko w represjach, ale i egzekucjach.
Jako że w tej walce każda ze stron walczy o przetrwanie, zmuszona jest uciekać się do
przemocy i zabójstw. Gdy samodzierżawie poczuło się zagrożone, użyło przeciwko
rewolucjonistom „wszystkich rodzajów przemocy fizycznej, stosowanej przeciwko niewolnikom:
samowoli, tortur, egzekucji. Wszystko to było zgodne z jego źródłowymi zasadami: «Oni»
rewolucjoniści, by tak rzec, nie istnieją, jeśli «On», car istnieje”44.
Jeżeli dziś okazałoby się, że 80% społeczeństwa opowiada się za rewolucją – kontynuuje
Gippius – to car wiedząc to, nie wahałby się unicestwić wszystkich jej zwolenników, gdyby tylko
było to praktycznie wykonalne.
Przy całej brutalności samodzierżawia, członkowie ruchu rewolucyjnego wciąż nie
potrafią przejść obojętnie wobec fundamentalnego pytania o odkupienie winy za dokonanie
zabójstwa. Pytanie to jest tym bardziej palące, im bardziej rozwinięta jest świadomość osób je
stawiających, im bardziej są oni ludźmi w sensie absolutnym:
Przez długi czas świadomość ludzka dopuszczała okoliczności, w których zabijając,
człowiek mógł zachować spokój: wojna, pojedynek, czasem namiętność, czy cierpienie. Dziś, w
powyższych sytuacjach, jest on już tylko «prawie» spokojny. Możliwe, że jeszcze nie tak dawno
zachowywał całkowity spokój nawet po przypadkowym zabójstwie, nie związanym z wojną; jeszcze
mu nie przychodziło do głowy, że «nie chciał»; nie potrzebował ani usprawiedliwienia, ani poczucia
winy. Dzisiaj ci, którzy poszukują usprawiedliwienia rozumieją znacznie więcej. Nie można
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przebaczyć zabójstwa, ale usprawiedliwić je to znaczy usankcjonować czyn człowieka, jeśli dopuścił
się go w imię przyszłości, nakierowany rozumem i poczuciem moralnym, a wówczas nie tylko
można, ale i powinno się. W walce, w marszu naprzód, to co nadchodzi usprawiedliwia wszystko,
nie tylko przebacza, ale uzasadnia jego istnienie, konieczne ze względu na dobro wyższe 45.

W przytoczonym fragmencie po raz kolejny widzimy efekt „ukąszenia heglowskiego”,
czyli usprawiedliwianie czynów moralnie wątpliwych, poprzez odwołanie się do ostatecznego
celu dziejów – zbrodnie rewolucyjne trzeba usprawiedliwić, ponieważ dokonują się one w imię
prawdy absolutnej, w imię historycznego rozwoju, który „jest zadany jak drzewo w nasieniu”46.
Rewolucjoniści, będący wyrazicielami „idei wszystkich” i walczący z „ideą jedynego” nie
tylko obdarzeni są wyższym poziomem świadomości historycznej, posiadają także szereg cech
moralnych predestynujących ich do przeprowadzenia koniecznej zmiany. Podobnie jak
Mereżkowski w tekście Religia i rewolucja, tak i Gippius w Rewolucji i przemocy, przedstawia
rewolucjonistów jako ascetycznych, surowych mnichów poświęcających dla dobra sprawy
wszystko co mają, łącznie z własnym życiem. Niczym pierwsi chrześcijanie skrywają się oni w
podziemiach, w katakumbach, gdzie przeżywają swe wielkie wewnętrzne rozterki. Żaden z tych
męczenników nie chciał zabijać, proces wyzwalania „wszystkich” spod autorytaryzmu
„jedynego” rozpoczęła pokojowa „wędrówka w lud”47, lecz rząd odpowiedział prześladowaniami,
aresztowaniami, zsyłkami i egzekucjami48. A wszystko to dokonuje się z haniebnym
współudziałem Cerkwi, dla której zbrodnie samodzierżawia nie są grzechem, lecz wypełnianiem
woli Boga, bo też wola cara jest tożsama z wolą Boga49. Dlatego sprzeciw rewolucji wobec cara
musi być jednoznaczny ze sprzeciwem wobec Cerkwi prawosławnej – te pozornie samodzielne
dwa byty łączy fatalny sojusz, którego nie sposób rozłączyć.
W tym miejscu powraca pytanie charakterystyczne dla rosyjskich chrześcijańskich
rewolucjonistów – czy z walki z prawosławiem musi wynikać ateizm rewolucjonistów? Czy byt
polityczny, o który walczą musi być państwem świeckim? No to pytanie Gippius nie daje
odpowiedzi wprost, co prawda w jednym miejscu, niejako mimochodem, pada stwierdzenie,
jakoby rewolucjoniści walczyli w „imię Ducha”50, jednak stwierdzenie to pozostawione jest bez
jakiegokolwiek rozwinięcia, czy komentarza. W ogóle Zinaida Nikołajewna jest w tej kwestii
znacznie bardziej zachowawcza aniżeli Mereżkowski,

nie rozwija ona wizji ładu

porewolucyjnego, a pojęcie Teokracji Anarchistycznej w omawianym tekście nie pojawia się
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wcale. Co więcej stwierdza, że „idea wszystkich” musi zwyciężyć, ale w jaką formę społeczną
ostatecznie się wcieli, tego nikt nie wie51. Tutaj Gippius bliżej do Bakunina, niż do
Mereżkowskiego, jako że za główny cel stawia obalenie caratu i prawosławia, a przyszły ład to
już dzieło przebudzonego, uświadomionego i upodmiotowionego ludu.
Wracając do kwestii religii, autorka Nowych ludzi stawia pytanie, czy lud rosyjski, w imię
którego walczą rewolucjoniści jest religijny? Czy dusza rosyjska jest religijna? I choć i na to
pytanie nie uzyskujemy bezpośredniej odpowiedzi, a jedynie stwierdzenie, „historia pokaże”, to
nieco dalej odnajdujemy już jasne stwierdzenie, że ze swojej natury człowiek jest istotą religijną,
a dusza rosyjska, która najsilniej przejawiła się w literaturze rosyjskiej, ma charakter
chrześcijański – nie prawosławny, nie katolicki i nie protestancki, lecz chrześcijański właśnie52.
Jak zatem pogodzić chrześcijaństwo ludu z ateizmem rewolucjonistów? Gippius wydaje się
bagatelizować ideowe przesłanki ateizmu i skupia się na analizie osobowości rewolucjonistów,
odnajdując w niej cechy chrześcijańskie:
Ich [rewolucjonistów – D.W.] ateizm jest tylko w słowach i jest o tyle nieunikniony, że
samodzierżawie przywłaszczyło sobie słowo Boże. Lecz ich jestestwo, głęboka i niema część ich
duszy oddana jest nie tylko Bogu, ale i Chrystusowi, jego istocie, nawet jeśli oni sami tego nie
wiedzą, a ich myśl występuje przeciwko temu. […] Ich życie, powtarzam, to życie ascetów, którzy w
imię idei wyrzekli się wszystkiego. Płomień ich uczuć jaśniejszy jest od płomienia ich myśli;
podporządkowują się zasadzie srogiego posłuszeństwa, słodką jest im ofiara i walka. Prześladowani
lecz coraz bardziej niepokorni – czyż ich «podziemie» nie przypomina «katakumb»
chrześcijańskich ascetów pierwszych wieków?53

Po tych uogólniających stwierdzeniach54 Zinaida Nikołajewna odwołuje się do własnych
doświadczeń w kontaktach z rewolucjonistami. Przywołana zostaje historia człowieka, „jednego
z najbardziej aktywnych przywódców partii terrorystycznej”55, którego tożsamość nie zostaje
ujawniona, jednak z opisu wynika, że mowa o Sawinkowie. Dowiadujemy się, że człowiek ten
brał udział w organizacji najgłośniejszych zamachów w Rosji, zawsze był na miejscu akcji, jednak
sam nigdy nie rzucał bomby i na tym właśnie polegała jego największa rozterka – czuł się
odpowiedzialny za dwie śmierci – terrorysty, który ginął w zamachu lub później na szubienicy
oraz zamordowanego przedstawiciela reżimu. Terrorysta poprzez swoją śmierć odkupił grzech
zabójstwa, jego natomiast dręczyło niezbywalne poczucie winy – cierpiał na bezsenność i wciąż
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odwiedzał miejsca zamachów. Wyznał, że chciałby zostać pojmanym, by w ten sposób zakończyć
swe męki, poddać się zasądzonej karze, która zakończy ten koszmar i przynajmniej zgodnie z
literą prawa będzie rodzajem pokuty. Z drugiej strony nie mógł tego uczynić, ponieważ poddałby
tym samym w wątpliwość całą swoją działalności, która przecież nie była jego prywatną sprawą,
a walką w imię ogólnoludzkiej sprawiedliwości. Cierpienie jakie przeżywał było jego krzyżem56:
- A czy Pana towarzysz powraca w snach?
- Widziałem go tylko raz; nie, dwa, ale słabo pamiętam.
- Jak to było?
- Niełatwo o tym mówić, głupstwo, nerwy.
- Mimo to proszę.
- Śniło mi się, że leżę w izbie, na szerokim, niskim tapczanie…. Śpię, albo nie śpię, sam nie
wiem… Ktoś stoi w kącie… Ciemno… mimo to widzę, że ktoś stoi z głową owiniętą w coś
białego, prześcieradło może. Z początku niczego nie rozumiem, ale po chwili nagle
uświadamiam sobie, że to on, widzę jego twarz, mimo że jest zasłonięta. Długo tak stoi –
ja nie mogę się poruszyć, ani nic powiedzieć, wiecie, tak jak zawsze w koszmarach, a
chciałbym powiedzieć mu wiele. Straszne męki. Zwracam się do niego w myślach; „no rusz
się, zrób cokolwiek, odezwij się, nie stój tak”. On odrywa się od ściany i rusza w moją
stronę. Zbliża się, okutany, ale jego twarz wydaje się odsłonięta. Jest taki, jak kiedyś, te
same oczy. Pochyla się i w milczeniu obejmuje mnie mocno, mocno. To dobrze pamiętam.
I nic poza tym. Jaki dziwny sen! Nigdy nie obejmowaliśmy się.
- A za drugim razem?
- Drugim razem tak samo.
- Dokładnie?
- Tak, dokładnie i więcej już go nie widziałem57.

Przytoczony fragment obrazowo

przedstawia charakter i atmosferę rozmów

prowadzonych przez Mereżkowskich z członkami Organizacji Bojowej SocjalistówRewolucjonistów. Polityka i filozofia łączyła się w nich z mistyką i literaturą. Rewolucja i przemoc
ukazuje jedynie namiastkę tego osobliwego sojuszu, do którego jeszcze wielokrotnie przyjdzie
wracać omawiając historię i przebieg tej znajomości. Jednak zanim to nastąpi, należy
podsumować stosunek Gippius do przemocy rewolucyjnej.
W zakończeniu omawianego tekstu czytamy, że w rwącym nurcie zmian historycznych,
kiedy stare zostaje zastąpione nowym, musimy borykać się z tragicznymi sprzecznościami,
których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Tak też jest w przypadku rewolucji rosyjskiej i obecnej
w niej przemocy. Zabijać „trzeba i nie można. Nie można i trzeba”58. Z punktu widzenia absolutu,
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przyszłego absolutnego człowieczeństwa zabijanie nie będzie w ogóle możliwe59, ale póki
jesteśmy na stadium historycznego rozwoju, czyli do absolutu dążymy, lecz jeszcze go nie
osiągnęliśmy, „przemoc nie jest prawem, ale jest usprawiedliwiona! Nie wolno przelewać krwi,
to niemożliwe. Ale żeby ta niemożliwość stała się realnością, jest to konieczne”60.
Jak było powiedziane wcześniej, Gippius przyszło zmierzyć się z aporiami wynikającymi
z założonej przez nią deterministycznej metafizyki i chrześcijańskiej moralności. Zmagając się z
problemem, który ze swej natury jest nierozwiązalny, musiała ostatecznie dokonać wyboru i
inaczej niż choćby Lew Tołstoj, stanęła po stronie wielkiej metafizycznej narracji, składając jej
ofiarę z moralności, czy też etyki chrześcijańskiej.

Kwatera główna rewolucji
Przejdźmy do początków współpracy Mereżkowskich z członkami Partii SocjalistówRewolucjonistów oraz jej Organizacji Bojowej. Zimą 1906-1907 roku, na jednym z paryskich
przyjęć Mereżkowscy spotkali przyjaciela i mecenasa, jednego z przywódców eserów, Ilję
Fondamińskiego, który z kolei zapoznał ich z przybyłym niedawno do Paryża Borysem
Sawinkowem.

Petersburscy

literaci

byli

wprost

zachwyceni,
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dotarcie

do

rewolucjonistów, szczególnie tych zaangażowanych w działalność terrorystyczną, było jednym
z głównych celów ich wyjazdu do stolicy Francji. Kilka miesięcy po tym spotkaniu, już z Rosji,
Dymitr Fiłosofow pisał do Sawinkowa:
Nie wyobraża Pan sobie, jak znajomość z Panem i Iliuszą [Fondamińskim] (dwoma
biegunowo różnymi i zarazem równie wysokimi typami rewolucjonistów) była nam potrzebna. Co
by nie mówić, jesteśmy niepoprawnymi estetami, a nasze poczucie estetyki strasznie ucierpiało w
zderzeniu z rewolucjonistami. Dla nas (poza wszystkim innym) uratowaliście estetykę rewolucji,
pokazaliście jej dwie piękne strony (wolę i wrażliwość) i za to bardzo Wam dziękujemy. W naszym
sercu obydwaj pozostaniecie na zawsze61.

Był to czas, kiedy obydwie strony wzajemnie siebie potrzebowały. Sawinkow
Mereżkowskim, by zarazić rewolucjonistów swoją ideą, podjąć próbę przekucia myśli w historię,
a Mereżkowscy Sawinkowowi, gdyż po aferze związanej z Azefem „odpoczywał” od
terrorystycznej praktyki, oddając się dekadenckim nastrojom, czemu spotkania z literatami
bardzo sprzyjały. Ich relacje były tym intensywniejsze, że mieszkali w sąsiadujących ze sobą
willach. Mereżkowscy bardzo szybko zyskali sympatię, a przede wszystkim zaufanie
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rewolucjonisty. Jak się zdaje, potrafili przeniknąć za maskę twardego, zimnokrwistego i
wyrachowanego terrorysty-polityka, by dotrzeć do melancholijnej, czy wręcz mistycyzującej
części jego osobowości. Nie bez powodu przecież Michaił Goc, który przyjmował Sawinkowa do
Organizacji Bojowej, nazwał go „pękniętymi skrzypcami Stradivariusa”62, a sam Borys
Wiktorowicz w 1905 roku pisał do żony:
Do głowy przychodzą mi tak mistyczne, nieomal katolicko-kościelne myśli, że zaczynam
się czuć niczym na bezludnej wyspie. Nie jestem realistą. Nie jestem racjonalistą – siedzi we mnie
jakaś mgła, coś takiego, co wielu nazywa przesądami i czasem zdaje mi się, że białe nie jest białe i
czerwone to wcale nie krew63.

Bliski kontakt i współpraca z rosyjskimi rewolucjonistami nie ograniczała się do
Sawinkowa i Fondamińskiego. Aleksandr Benois, który przebywał wówczas w Paryżu, opisywał
tę relację w następujący sposób:
Był to czas, kiedy Gippius, z charakterystycznym jej wdziękiem kokietowała różnych
«parlamentarnych spiskowców», wśród których był także sam Sawinkow. Wtedy to, w ich salonie
przy ulicy Theophile Gautier, powstało coś w rodzaju kwatery głównej rewolucji, do której
zachodzili wszyscy zapamiętali aktywiści64.

Z kolei w pamiętniku Gippius z 1908 roku, pod datą 10 marca odnajdujemy wpis o
następującej treści:
Wieczór wśród «morderców». […] Sawinkow, mąż Dory Brilliant zmarłej w twierdzy,
wdowa po zabójcy Launica65, Siergiej Nikołajewicz66, Jewgienija Iwanowna67, narzeczona
Sazanowa68 – «przenajczystszego wdzięku przenajczystszy wzorzec»69 (zbiegła z Syberii; zesłana za
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«carską sprawę»). Zadziwiająco piękna, twarz i figura męczennicy pierwszych wieków. Sawinkow
już aż nadto po naszej stronie. Opowiadał o swoim sporze z Wierą Figner70 z naszego powodu71.

Dyskusje rewolucjonistów z literatami szybko skupiają się na najważniejszych dla
Mereżkowskich kwestiach, czyli przyjęciu narracji Teokracji Anarchistycznej i tym samym
nadania rewolucji charakteru religijnego. Najprawdopodobniej to tezy zawarte w dwóch
omówionych tekstach, czyli Rewolucji i religii oraz Rewolucji i przemocy, stanowią główny
przedmiot debaty.
Niewątpliwie najsilniej oddziałała na Sawinkowa koncepcja Mereżkowskiego – wizja
religijnego terrorysty na dekadencko-modernistyczną modłę trafiała w jego estetyczne gusta.
Sawinkow nie tylko coraz częściej gościł w mieszkaniu Mereżkowskich, ale też zmienił swój
język i rewolucyjną retorykę. Figner we wspomnieniach z zażenowaniem opowiada, jak zaczął
on porównywać działalność terrorystyczną z Golgotą, na którą skazuje siebie zamachowiec idący
wykonać wyrok72. Trzeba jednak zaznaczyć, że analiza terroru pod kątem religijnym nie była
żadną nowością. Jak zostało powiedziane w poprzednim rozdziale, bardzo religijny był Kalajew
– przed zamachem na wielkiego księcia modlił się w jednej ręce trzymając bombę, a drugą
gorliwie kreślił znak krzyża73. Sazanow w swoim wspomnieniu o Kalajewie opisywał, jak ten
modlił się w cerkwi leżąc krzyżem, a śmierć na szubienicy przedstawiał jako najwyższe szczęście:
„cudowny, mistyczny ślub z ideą”74. Inna terrorystka, Maria Bieniewska75 motywowała swoje
przyłączenie się do Organizacji Bojowej lekturą Ewangelii, a w szczególności fragmentem ze św.
Łukasza: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mojego powodu,
ten je zachowa”76. Jeżeli idzie o samego Sawinkowa, to zdaje się, że nie był on osobowością
religijną, filozoficzno-religijne interpretacje pociągały go ze względów czysto estetycznych,
formalnych, zewnętrznych. Ujmowała go dekadencko-mistyczna oprawa, tworzący się na
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granicy literatury i rzeczywistości spektakl – igrał z nimi, eksperymentował, ale nie mógł stać się
integralną częścią nowego paradygmatu. Potrafił swobodnie wchodzić w tę narrację, posługiwać
się jej językiem, metaforami, prowadzić dyskurs o przemienieniu, ale nie mogło ono stać się jego
udziałem. Nie mogło, nawet jeśli szczerze pragnął, by tak się stało. Maria Prokofiewa, która w
listach do Sazanowa, swojego narzeczonego, relacjonując życie rewolucyjnej emigracji pisała:
On [Sawinkow – D.W.] przeżywa okres ciężkiego duchowego kryzysu; pozostając przy
dotychczasowych poglądach na kwestie praktyczne, nie może zrobić kroku naprzód, póki nie nada
mu nowego, wyszukanego ale i szczerego uzasadnienia. Według jego słów, rozumem doszedł już
do konieczności religii, ale sam nie doszedł do wiary. Pod pojęciem religii, ku mojemu wielkiemu
zdziwieniu, rozumie on nie mistycyzm, a historyczną religię, dokładnie chrześcijaństwo. Jak on
postrzega chrześcijaństwo i Chrystusa nie mogę powiedzieć, jako że w ogóle go w tym punkcie nie
rozumiem77.

Z pewnością nie bez znaczenie jest tutaj także kwestia moralna, duchowe załamanie, o
którym pisze Prokofiewa, czyli dręczące Sawinkowa wyrzuty sumienia i poszukiwanie
usprawiedliwienia. To doświadczenie znacząco wpłynęło na podjęcie przez Mereżkowskich
tematu przemocy rewolucyjnej i próby jego uzasadnienia, czego efektem był omówiony
wcześniej tekst Rewolucja i przemoc. Wspominając te wydarzenia Gippius pisała:
Wieczorem odwiedzili nas Bunakow i Sawinkow, rozmowa była ciężka i straszna. […]
Główna trudność polega na tym, że Sawinkow zabijając, czuje jakby sam był zabijany. Mówi, że
krew zabitych przygniata go swym ciężarem. Podchodził do Dymitra Siergiejewicza ni to z nadzieją
usprawiedliwienia terroru rewolucyjnego, ni to po ostateczny wyrok. Uniknąć pytania o przemoc
nie mogliśmy żadnym sposobem – czyż sami nie opowiedzieliśmy się za rewolucją? Przeciw
samodzierżawiu? Łatwo powiedzieć przemocy absolutne «nie». […] I tym sposobem nasze ciężkie
rozmowy z Sawinkowem nie znajdywały zakończenia78.

Sawinkow szukał zapomnienia, ale i samospełnienia w literaturze. Przebywając w Paryżu
zaczął poważnie rozważać całkowite zerwanie z terrorem i powrót do pisania – nie zapominajmy,
że choć uchodzi on wówczas za jednego z najbardziej doświadczonych terrorystów, to w
momencie przyjazdu do Francji ma zaledwie 28 lat, a od jego „młodzieńczego” debiutu
literackiego upłynęły jedynie trzy lata. Pod wpływem rozmów z Mereżkowskimi, wiosną 1908
roku Borys Wiktorowicz przystąpił do pracy nad powieścią Koń blady. Utwór opowiada o
zamachu na gubernatora, choć jego kanwę stanowi historia zabójstwa wielkiego księcia
Sergiusza Aleksandrowicza, zaplanowanego i zorganizowanego przez Sawinkowa, a
wykonanego przez Iwana Kalajewa. Głównymi bohaterami powieści są dwaj działacze
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Organizacji Bojowej Wania i Żorż, reprezentujący dwa różne typy terrorystów. Pierwszy z nich
– Wania (jego protoplastą był Kalajew) – stanowi przykład zamachowca zaangażowanego
duchowo i widzącego swoje działania w szerokim kontekście religijnym. Drugi to Żorż (taki sam
pseudonim nosił Sawinkow przygotowując zamach na ministra Plehwe) – profesjonalista, który
na chłodno analizuje wszystkie wydarzenia i bezwzględnie dąży do realizacji celu. Choć
podstawą powieści były wydarzenia historyczne, to osobowości bohaterów zostały wyraźnie
zmienione w taki sposób, by stały się uosobieniem idei dyskutowanych z Mereżkowskim. W tym
kontekście Żorż, to bezkompromisowy, profesjonalny zabójca, ale i znudzony życiem nihilista,
który nie uznaje żadnych praw, żadnych wyższych instancji i kieruje się wyłącznie własną wolą.
Jedynym uzasadnieniem jego działalności i wyborów jest stwierdzenie „Ja tak chcę”:
Nie wierzę w raj na ziemi, nie wierzę w raj w niebie. Nie chcę być niewolnikiem, nawet
wolnym niewolnikiem. Całe moje życie to walka. Nie mogę nie walczyć. Ale w imię czego walczę?
Nie wiem. Ja tak chcę. Piję mocne wino79.

I w innym miejscu:
Szczęśliwy kto wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa, we wskrzeszenie Łazarza.
Szczęśliwy i ten, kto wierzy w socjalizm, w nadchodzący raj na ziemi. Śmieszą mnie te stare bajki
[…] Powiedziałem: nie chcę być niewolnikiem. Czy na tym polega moja wolność? Cóż za żałosna
wolność… I na cóż mnie ona? W imię czego zabijam? W imię krwi i dla krwi? […] Jestem sam. Jeśli
nikt mnie nie chroni, sam jestem swoim opiekunem. Jeśli nie mam Boga, sam sobie jestem
bogiem80.

Z kolei chrześcijański rewolucjonista Wania, traktuje zamach jako drogę krzyżową,
poświęca siebie z miłości do ludzi i w imię ich przyszłości:
Mało w nas wiary, słabi jesteśmy jak dzieci i dlatego unosimy miecz. Unosimy go nie
dlatego, że jesteśmy silni, ale ze strachu i słabości. Poczekaj, jutro nadejdą inni, czyści. Nie dla nich
miecz, oni będą silni. Lecz teraz, zanim oni przyjdą, my zginiemy. Wnuki naszych dzieci będą
kochać Boga, w Bogu żyć, będą radować się Chrystusem. Świat się dla nich otworzy na nowo i dojrzą
w nim to, czego my nie widzimy81.

Na kartach Konia bladego odnajdujemy liczne rozważania i dysputy ideowe
przypominające swoim nastrojem te z Biesów, czy Braci Karamazow Dostojewskiego:
- Fiodor nie żyje… Odpowiedz mi lepiej: mamy pójść tam… do domu?
- Do domu?
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- Tak.
- Jak to?
- No wysadzić cały dom.
- A ludzie?
- Jacy ludzie?
- No jego rodzina, dzieci.
- O czym ty mi tutaj… Głupstwa…
Wania zamilkł.
- Żorż.
- Co?
- Nie zgadzam się.
- Na co się nie zgadzasz?
- Żeby tam pójść.
- Co za bzdury? Dlaczego?
- Nie zgadzam się… dzieci.
I potem mówi, denerwując się:
- Nie. Żorż, posłuchaj mnie: nie rób tego, nie. Jak mógłbyś wziąć na siebie coś takiego? Kto dał ci
prawo? Kto ci pozwolił?
Odpowiadam chłodno:
- Sam sobie pozwoliłem.
- Ty?
- Tak, ja.
Jego ciało drży.
- Żorż, dzieci.
- No dzieci.
- Żorż, a Chrystus?
- Co ma do tego Chrystus?
- Żorż, pamiętasz: «Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak
przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli»82.
- I po coż Wania te cytaty?
On kręci głową.
- Tak… po nic…
Długo milczymy, w końcu mówię:
- No dobrze… Będziemy czekać na ulicy.
Jego twarz rozświetlił uśmiech. Pytam go jednak:
- Może myślisz, że to ze względu na twoje cytaty?
- Nie, co ty, Żorż!
- Zdecydowałem: tak będzie mniej ryzykownie.
- Oczywiście mniej, oczywiście… Zobaczysz, uda się. Usłyszy Pan modlitwy nasze83.
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Problemy Dostojewskiego przeplatają się i dopełniają wątkami wyjętymi wprost z
rozmów Sawinkowa z Mereżkowskim i Gippius – pojawia się temat rewolucyjnej przemocy oraz
jej filozoficzno-religijnych motywacji. Nie brak także nawiązań do Apokalipsy i interpretacji
historii w ramach paradygmatu „Trzeciego Testamentu”:
- Słuchaj, czy myślałeś kiedyś o Chrystusie?
- O kim? Dopytuję.
- O Chrystusie? O Bogoczłowieku Chrystusie? Zastanawiałeś się jak wierzyć i jak żyć? Wiesz, u
siebie w zajezdni często czytam Ewangelię i zdaje mi się, że są dwie, tylko dwie drogi. Pierwsza –
wszystko jest dozwolone. Rozumiesz: wszystko. I wtedy Smierdiakow. Oczywiście jeśli się
ośmielisz, jeśli na wszystko się zdobędziesz. Bo jeśli Boga nie ma, a Chrystus był tylko człowiekiem,
to znaczy, że nie ma miłości, niczego nie ma… I druga droga, droga Chrystusowa ku Chrystusowi…
Słuchaj, jeśli kochasz, bardzo, tak naprawdę kochasz, to można zabijać, czy nie można?
Mówię mu:
- Zabić zawsze można.
- Nie, nie zawsze. Nie, morderstwo to ciężki grzech. Ale wspomnij: Nie ma miłości większej nad tę,
jak gdy za braci oddać swą duszę84. Nie życie, a duszę. Zrozum: trzeba mękę krzyżową przyjąć,
trzeba z miłości i dla miłości podjąć się wszystkiego. Lecz koniecznie, koniecznie z miłości i dla
miłości. W innym razie – znów Smierdiakow, droga ku Smierdiakowowi. Oto ja żyję. Ale po co?
Może żyję tylko w oczekiwaniu na swoją godzinę. Modle się: Panie, daj mnie śmierć w imię miłości.
Ale o zabójstwo się przecież nie pomodlisz. Zabijesz i nie będziesz mógł się modlić… Ja wiem: mało
we mnie miłości, ciąży mi mój krzyż.
- Nie śmiej się – mówi po minucie – dlaczego się śmiejesz, co cię śmieszy? Ja Słowa Boże mówię, a
ty mi odpowiesz: brednie. Na pewno tak powiesz, powiesz: brednie?
Ja milczę
-Pamiętasz? Jan w Apokalipsie powiedział: «I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą
i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie»85. Powiedz, czyż może być coś gorszego, niż jeśli
śmierć ucieknie od ciebie, gdy ty będziesz jej szukał i pragnął? A będziesz szukał. Kiedy przelejesz
krew? Kiedy złamiesz prawo? A my przelewamy i łamiemy. Ty nie uznajesz żadnego prawa, krew
dla ciebie jak woda. Ale posłuchaj mnie, posłuchaj: nadejdzie dzień w którym wspomnisz te słowa.
Będziesz szukał końca i go nie znajdziesz: śmierć ucieknie od ciebie. Ja wierzę w Chrystusa, wierzę.
Ale ja nie z nim. Niegodnym być z nim, bo cały w brudzie i we krwi. Ale Chrystus w swoim
miłosierdziu będzie ze mną.
Uważnie się mu przyglądam. Mówię:
- Więc nie zabijaj. Odejdź.
Pobladł:
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- Jak możesz tak mówić. Jak śmiesz? Dusza moja śmiertelnie cierpi. Lecz ja nie mogę nie pójść, bo
kocham. Jeśli krzyż ciężki – weź go. Jeśli grzech wielki – przyjmij go. A Pan zlituje się nad tobą i
odpuści. – I odpuści – powtarza szeptem.
- Wania to wszystko brednie. Nie myśl o tym.
On milczy.
Na ulicy zapominam jego słowa86.

I nieco dalej:
- Wania, a «nie zabijaj»?
- Nie, Żorżik, - nie…
- I ty to mówisz?
- Tak, ja to mówię. Żeby potem nie zabijali. Żeby potem ludzie żyli po bożemu, żeby miłość
rozświetliła świat87.

W przytoczonym fragmencie Wania argumentuje podobnie jak Mereżkowscy w
Rewolucji i przemocy oraz Religii i rewolucji. Po pierwsze, odnajdujemy tutaj odwołanie do
wyższego porządku, w imię którego dokonana ma być zbrodnia. Po drugie, zbrodnia jest
konieczna, by mogła nastać nowa epoka, nowy ład, w którym nikt już zabijać nie będzie. Po
trzecie, terrorysta ukazany jest jako męczennik, który poświęca nie tylko własne życie, ale i
własne sumienie w imię dobra ogółu. Ciekawe jest jednak i przedstawienie drugiej strony,
terrorysty-nihilisty, postacią którego Sawinkow wydaje się wdawać z Mereżkowskimi w ideową
„rozgrywkę”. Znamiennym jest, że po każdej rozmowie, w której obydwaj bohaterowie poruszają
„przeklęte problemy” Żorż stwierdza: „Na ulicy zapominam jego słowa”, „Żegnam się z nim.
Znów zapominam jego słowa”. Obydwaj terroryści, mimo, że łączy ich cel, żyją w zupełnie
odmiennych światach, wyznają różne wartości, dzieli ich zarówno postrzeganie dnia
powszedniego, jak i wizja celu ostatecznego. Obydwa światy dzieli przepaść i jak pokazuje
przykład Żorża-Sawinkowa nie można dokonać przejścia na podstawie dobrowolnej, choćby
najlepiej umotywowanej decyzji. Potrzebny jest cud wiary, a ten nie wydarza się z woli podmiotu.
Również Wania nie zawsze był człowiekiem wiary, nawrócił się dopiero po granicznym
doświadczeniu, jakie spotkało go podczas syberyjskiej zsyłki. Jego mistyczna iluminacja wymyka
się racjonalnemu dyskursowi, Wania nie jest w stanie oddać go przy pomocy słów. Oczywiście
dopuszczamy się w tym momencie przemieszania porządków historycznego z literackim, ale
uzasadnionym wydaje się stwierdzenie, że Koń blady, stanowiący próbę urzeczywistnienia idei
Mereżkowskiego, póki co w formie literackiej, bardzo dobrze, obrazowo ukazuje jej utopijny,
oderwany od rewolucyjnych praktyk i doświadczeń charakter.
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Mereżkowscy brali udział w procesie powstawania Konia bladego, na bieżąco recenzowali
kolejne fragmenty, Gippus nawet wymyśliła tytuł i dobrała epigraf z Apokalipsy: „I ujrzałem: oto
koń trupoblady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła”88. Zinaida
Nikołajewna wybrała także pseudonim W. Ropszyn, pod którym ukazała się powieść, a który
prawdopodobnie kojarzyć się miał z miejscem zabójstwa cara Piotra III, Ropszą leżącą nieopodal
Petersburga89. W liście do pisarki Marietty Szaginian pisała: „Tego «Konia», jeszcze
niedokończonego, ale nieskończenie ważnego i nowego, rodziliśmy jak źrebaczka, chodziliśmy
i karmili niemal własnym mięsem, a już z pewnością zdrowiem”90. Z kolei stanowisko
Mereżkowskiego wobec ukończonej powieści znamy przynajmniej z dwóch źródeł: pierwszym
jest list wystosowany do Sawinkowa w maju 1908 roku, drugim zaś obszerna recenzja
zatytułowana po prostu Koń blady i opublikowana na łamach czasopisma „Riecz” w 1909 roku.
W liście Mereżkowski komplementuje autora stwierdzając, że od książki nie można się
oderwać, a Sawinkow poczynił ogromny postęp w swoim pisarstwie. „Co do idei – czytamy – cóż
mogę powiedzieć. Dobrze Pan wie, jak jest mi ona bliska. To nasza wspólna męka”91. Dalej autor
Rewolucji i religii podkreśla, że mimo wszelkich trudności należy doprowadzić do wydania Konia
bladego, tak by powieść była dostępna dla wszystkich i zmusiła do refleksji nad poruszanymi
problemami. W liście natrafiamy na jeszcze jedno bardzo zaskakujące i równie istotne dla
ewolucji światopoglądowej Mereżkowskiego zdanie. Otóż autor pisze:
Pojawia się we mnie pewna wątpliwość: czy Wania mógł, zważywszy na stopień
świadomości religijnej jaki zdołał osiągnąć, pozostać w terrorze – pójść na krew? Kalajew mógł, lecz
on nie był jeszcze na tym etapie świadomości. To oczywiście tylko pytanie, które pozostanie
otwarte. Wewnętrznie czuję, że nie mam prawa odpowiadać na nie w imieniu innych. Lecz w swoim
imieniu już zdecydowałem. Nie można wierzyć w cud wskrzeszenia i być terrorystą. Wtedy
zabijanie nie ma sensu – nie można i nie trzeba92.

Zdanie jest zaskakujące, bo przecież ledwie kilka miesięcy wcześniej Mereżkowski
wygłosił referat, w którym uzasadniał konieczność stosowania przemocy rewolucyjnej. Wówczas
padały słowa „nie można, lecz trzeba”, teraz zastąpiło je stwierdzenie „nie można i nie trzeba”.
Taka sytuacja wywołuje poznawczą konsternację, zaburza dotychczasową spójną wizję
światopoglądową, lecz mimo to nie należy wyciągać tutaj zbyt daleko idących wniosków.
Pęknięcia w ideowym monolicie, będącym jedynie postulowanym ideałem naszej wiedzy,
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świadczą o nieustających zmaganiach autora z każdym z „przeklętych problemów”. Oczywiście
istnieje tutaj i inna droga interpretacyjna – jeżeli założymy, że Mereżkowski nie wierzy w cud
wskrzeszenia, to wówczas można i trzeba zabijać w imię realizacji celu ostatecznego – raju na
ziemi. Przy takim założeniu zachowujemy koherencję całej narracji, lecz czy założenie to jest
uprawnione? Zdaje się, że odpowiedź na to pytanie jest równie trudna, co zmagania
Mereżkowskiego z zagadnieniem wskrzeszenia.
W drugim tekście Dymitr Siergiejewicz stwierdza wprost:
Gdybym teraz został zapytany przez kogoś w Europie, która książka jest najbardziej
rosyjska i taka, według której można sondować przyszłość Rosji, to po wielkich dziełach L. Tołstoja
i Dostojewskiego, wskazałbym Konia bladego. Może to się wydawać przesadą, ale może nie tak
wielką, jeśli zważymy, że mowa tutaj nie tyle o samej książce, a o tym co stoi za nią93.

Główna wartość Konia bladego – czytamy dalej – nie polega na jego artystycznej formie,
wyobraźni artysty, czy estetyce literackiej, ale na doświadczeniach autora: „kto nie miał sznura
na szyi, ten tak nie napisze”94. Przedstawione wydarzenia i rozterki terrorystów znacząco
zmieniają wyobrażenia szerokich mas o działalności rewolucyjnej, poszerzają ich świadomość,
odkrywają sferę dotychczas skrytą za zasłoną tajemnicy. Całość jawi się jako kontynuacja
twórczości Dostojewskiego, kontynuacja bardzo specjalna, albowiem mamy do czynienia ze
zmianą porządków – to, co u Dostojewskiego było proroctwem, intuicyjną projekcją przyszłości,
u Ropszyna-Sawinkowa stało się rzeczywistą historią:
Czyż cały Koń blady nie jest wcieleniem widzenia Dostojewskiego? Ci, których on
przyzywał – przyszli. U Dostojewskiego geometria ciał, u Ropszyna – ciała. Tam – będzie; tutaj –
było95.

Dzieło Sawinkowa – pisze Mereżkowski – zdradza inspiracje Dostojewskim, Nietzschem,
dekadentyzmem, symbolizmem i mistycyzmem, ale jednocześnie wpływy te nie naruszyły
oryginalności autora, nie pojawia się wrażenia wtórności, czy też naśladownictwa96.
Dalej recenzja staje się dla Mereżkowskiego pretekstem, by raz jeszcze zmierzyć się z
problemem uzasadnienia przemocy w rewolucji. Zastanawia się jak to możliwe, że podczas gdy
w rosyjskich gimnazjach uczy się śpiewać „Boże chroń cara”, francuskie dzieci śpiewają
„Marsyliankę”, będącą pieśnią buntu. Zapytuje jakim sposobem rewolucja francuska przerodziła
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się w republikę, przemoc w wolność, a bunt w posłuszeństwo, by samemu odpowiedzieć: „tak
było i będzie zawsze”97. Przemoc i zabijanie stanowią podstawową, choć niepisaną zasadę
wszelkich systemów prawnych i państwowych. Bez przemocy nie ma prawa, a bez prawa nie ma
państwa. Wszyscy państwowcy są byłymi rewolucjonistami, a dzisiejsi rewolucjoniści przyszłymi
państwowcami, bo też wszelka państwowość jest zastygłą rewolucją, a każda rewolucja
rozsypującym się państwem. Przywykliśmy do przemocy prawnej i przestaliśmy ją zauważać,
dlatego też dla samego państwa nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż samo postawienie
pytania o możliwość uświęcenia siłowego sprzeciwu wobec istniejącego ładu. Bo przecież w
każdej rewolucji przychodzi ta decydująca minuta, gdy komuś przychodzi kogoś rozstrzelać, a
najważniejsze i decydujące o dalszym przebiegu zdarzeń jest, by zrobić to „z lekkim sercem, tak
jak myśliwy strzela do kuropatwy”98. Jeśli pojawi się choćby najmniejsza wątpliwość, to znaczy,
że rewolucja się nie udała. Pytanie o przemoc – metafizyczne, moralne, czy społeczne – pojawiało
się w przypadku każdej dotychczasowej rewolucji, jednak dopiero w rewolucji rosyjskiej na
pierwszy plan wysuwa się religijny kontekst tego pytania. Dzieje się tak dlatego, że Rosja nie
chce jedynie zmiany jednego ustroju państwowego na inny – gdyby chciała, już dawno by tego
dokonała – lecz poszukuje czegoś zupełnie innego, poszukuje Państwa Bożego. Tych, którzy
kierują się jedynie zdrowym rozsądkiem może to śmieszyć, lecz sąd ostateczny nad historią
wcale nie należy do zdrowego rozsądku99.
Wróćmy jednak do istoty i zapytajmy, czy zatem przemoc przeciwko tyranii, w imię
nowego bytu jakim jest Państwo Boże, czyli Teokracja Anarchistyczna (w omawianym tekście
sformułowanie to nie jest użyte), jest usprawiedliwiona czy też nie? Czy taka przemoc jest złem,
czy dobrem? Mereżkowski stwierdza, że odpowiedź na to pytanie jest tak trudna, gdyż samo
pojęcie dobra jest złożone i pełne sprzeczności. Jest to taka sama antynomia, z jaką mamy do
czynienia w przypadku Starego i Nowego Testamentu, w przypadku Ojca i Syna. W kontekście
religijnym „pytanie o przemoc staje się pytaniem o cud”100, ponieważ tak jak w przypadku cudu
racjonalne uzasadnienia są bezsilne i jedynie mnożą wątpliwości, jednak uwierzywszy w cud,
wszystkie pytania i wątpliwości znikają.
Odwołanie się do kategorii cudu, jest wyjściem poza racjonale pojmowanie historii, poza
następujące po sobie porządki polityczne i prawne, jest zwróceniem się w stronę Trzeciego
Testamentu, w stronę aracjonalnego Państwa Bożego:
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Prawa państwowe stanowią ogniowo w łańcuchu przyczynowości, konieczności, którą
rozum ludzki postrzega jako swoje własne, nadrzędne prawo. Nie można myśleć rozumnie poza
prawem przyczynowości; nie można żyć rozumnie poza prawem państwowym. Lecz jeśli prócz
rozumu jest «coś jeszcze», to jest i poza państwem. Wyjście poza porządek naturalny, rozumowy,
przyczynowo-skutkowy, państwowy, jest zerwaniem łańcucha przyczynowości i jest cudem101.

Zatem jeżeli zostaniemy obdarzeni łaską, uwierzymy i zapragniemy urzeczywistnienia
Teokracji Anarchistycznej, to dokona się cud, dokona się przemienienie, które uwolni nas od
dręczących i na poziomie racjonalnym nierozstrzygalnych problemów.
Relacje Mereżkowskiego i Sawinkowa były bardzo bliskie, niewątpliwie możemy tutaj
mówić o obustronnej fascynacji, nawet jeżeli początkowo niebłahą rolę odegrały tutaj względy,
by tak rzec, koniunkturalne. O zażyłości świadczy choćby wtajemniczenie Dymitra
Siergiejewicza w plany Organizacji Bojowej związane z planowanym zamachem na Mikołaja II.
Należy jednak zadać pytanie, jaki oddźwięk znajdywała idea nowej świadomości religijnej wśród
innych rewolucjonistów. Nie ma wątpliwości, że stosunek większości eserów – zdeklarowanych
pozytywistów i ateistów – do mistycyzującego Mereżkowskiego był jeżeli nie wrogi, to
przynajmniej zdystansowany, albo ironiczno-prześmiewczy. Ciekawym źródłem jest tutaj
przywoływana już wcześniej korespondencja Marii Prokofiewej z Sazanowem.
Maria Prokofiewna wiosną 1908 roku uciekła z Rosji zagranicę i znalazła schronienie w
Paryżu u Sawinkowa – wieloletniego towarzysza Sazanowa. Jak wiadomo był to czas
najaktywniejszej współpracy Mereżkowskiego z Borysem Wiktorowiczem, pracującym wówczas
nad Koniem bladym, a nurtujące go zagadnienia religijne często omawiał z Marią Prokofiewną,
co znalazło bezpośrednie odbicie w jej listach do narzeczonego. Jegor Siergiejewicz bardzo
szybko wyczuł nową, obcą nutę w otrzymywanych listach. W korespondencji datowanej na 15
maja 1908 roku, z więzienia w Gornym Zierientuju (Kraj Zabajkalski) pisał:
Na prawo i lewo krzyczą: wreszcie przyszedł czas przewartościowania wszystkich wartości.
Ale z chorobami myśli społecznej nie można walczyć w sposób niecierpliwy; tutaj potrzebna jest
uwaga, namysł, cała siła logiki, cały autorytet nauki, ale tej prawdziwej, a nie fałszywej. Tylko
wówczas można mieć nadzieję, że przyjdzie ten moment, gdy społeczeństwo ochłonie, zejdzie z
gwiazd na grzeszną ziemię i podejmie się ziemskiej sprawy102.

Sazanow z oburzeniem, ale jednocześnie bardzo precyzyjnie krytykuje idee
Mereżkowskiego podważające racjonalizm i uciekające się do mistyki:

101
102

Tamże, s. 504.
J. Sazanow, Eto ja winowat…, s. 246.

130

Czyż nasza rosyjska socjologia z jej «metodą subiektywną» nie jest zwycięstwem
moralności? […] W historii inteligencji rosyjskiej nie odnajdziemy takiego momentu, w którym
zapomniałaby ona o tym co święte i ważne. Hasła, wypracowane przez krytyczne umysły
nauczycieli i przypieczętowane krwią uczniów, którzy przyjęli je z przekonaniem, stały się
dziedzictwem mas, które po prostu w nie uwierzyły.

Był czas, kiedy jasnym było, co jest prawdą,

a co nieprawdą. I przyłączyli się do nas wszyscy o czystych sercach. […] Bezpośrednie, żywe uczucie
podpowiadało, po czyjej stronie jest prawda. Gdy rozpoczęła się walka, gdy prawda i nieprawda
stanęły naprzeciw siebie w dwóch obozach, wówczas nie było czasu na matematyczne rachunki.
Lecz

walka

się

zakończyła

i

najwyraźniej

zwyciężyła

nieprawda.

Przyszedł czas… lecz ich prawdoiskatielstwo wyrosło nie z siły, a z bezsilności. Nie ze
zwycięstwa, a z porażki. Być może oni, nowi prawdoiskatieli stworzą nową prawdę, której sądzone
będzie zwyciężyć. […] Jednak jest coś nienormalnego, coś chorego w tej epidemii
prawdoiskatielstwa, które krzywo patrzy na inteligencję rosyjską103.

Sazanow oburza się, gdy przemoc próbuje się usprawiedliwiać przyszłym rajem, kiedy
poszukuje się rozgrzeszenia za swoje doczesne czyny w przyszłym, niejasnym i tajemniczym
bycie społeczno-religijnym:
Nie należy zwracać się o pomoc, o usankcjonowanie ku obcym siłom – niezależnie czy są
to siły niebieskie, czy ogólnie uznawany imperatyw kategoryczny – to nieuczciwe, kiedy szczery i
mężny człowiek chowa się za cudze plecy. Przede wszystkim bądźmy uczciwi wobec siebie samych,
a dopiero potem, jeśli potrafimy, bądźmy odważni! Jeśli przyjdzie nam grzeszyć, wszystkie grzechy
weźmiemy na własne barki. W sobie samych szukać będziemy sankcji dla swojego zachowania. Póki
co nie ma autonomii osoby, trzeba ją dopiero stworzyć, wyhodować – tak mówi determinista,
twierdzący, że nie ma «prawa wolności», lecz być powinno, że królestwo powszechnych i równych
praw jest kwestią przyszłości. Odnośmy się do praw człowieka z najwyższym szacunkiem, bądźmy
uważni i wrażliwi dla człowieka, ale nie czyńmy z niego fetyszu, nie nakładajmy na niego tabu.

Zabójca ministra Plehwe nie zgadza się także z określaniem ateizmu inteligencji
rosyjskiej

jako

rodzaju

szczególnej

religii,

mogącej

stanowić

fundament

nowego

chrześcijaństwa:
Mereżkowski uważa idee inteligencji rosyjskiej za «skryte pragnienie religii». [..] Jeśli
słowo «religia» rozumieć szeroko, to można to przyjąć. Lecz Mereżkowski najwyraźniej pojmuje
religię bardzo wąsko: Chrystus jest dla niego bogoczłowiekiem i wierzy on w cud. Dziwnym wydaje
mi się, jak można, jakim prawem, przypisać taką religię – z Bogiem i cudem – inteligencji rosyjskiej.

Sazaonow przeciwstawiając

Mereżkowskiemu idee teoretyków

narodnictwa

–

Michajłowskiego i Ławrowa, jednocześnie i wobec nich jest krytyczny, prezentując postawę
poszukującego sceptyka:
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Także lekcji moich mistrzów nie uważam za coś pełnego, skończonego, mogącego dać
człowiekowi uspokojenie. Nie mamy jeszcze filozofii, nie mamy ewangelii, wciąż pozostajemy
przede wszystkim sceptykami. Przed nami jeszcze ogrom pracy twórczej. Dlatego też wielu z nas
nie wytrzyma goryczy sceptycyzmu i będzie poszukiwać odurzenia w słodkim winie religii czy
metafizyki. Jest to upadek, poniżenie, druga porażka – porażka rewolucyjnej (uczciwej, naukowej)
myśli, po pierwszej porażce jaką odnieśliśmy w sferze polityki. Lecz porażka myśli gorsza jest od
porażki rewolucji. To starcza bezsilność – uchroń nas Boże od takiej hańby. Ludzi ogarnął strach i
zmiażdżył to, co było w nich najdroższe – młodą wiarę i światłe nadzieje. Obrócił w pył ich śmiały
poryw – poczuli się jak żałosna zabawka w rękach czegoś stojącego ponad nimi. Oni «poczuli Boga».
Nieszczęsne dzikusy zaskoczeni przez burzę104.

Przytoczony fragment pokazuje nie tylko sprzeciw Sazanowa wobec prób zawłaszczenia
dorobku inteligencji rosyjskiej przez modernistyczne neochrześcijaństwo, ale też jego żal i brak
zrozumienia dla eksperymentów Sawinkowa, który będąc dotąd jedną z czołowych postaci
Organizacji Bojowej, wprowadza zamęt w szeregi rewolucjonistów, niszcząc tym samym
spójność jej linii ideowej. Cała ta zaoczna polemika wyraźnie pokazuje jak dalece historia jest
domeną wyobraźni i twórczości, a nie czysto obiektywną, czy jak chcieliby niektórzy empiryczną
nauką. Ponadto mamy tutaj do czynienia ze zderzeniem dwóch odrębnych paradygmatów,
dwóch filozoficznych podstaw świadomości historycznej: z jednej strony dążącego do naukowej
ścisłości, pozytywistycznego socjalizmu w wersji demokratyczno-ateistycznej; z drugiej wyrosłą
na jego negacji modernistycznej świadomości religijnej, głoszącej wyższość mistycyzmu nad
racjonalizmem, wartości transcendentnych nad codziennym doświadczeniem, duchowomistycznej wspólnoty nad świeckim, demokratycznym instytucjonalizmem. To zderzenie
dwóch epok, Turgieniewowscy Ojcowie i dzieci a rebours. Nie ma wątpliwości, że przeważająca
większość rewolucjonistów, nie tylko Sazanow i Prokofiewa, ale i Wiera Figner i Kropotkin
traktowali idee Mereżkowskiego jeśli nie jako kompletną aberrację, to co najwyżej ideowy
eksperyment o charakterze estetycznym, ale na pewno nie społeczno-politycznym.

Francuskie elity – próba dialogu
Na koniec rozdziału traktującego o „paryskiej pielgrzymce” Mereżkowskich, należy
jeszcze, choćby skrótowo, wspomnieć o dialogu z francuskimi pisarzami, filozofami, socjalistami
oraz przedstawicielami katolickiego modernizmu. Były to wydarzenia drugorzędne wobec
kontaktów z rosyjskimi rewolucjonistami, niemniej jednak pozwolą dopełnić obraz
filozoficznego światopoglądu Mereżkowskiego, dzięki ukazaniu podobieństw i różnic z
korespondującymi ideami zachodnioeuropejskimi.
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Z Anatolem Francem, przyszłym laureatem literackiej nagrody Nobla Mereżkowscy
poznali się podczas zainscenizowanego wcześniej wieczoru w paryskim salonie pisarki Anny
Aniczkowej, znanej szerzej pod pseudonimem Iwan Strannik. Swoje wrażenia z tego spotkania
Gippius przedstawiła charakterystycznym dla siebie językiem w liście adresowanym do
Briusowa:
Bardzo dużo ciekawych rzeczy widzieliśmy i widzimy w Paryżu. Anatol France – bardzo
charakterystyczny miertwiec (ale nie w kontekście naszych idei, lecz obiektywnie)105.

Z kolei spotkanie z Jeanem Jaurèsem zaaranżował Andriej Bieły, który w Paryżu
zatrzymał się w tym samym pensjonacie, w którym miał zwyczaj jadać lider francuskich
socjaldemokratów. Warto wiedzieć, że Jaurès długo odsuwał w czasie planowane spotkanie,
gdyż, co wiemy z relacji Biełego, potrzebował czasu, by zapoznać się z dorobkiem pisarskim
Dmitrija Siergiejewicza106. Świadczy to o poważnym traktowaniu rosyjskiego myśliciela, co
niestety nie zawsze było przezeń odwzajemniane – Mereżkowski dotarł znacząco spóźniony, a
jego zachowanie było co najmniej dziwne107.
Jeśli idzie o samego Mereżkowskiego, to zapis jego wrażeń ze spotkań z Francem i
Jaurèsem odnajdujemy w tekście napisanym już po powrocie do Rosji, zatytułowanym Kwiaty
mieszczaństwa. Artykuł ten odnosi się nie tylko do bezpośrednich z nimi kontaktów, które miały
przecież jedynie przelotny charakter, ale też do ogólnej, wręcz substancjalnej odmienności
Europejczyków i Rosjan. Jak czytamy, różnica ta zaznacza się przede wszystkim w sposobie
myślenia i odczuwania, lecz widoczna jest już w pierwszych wrażeniach, które nawet jeśli
nazwiemy fizycznymi, to stanowią osnowę metafizyki. Możemy się do siebie zbliżyć, współczuć
sobie wzajemnie, ale wcześniej, czy później i tak przyjdzie moment, gdy oni, Europejczycy,
przestaną nas, Rosjan rozumieć i zaczną patrzyć na nas niczym na „przybyszy z innej planety”108.
Co istotne, Mereżkowski podkreśla, że konstatacja ta nie napawa go dumą, czy poczuciem
wyższości, lecz przeciwnie, głębokim poczuciem pokory, bo też nie ma wątpliwości, że Rosjanie
mogąc bardzo wiele nauczyć się od Europejczyków, sami nie mając im zbyt wiele do
zaoferowania. Taki stan rzeczy odpowiada zresztą świadomości samych Europejczyków, których
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Rosja może i ciekawi, ale na pewno nie postrzegają jej jako bytu, który ma znaczenie dla ich
przyszłości, wręcz odwrotnie, przekonani są, że jeżeli Rosja upadnie, to na nich nie wywrze to
większego wpływu, jeśli natomiast upadłaby Europa, wówczas upadłaby i Rosja.
Nie jest łatwo – kontynuuje Mereżkowski – wskazać jednoznacznie, na czym opiera się
ta różnica, jednak jedno jest pewne – Europejczycy są indywidualistami, a Rosjanie
wspólnotowcami, kolektywistami. Europejczycy są indywidualistami, ponieważ ich formy
społecznego współżycia, zawarte w tradycji i prawodawstwie są twarde i pewne, a zatem dają im
możliwość

indywidualnej

realizacji.

Rosyjska

wspólnotowość

natomiast,

to

wciąż

nieuformowana potencja, która może przybrać dowolny kształt – piękny bądź potworny.
Rozwijając powyższą diagnozę autor Rewolucji i religii, wyraża nadzieję, że ta sytuacja
otwartości i wszelkich możliwości pozwoli dokonać apokaliptycznego przewrotu i powołać
„nowe niebo i nową ziemię”109, które kiedyś i w Europie miały szanse się ziścić, ale już o tym
zapomniano. Odrębne drogi rozwoju historycznego sprawiły, że Europa rozwija się ewolucyjnie
i ile buntów by nie doświadczała, to na wyższym poziomie i tak jest pokorna. Rosja natomiast
znajduje się w stanie rewolucji i nawet jeśli komuś zdaje się, że to pokorny naród, to jego istotą
jest bunt.
Trzecią i najważniejszą cechą różniącą Rosję od Europy, jest jej religijny sposób istnienia.
I nie idzie tutaj o konfesje, czy instytucje kościelne, ale o sposób bycia w świecie doczesnym.
Europejczycy pragną rzeczy z tego świata, rzeczy, które zdołali już poznać i które są dla nich
przewidywalne – wierzą tylko w to, co znają. Rosjanie z kolei pragną tego, czego nie ma na ziemi,
dla nich „inne światy” ważniejsze są od tego, który znają, bo też nawet jeżeli coś zdołali już
poznać, to i tak muszą w to jeszcze uwierzyć. Dlatego też Europejczycy są dla Rosjan sceptykami,
a Rosjanie dla Europejczyków mistykami.
Po tym ogólnym, historiozoficznym wstępie Mereżkowski przechodzi do relacji ze
spotkania z Jaurèsem:
Na spotkanie wyszedł niewysoki, pełny, z lekka niezgraby i workowaty człowiek w wieku
około pięćdziesięciu lat […] Ni to starszy kasjer towarzystwa ubezpieczeniowego, ni to nauczyciel
języka niemieckiego w rosyjskim gimnazjum. […] Jak tylko usiedliśmy, od razu przystąpiliśmy do
rozmowy o rewolucji rosyjskiej. Już w pierwszych słowach mojego rozmówcy wyczułem ciekawość
człowieka patrzącego na tonący statek z bezpiecznej przystani. To, czy Rosja wyswobodzi się, czy
też pozostanie zniewolona, było mu zupełnie obojętne. Zauważyłem także, że mówi on o rewolucji,
tak jak o morzu mówi nie marynarz, a geograf.
- Dzisiaj w Rosji kadeci są jedyną partią, mającą wyczucie realnych możliwości
politycznych. Wszyscy na lewo od nich to głupcy. Wasi radykałowie, to albo fanatycy, albo
marzyciele, żyjący w królestwie chimer. Ich odwaga zadziwia. Lecz zadziwienie to miesza się
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poczuciem smutku i, proszę wybaczyć, irytacji. U was Rosjan wszystko dokonuje się w porywie.
Gotowi jesteście wyskoczyć przez okno i skręcić sobie kark, zamiast zejść po schodach. Lepiej
potraficie umierać, niż żyć…110.

Kolejno Mereżkowski wspomina mowę Jaurèsa, którą ten wygłosił na marszu ku pamięci
ofiar pogromu białostockiego. Jednak nie samo przemówienie, choć całkiem dobre i pełne
namiętności, zwróciło uwagę autora Nadchodzącego chama, lecz jego odbiór przez tysięczny
tłum francuskich robotników i rosyjskich rewolucjonistów:
Popatrzyłem na osoby stojące obok – francuskich robotników; proste, szczere, dobre
twarze, których nie można nie kochać. Uważni, współczujący, pełni szacunku; dosłownie niczym
modlący się i słuchający organów w kościele. Lecz tak jak modlący się dziś nie pójdą na wyprawę
krzyżową, tak i ci nie rozpoczną rewolucji. Wspólna twarz tłumu to twarz burżuazyjnej republiki –
niewzruszona, przytłaczająca mieszczańskość111.

Jak widać, powyższa refleksja powraca do zagadnień poruszanych już w Nadchodzącym
chamie, a wcześniej choćby w rozważaniach Hercena, których wspólnym mianownikiem jest
rozczarowanie burżuazyjną Europą, zatracającą się i rozpływającą w masowej bylejakości i
przyziemności. Ten stan względnego dobrobytu, prostych wygód i redukcji ambicji, jak pisze
Mereżkowski, ma ogromną siłę inercji i wygasza nawet płonące dusze przebywających na
emigracji rewolucjonistów rosyjskich. Wszystko jest zaplanowane, wszyscy jedynie odgrywają
swoje role, także rewolucjoniści. Wszystko to – konstatuje Mereżkowski – przypomina wesołe
miasteczko, które zresztą znajdowało się nieopodal opisywanego zgromadzenia, gdzie na
karuzeli w miejsce koni zamontowano różowe świnie, z zachwytem dosiadane przez
rozbawionych mężczyzn, kobiety i dzieci. Całego obrazu dopełniał dochodzący z głośników
marsz wojenny.
Spotkanie z francuskim socjalistą, które przynajmniej początkowo miało być rozmową
potencjalnych sojuszników w walce o przyszłość Rosji i Europy, skończyło się wielkim
rozczarowaniem. Jaurès zamiast być nadzieją nadchodzącej rewolucji, stał się symbolem
znienawidzonego przez Mereżkowskiego burżuazyjno-mieszczańskiego Zachodu. Choć tutaj
przyznać trzeba, że Jaurès, mówiąc o rosyjskich radykałach i marzycielach, niezwykle trafnie
scharakteryzował i samego Mereżkowskiego.
W dalszej części Kwiatów mieszczaństwa, przechodząc do wspomnień o Anatolu France
Mereżkowski powraca do namysłu nad istotą społeczeństwa burżuazyjnego. Zauważa, że cała
wartość twórczości France’a jest jedynie estetyczną grą, która nie rości sobie pretensji do
istotowego przeobrażenia rzeczywistości. Pojęcie gry jest kluczowe – czyn i wiarę zastąpiły
110
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sceptycyzm i zwątpienie, które jednak nie są wartościowane negatywnie, lecz wręcz przeciwnie,
stały się podstawową mądrością mieszczaństwa, dzięki której siłą napędową rozwoju przestała
być rewolucja, a stała się ewolucja. Gra, w miejsce czynu, walki i płomiennego zaangażowania;
zwątpienie zamiast gorliwej wiary i przekonania o własnej racji; ewolucja w miejsce rewolucji;
mieszczański liberalny socjalizm, zamiast radykalnej, przeobrażającej całość bytu rewolucji.
Karuzele z różowymi świniami zamiast płonących barykad i polityczne wiece kończące się
wizytą na wesołym miasteczku, a nie walką na barykadach – taki obraz Paryża, ale i całego
Zachodu, wyłania się z refleksji Mereżkowskiego. Mimo wszystko całościowa ocena tego obrazu
nie jest tak pesymistyczna, jak można by się spodziewać – tekst kończy niezwykle istotny
fragment:
Absolutne mieszczaństwo – absolutne świństwo. Czy aby na pewno? Cały złoty plon
kultury: nauka, sztuka, myśl społeczna, czyż nie na tym mieszczańskim nawozie wyrosła? Czyż nie
istnieje bogobojne, mądre, dobre, święte mieszczaństwo? Któż mu nie urągał, ale kto je pokonał?
Zbyt często w dzisiejszej Rosji odrzuca się mieszczaństwo w imię starego ruskiego
barbarzyństwa i nowego rosyjskiego chuligaństwa, a nie w imię nowego ładu i światowej kultury. I
jeśli trzeba by wybierać mniejsze zło, to proszę mi wierzyć, mieszczaństwo jest lepsze niż
chuligaństwo112.

Krytyka mieszczańskiego świata zbliżała Mereżkowskiego do Hercena, jednak ich
recepty na uzdrowienie „chorego Zachodu” były absolutnie różne. Autor Juliana Apostaty
odrzucał słowianofilizującą afirmację wspólnoty gminnej, a tym bardziej postulat by w oparciu
o nią budować rosyjski socjalizm. Myśl Dymitra Siergiejewicza biegnie zupełnie innym torem,
odrzuca on pozytywistyczną, racjonalną analizę historii i ucieka się do modernistycznej,
apokaliptycznej mistyki. Jego wizja Teokracji Anarchistycznej nie należy do porządku Aten, lecz
Jerozolimy, jest konstruktem ze sfery religijnych wierzeń i idei, planem mistycznego
przeobrażenia rzeczywistości, a nie chłodnym i racjonalnym wynikiem namysłu. Jest to projekt
radykalny i maksymalistyczny, Mereżkowski marzy, by społeczeństwo podjęło ryzyko i odważyło
się wyjść poza utarte schematy myślenia, dało się porwać szalonej idei. Jeśli tej odwagi nie
starczy, to lepsze jest burżuazyjne społeczeństwo niż inne pozytywistyczne eksperymenty.
Jednak warto marzyć o czymś większym, bo już same marzenia lepsze są od pogodzenia się z
przeciętnością.
Dzięki Margaricie Sabasznikowej, rosyjskiej artystce i pisarce, Mereżkowscy zawarli
znajomość także z Rudolfem Steinerem. Niestety spotkanie to nie zaowocowało żadnymi
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merytorycznymi relacjami, dlatego też musimy ograniczyć się do listów oraz wspomnień o
charakterze obyczajowym. W tej kwestii jak zawsze niezawodna jest Gippius, w której liście do
Briusowa czytamy:
Steiner, okrążony stu pięcioma klejącymi się do niego dziewczętami i kobietami (z których
9/10 to stare ryje) zachowuje się niczym prorok. W mieszkaniu, gdzie głosi wykłady i mieszka ze
swoimi dziewczętami i kobietami, z niektórych pokoi podejrzanie pachnie (przynajmniej czasem)
kadzidłem. Jak się zdaje, prorok odprawia tam msze dla swych wiernych, którzy mu kadzą113.

Zupełnie inaczej spotkanie to wspominała Sabasznikowa:
Wieczór ten, który mógł być dla nas świętem, wspominam z przerażeniem, bo też
Mereżkowski zjawił się pełen uprzedzeń wobec Rudolfa Steinera. Zinaida Gippius rozłożyła się na
kanapie i arogancko przyglądała Steinerowi niczym jakiemuś kuriozum. Sam Mereżkowski, bardzo
pobudzony, urządził Rudolfowi Steinerowi coś w rodzaju inkwizytorskiego przesłuchania.
«Jesteśmy biedni, nadzy i spragnieni – krzyczał – zadręczamy się prawdą». Przy tym wszystkim było
oczywistym, że oni wcale nie czują się tak biednymi, wręcz przeciwnie, zachowywali się jakby to
oni byli w posiadaniu prawdy. «Niech pan wyjawi nam prawdę ostateczną» – krzyczał Mereżkowski,
na co Rudolf Steiner ripostował: «jeśli pan zdradzi mi przedostatnią». Słyszałam jak Mereżkowski
krzyczał: «Czy można dostąpić zbawienia poza Kościołem?». W odpowiedzi Rudolf Steiner
przywołał przykład znamienitego średniowiecznego mistyka osądzonego przez Kościół, który
odnalazł drogę ku Chrystusowi poza Kościołem. […] Rudolf Steiner uznawszy polemikę za
bezpłodną podszedł do mnie, gdyż ja nie brałam udziału w tej bitwie. Przyglądając się pięknej
reprodukcji «Centaura» Rodina powiedział, że w postaci centaura imaginatywnie przedstawiony
został określony stopień ewolucji człowieka. Człowiek był wówczas związany z siłami Ziemi i władał
instynktowną mądrością114.

Przechodząc do zagadnienia modernizmu katolickiego podkreślić należy, że wyjeżdżając
do Paryża Mereżkowski miał bardzo mglistą wiedzę na ten temat. Przyznaje to i Gippius, która
po latach pisała:
Zauważę, że wtedy o modernizmie nie wiedzieliśmy jeszcze tego wszystkiego, czego
dowiedzieliśmy się potem, a na Portal’a115 i jego gości patrzyliśmy jak na stronników Rzymu116.

W Rosji zainteresowanie i pierwsze publikacje poświęcone modernizmowi katolickiemu
pojawiły się dopiero po potępiającej to zjawisko encyklice Piusa X Pascendi dominici gregis,
wydanej we wrześniu 1907 roku. Wówczas to na prośbę księcia Grigorija Trubeckiego, redaktora
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„Tygodnika Moskiewskiego”, Marian Zdziechowski przygotował artykuł w formie listu, mający
stanowić wprowadzenie czytelnika rosyjskiego w meandry nowego ruchu w Kościele
rzymskokatolickim117.
W samym tekście Zdziechowskiego, uznawanym zresztą za jedną z jego najlepszych i
najciekawszych syntez modernizmu118 czytamy, że ruch ten powszechnie przedstawiany jako
kryzys katolicyzmu, w rzeczywistości jest świadectwem jego żywotności oraz szansą rozwoju.
Wskazując na zasadnicze składowe atmosfery intelektualno-duchowej drugiej połowy XIX
wieku, które wpłynęły na proces tworzenia się nowego ruchu, autor wymienia krytycyzm (w
znaczeniu kantowskim), pozytywizm i materializm (rodzaj scjentystycznej niechęci wobec
religii w ogóle) oraz antropoteistyczny indywidualizm (w znaczeniu feuerbachowskonietzscheańskim). Ten projekt zmiany kościelnego paradygmatu filozoficznego i teologicznego,
zasadza się na wprowadzonym przez Luciena Labertonniére’a pojęciu dogmatyzmu moralnego,
wiążącego się z przesunięciem akcentów z racjonalizmu na moralność oraz z krytyką scholastyki
i związanym z nią matematycznym rozumieniem prawdy. Co ważne, Zdziechowski podkreśla,
że modernizm nie powinien dotykać kwestii najbardziej fundamentalnych, czyli objawienia,
choć przyznaje, że jego najbardziej radykalni przedstawiciele podejmują próby rewizji zestawu
prawd objawionych, w kierunku ich historycznej reinterpretacji. Tutaj autor Widma przyszłości
dostrzega zagrożenie dla bytu Kościoła, ponieważ przekroczona zostać może granica racjonalnej
krytyki, czego skutkiem będzie zatracenie prawdy mistycznej. Tą drogą, zdaniem
Zdziechowskiego, podążają Éduard Le Roy oraz George Tyrrell.
Jeśli idzie o stosunek Zdziechowskiego do encykliki Pascendi dominici gregis, to choć w
części drugiej w wyważonym, dyplomatycznym tonie stwierdza:
Interwencja władzy duchowej leżała w interesie dobra wspólnego, encyklika o charakterze
ostrzegawczym okazała się niezbędną119.

to jednak w części trzeciej czytamy:
Najnowsza encyklika Pascendi pozostaje w bolesnej sprzeczności z pierwszym listem okólnym
papieża. Pius X, który tak głęboko odczuł niedolę chorób wieku, nie umiał pojąć ich przyczyny120.
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Warto podkreślić, że Zdziechowski unika paraleli pomiędzy zachodnimi i rosyjskimi
ruchami odnowy Kościoła, a jedyne na co wskazuje, to czasowa zbieżność aktywności twórczej
myślicieli francuskich i grupy związanej z wydawanym w 1905 roku czasopismem „Waprosy
żizni”.
Reasumując, profesor krakowskiej wszechnicy stwierdza, że ze względu na skalę
antymodernistycznej kampanii jest sceptyczny co do sukcesu reformatorów, lecz jednocześnie
wyraża przekonanie, że ze względu na konieczność dziejową idee modernizmu prędzej czy
później i tak przenikną do nauki Kościoła.
Wracając do relacji Mereżkowskiego z francuskimi modernistami, to jego znajomość
ruchu reformatorskiego szybko rosła, co zresztą miało bezpośredni związek z nawiązywanymi
znajomościami:
Powoli – pisze Gippius – zaczynaliśmy się orientować. Dymitra Siergiejewicza porażała
bliskość niektórych idei z jego własnymi, jak też pewne podobieństwo, […] do tego, co miało miejsce
u nas w Petersburgu, w trakcie Zebrań Religijno-filozoficznych. Skala była oczywiście zupełnie
inna121.

Mereżkowscy szczególnie bliską znajomość nawiązali z Labertonniérem, który stał się
ich częstym gościem, ale we wspomnieniach przewijają się także takie osoby jak Éduard Le Roy,
Paul Desjardins, czy Alfred Loisy. Na uwagę zasługuje fakt, że chronologicznie działalność
katolickich modernistów właściwie pokrywa się z rosyjskim renesansem religijno-filozoficznym
i choć przed rokiem 1907 ich wzajemne relacje praktycznie nie istniały, to można postawić tezę,
że obydwa te zjawiska były odpowiedzią na ogólnoeuropejski kryzys duchowy, którego głównym
przejawem był rozpad więzi pomiędzy Kościołem instytucjonalnym i wiernymi. Zarówno
modernizm katolicki, jak i rosyjski renesans religijno-filozoficzny były nastawione krytycznie
wobec władzy kościelnej. Za cel stawiały sobie ożywienie wiary i przezwyciężenie skostniałej
skorupy władzy zwierzchniej (w przypadku katolików papieskiej, w przypadku prawosławia
rosyjskiego świeckiego zwierzchnictwa nad Cerkwią w osobie oberprokuratora) i jej przesunięcie
w stronę wiernych. Wspólny był im także postulat całkowitego rozdzielenia Kościoła i władzy
świeckiej, zniesienia cenzury i dopuszczenia swobodnej debaty filozoficzno-teologicznej. Jak
wiemy, cztery spotkania Zebrań Religijno-Filozoficznych, od 17 po 20, poświęcone były kwestii
dogmatów chrześcijańskich. Wówczas to Mereżkowski mówił:
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Z chronionymi przez Kościół dogmatami, niczego zrobić nie można, ani w państwie, ani
w twórczości artystycznej, ani w walce o dobro życia społecznego. Z nimi można wszystkiego tego
się wyrzec, ale nie tworzyć122.

Wtórował mu Walentin Tiernawcew, religijny myśliciel i urzędnik Synodu:
Przed rozpadem Kościoła na Wschodni i Zachodni, jego dogmatyczna nauka objęła
teologię i Chrystologię, lecz antropologia pozostała otwarta i stanowi wielkie zadanie przyszłości123.

Zagadnieniu dogmatów, będących także jednym z podstawowych problemów
modernizmu katolickiego, Mereżkowski poświęcił jeden ze swoich późniejszych tekstów: Walka
o dogmat. W eseju tym, będącym z jednej strony odpowiedzią na artykuł Piotra Struwe
Gospodarka i inteligencja, a z drugiej odniesieniem się do dzieła Le Roy’a Dogmat i krytyka, autor
jasno opowiada się za koniecznością istnienia dogmatów, jednocześnie krytykując
wewnątrzkościelny

mistyczny

adogmatyzm,

jak

i

dogmatycznych

konserwatystów.

Dogmatyczny konserwatyzm, który utożsamić można ze scholastyką, stał się skostniałą,
statyczną konstrukcją, zniewalającą jednostki i uniemożliwiającą żywą wiarę. Z drugiej jednak
strony, kościelne ruchy opowiadające się za całkowitym zniesieniem dogmatów, zdaniem
autora, prowadzą do mistycznego anarchizmu, a zatem skrajnego indywidualizmu i nihilizmu,
uniemożliwiającego istnienie religijnej wspólnoty. Jakie zatem powinno być właściwe podejście
do problemu dogmatu? Mereżkowski odpowiada:
Od nieprawidłowego, samolubnego, mistycznego adogmatyzmu, który sam staje się
dogmatyką, odróżnić należy adogmatyzm właściwy, czyli krytyczny, który jest warunkiem
niezbędnym właściwego rozumienia dogmatu. […] W tym sensie przyszłą dogmatykę teologiczną
można by nazwać krytyką czystego rozumu. Dogmat jest bowiem racjonalnym ograniczeniem
doświadczenia mistycznego. Takie ograniczenia potrzebne są niczym drogowskazy, ukazujące
kierunek wspólnej, społecznej drogi, w bezgranicznych, nieświadomych przeżyciach religijnych.
Dogmat jest punktem wyjścia religijnej wspólnotowości.
W przeciwieństwie do Le Roy i całego modernizmu katolickiego uważamy, że właśnie
takiego, jedynie właściwego pojmowania dogmatu w chrześcijaństwie brak, a jego fałszywa
wykładnia nie nosi pragmatycznego charakteru, lecz teoretyczny i to ona właśnie jest teraz
obowiązującą. Dotychczas mieliśmy do czynienia z dwiema sytuacjami: albo zasada
wspólnotowości była przysłaniana zasadą indywidualną; religię sprowadzano do mistyki, do
samotnego zbawienia Privat Sache […] bądź też osobiste, wewnętrzne doświadczenie dławione było
zewnętrznymi, siłowymi, kolektywnymi formami, co mogliśmy zaobserwować we wszystkich
historycznych kościołach chrześcijańskich. W obydwu przypadkach brakowało koegzystencji
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osobistego i wspólnotowego doświadczenia religijnego, co oznacza, że zabrakło dogmatu w jego
właściwym rozumieniu124.

Powyższe deklaracje są nader istotne, z jednej strony jasno wskazują, że nowa
świadomość religijna ma mieć charakter dialektyczny, otwarty i demokratyczny, jednak inaczej
niż w przypadku redukcjonizmu Lwa Tołstoja, ma ona zachowywać i ożywiać jej aspekt
metafizyczno-mistyczny. Nie ma redukować, lecz wręcz przeciwnie, chce włączyć jak najszersze
masy w mistyczne ciało Kościoła. Ponadto Mereżkowski musi bronić dogmatu także z czysto
pragmatycznych względów, gdyż i jego wizja Teokracji Anarchistycznej z konieczności opiera
się na odwołaniach do objawienia.
W omawianym tekście pojawia się jeszcze jedno ciekawe, a wręcz zaskakujące
zagadnienie, mianowicie stosunek inteligencji rosyjskiej do chrześcijańskiej dogmatyki.
Mereżkowski stwierdza, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno, wręcz niemożliwie
jest inteligencji uwierzyć w oswobodzicielską siłę dogmatu, który przecież utożsamia ona ze
zniewoleniem i reakcją. Jednak wszystkie liberalne tezy, często przyjmowane bezrefleksyjnie,
wynikają ze złych doświadczeń związanych z Kościołem historycznym, a nowy Kościół może być
zupełnie innym, co więcej może stać się ratunkiem dla znajdującej się w ogromnym kryzysie
inteligencji:
Stara ideologia, stara bezreligijna świadomość inteligencji rosyjskiej zawaliła się. Od
postępującego chaosu, «apoteozy niezakorzenienia», żywiołowej nieświadomości i bezreligijności,
zbawić ją może tylko nowa świadomość religijna, nowe rozumienie dogmatu,
Religijna nieświadomość, uleganie chaosowi i adogmatyzm zniewalają, świadomość
religijna i dogmatyzm wyzwalają. […] W religijnej świadomości, a raczej wewnętrznym uczuciu
inteligencji rosyjskiej powinien dokonać się przewrót; powinna ona pojąć, że prawdziwy dogmat
nie przygniata swoim ciężarem, lecz uskrzydla125.

Mereżkowski stwierdza także, że katastrofalne położenie inteligencji, którą niektórzy
zdążyli już zresztą uśmiercić, jest zagrożeniem dla bytu Rosji, gdyż stanowi ona jej fundament,
tym samym więc nowa świadomość religijna staje się ratunkiem zarówno dla inteligencji, jak i
dla Rosji – są to zresztą poglądy znane już z wcześniejszych publikacji, choćby ze zbioru Car i
rewolucja.
Powróćmy

jeszcze

do

relacji

nowej

świadomości

religijnej

Mereżkowskiego

i modernizmu katolickiego. Dotychczas była mowa głównie o ich podobieństwach, jednak takie
pozostawienie sprawy zdaje się być nie tylko obrazem niepełnym, lecz wręcz zafałszowanym.
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Rzeczywiście obydwa ruchy religijne łączy sprzeciw wobec nadmiernej instytucjonalizacji
Kościoła, hermetycznej hierarchii, upolitycznienia, czy też postulaty o charakterze moralnym,
lecz to co je dzieli wydaje się być w tym przypadku znacznie ważniejsze, gdyż dotyczy nie tyle
kwestii pragmatyczno-etycznych, lecz ontologicznych. Otóż przypomnijmy, że Mereżkowski nie
głosił reformy Kościoła w duchu liberalnym, lecz wzywał do Teokratycznej Anarchii mającej być
realizacją niebiańskiego raju w życiu doczesnym. Jego koncepcja to utopia chiliastyczna, chęć
realizacji Królestwa Ducha, będącego syntezą, ale i przekroczeniem dotychczasowych epok Ojca
i Syna. To wreszcie oczekiwanie na ziszczenie proroctw Apokalipsy, przy czynnym politycznym
udziale rosyjskiej inteligencji, z organizacjami terrorystycznymi na czele. Z całą pewnością żaden
z modernistów katolickich nie miał podobnych intencji. Posługując się wcześniejszymi
analizami Mereżkowskiego można by stwierdzić, że modernizm katolicki to ewolucyjna forma
rozwoju religijnego, charakterystyczna dla burżuazyjno-mieszczańskiego Zachodu, idea
Mereżkowskiego natomiast to rewolucja totalna, skok w mistyczną otchłań, gdzie w rzeczy
samej jedynymi punktami orientacyjnymi pozostają dogmaty.
Decyzję o powrocie do Petersbura Mereżkowscy podjęli na przełomie wiosny i lata 1908
roku. Miotały nimi ambiwalentne uczucia, bo choć udało się im zrealizować większość z
założonych planów – opublikować zbiór tekstów Car i rewolucja, wejść w bliski kontakt z
rosyjskimi rewolucjonistami, w szczególności z Sawinkowem, zapoznać się z Jaurèsem,
Steinerem i Francem, czy rozpocząć dialog z przedstawicielami modernizmu katolickiego, to
jednak wszystko to nie przyniosło oczekiwanych skutków w postaci trwałych sojuszy
filozoficzno-politycznych, wspólnych inicjatyw, czy choćby żywej debaty. Nie wydarzyła się
żadna ideowa rewolucja, żadna przemiana, nie nastąpiło wyczekiwane przebudzenie.
Doprowadzone do skrajności idee Mereżkowskiego, opublikowane w języku francuskim oraz
wygłaszane w prestiżowych i wypełnionych po brzegi aulach zostały przemielone przez
burżuazyjno-mieszczańskie tryby. Przeczytano je, wysłuchano, doceniono i zapomniano. To nie
mogło zadowolić Mereżkowskiego, którego ambicją było wyznaczanie kierunku dziejów. Póki
co, z głoszonych w Paryżu idei, przyjdzie mu się tłumaczyć w Petersburgu i Moskwie – tam
wywołały one dużo większy rezonans.
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Rozdział IV: Spory o ideę

Lata 1908 – 1914, czyli okres pomiędzy powrotem Dymitra Mereżkowskiego z Paryża, a
wybuchem I wojny światowej, to czas niezwykle burzliwy zarówno w kontekście wydarzeń
politycznych, jak też ideowych. Te sześć lat, to czas filozoficznych polemik i zażartych walk.,
które autorowi Dekabrystów przyszło prowadzić na wielu frontach: z myślicielami religijnymi, z
pozytywistami i materialistami, czy symbolistami. Ich przedmiotem była przyszłość:
chrześcijaństwa, inteligencji rosyjskiej, Rosji w ogóle. Ideę Teokracji Anarchistycznej należało
zderzyć z rzeczywistością gdyż nadszedł „czas, kiedy nie można już tylko mówić, a trzeba mówić
i działać jednocześnie”1, czas walki o uznanie i legitymizację, walki rozgrywającej się w ogarniętej
kryzysem i anarchizującej się Rosji, gdzie każda idea, nawet najbardziej szalona, miała szansę
stać się narracją wiodącą.

Spór z Bierdiajewem
Pierwszą fazę ideowych batalii rozpoczął przyjazd Mikołaja Bierdiajewa do Paryża w
styczniu 1908. Z Mereżkowskim od lat łączyły go ambiwalentne relacje – z jednej strony Dymitr
Siergiejewicz chciał, aby autor Sub specie aeternitatis stał się jedną z czołowych postaci nowego
Kościoła i zapraszał go do wspólnych przedsięwzięć, a jednocześnie obydwaj byli osobowościami
nie potrafiącymi podporządkować się jakiemukolwiek zwierzchnictwu. Wspólna potrzeba
wolności miała odmienne konsekwencje – Mereżkowski widział siebie jako Pontifex Maximus
nowego Kościoła, Bierdiajew natomiast pozostawał konsekwentnym indywidualistą i stronił od
wszelkich organizacji. Zawsze raził go „sekciarski charakter” myślenia Mereżkowskiego, łączący
sprawy społeczne z nieokiełznanym mistycyzmem. Pierwszym testem ich integralności
światopoglądowej była rewolucja 1905 roku, która stała się punktem węzłowym, swoistym
skrzyżowaniem, z którego obydwaj myśliciele rozeszli się w przeciwne strony. Wydarzenia
„krwawej niedzieli” wymusiły opowiedzenie się po którejś ze stron nabrzmiewającego konfliktu,
nie tylko społeczno-politycznego, ale wręcz dziejowego. Mereżkowski, jak wiadomo, zwrócił się
w stronę radykalnej rewolucyjnej inteligencji, odrzucając jednocześnie samodzierżawie i
Cerkiew.

Bierdiajew natomiast,

będąc znacznie bardziej powściągliwym

1

od

swego
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petersburskiego przyjaciela, nie rzucił się w wir wydarzeń politycznych, lecz zachowawczo
sondował sytuację, trzymając się na dystans od wszelkich ruchów masowych, społecznych
projektów i praktycznego zaangażowania. Niewątpliwie bliższa była mu cerkiewna reforma,
aniżeli rewolucyjna Teokratyczna Anarchia. To co po 1905 roku stało się jawnym, już wcześniej
można było dostrzec w bardziej subtelnej formie. W 1903 roku ukazał się obszerny tekst
Bierdiajewa zatytułowany O nowej świadomości religijnej, poświęcony właśnie poglądom i
przekonaniom Mereżkowskiego. Autor z charakterystyczną dla siebie wnikliwością i godną
filozofa systematycznością przedstawił obraz nie tylko ewolucji myśli, ale i osobowości autora
Nadchodzącego chama. Ogólny wydźwięk artykułu był przychylny Mereżkowskiemu, choć nie
zabrakło i kilku mocno krytycznych uwag:
Mereżkowski sporo nauczył się od Nietzschego, Dostojewskiego, a częściowo i od
Rozanowa, lecz jego religijno-artystycznej koncepcji, ogromnemu darowi wyznaczania nowych
mistycznych dróg nie można zarzucić braku oryginalności. Jest on radykałem, ma temperament
rewolucjonisty, jego myśli i cele charakteryzuje skłonność do skrajności, przez co odrzuca wszelkie
kompromisowe, umiarkowane, reformatorskie rozwiązania. Żąda nie reformy, lecz przewrotu, nie
przekształcenia, lecz przeobrażenia; także w swojej koncepcji świadomości religijnej idzie on drogą
rewolucji2.

Powyższa ocena sformułowana na dwa lata przed Rewolucją 1905 roku dotyczyła sfery
idei i Bierdiajew nie mógł wówczas przypuszczać jak bardzo trafną, a wręcz profetyczną okaże
się ona w odniesieniu do wydarzeń społeczno-politycznych. Przekonał się o tym początkiem
1908 roku w Paryżu, kiedy to odwiedzając willę przy Théophile-Gautier uczestniczył w
spotkaniach z Sawinkowem3 oraz innymi członkami Organizacji Bojowej, a to co zobaczył –
zwrot ideowy i stopień zaangażowania Mereżkowskiego – były dla niego sporym zaskoczeniem.
Najlepszym tego świadectwem jest list Bierdiajewa do Fiłosofowa4, w którym wyraża swoje
najwyższe zdumienie i rozczarowanie kierunkiem rozwoju jaki przybrała nowa świadomość
religijna Mereżkowskiego. W liście Bierdiajewa datowanym na 15-18 marca 1908 roku czytamy:
Piszę do Pana Dymitrze Władimirowiczu z bólem serca, lecz twardo postanowiłem być
tak otwartym i szczerym jak to tylko możliwe. Wczorajszy wieczór pozostawił w mojej duszy
niebywale ciężkie wrażenie i właściwie rozwiązał problem naszych relacji, oczywiście nie z Panem
jedynie, a z Waszym kolektywem. […] Po raz pierwszy w życiu spotkałem się z tak wulgarnym
podejściem do tego, co dla mnie święte, nigdy i u nikogo nie widziałem takiej bezczelności i braku
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szacunku wobec osoby i tak beznadziejnego niezrozumienia, jakie dotknęło mnie ze strony Pana i
Dymitra Siergiejewicza, moich współwiernych i współmyślących. […] Memu uczuciu religijnemu i
religijnej świadomości obca jest i niezrozumiała Wasza idea Kościoła, a droga ku niemu zdaje mi
się mylna, sekciarska i nazbyt przyziemna. […] Mam wrażenie, że Wy dążycie do nowej religii, ja
natomiast dążę do urzeczywistnienia starego chrześcijaństwa, do pełni prawosławia, łączącego
wszystkie prorocze oczekiwania5.

Mamy tutaj jasno wyrażone rozczarowanie drogą rozwoju idei nowej świadomości
religijnej Mereżkowskiego, przeniesieniem akcentów ze sfery duchowej na praktykę społecznopolityczną i radykalnym zerwaniem z prawosławiem. W dalszej części Bierdiajew wytyka
autorom Cara i rewolucji, zuchwałą ambicję powołania całkowicie nowego Kościoła,
wykorzystując do tego czynnych rewolucjonistów. Kwestia ta, szczególnie dla nas istotna,
powraca w omawianym liście kilkukrotnie, a rozważania te kończy stwierdzenie, że inteligencję
rosyjską należy uwolnić od krwawej rzezi, w którą popadła, a nie rozpalać ją poprzez religijne
uzasadnienie:
Instrumentalnie wykorzystujecie apokaliptyczne proroctwa, dla podgrzania krwawej jatki.
Wam wciąż marzą się katastrofy, fajerwerki, ofiary, rzeki krwi itp. Z tego demonizmu trzeba
religijnie wytrzeźwieć i otrzeźwić innych. […] Gdy po przyjeździe do Paryża zobaczyłem Wasze
relacje z rewolucją, straciłem jasne wyobrażenie tego, ku jakiej religii zmierzacie i dogmatyczna
krew uderzyła mi do głowy. Idziecie błędną drogą i czuję się bezsilnym by Wam pomóc6.

Co więcej – kontynuuje Bierdiajew – wszystko to prowadzi do utylitarno-religijnej
świadomości, która poprzez apodyktyczne forsowanie własnych norm, staje się ideą bardziej
despotyczną aniżeli katolicyzm. Osoba zostaje całkowicie wchłonięta i podporządkowana
wydumanej, jakoby wyższej idei, a w przypadku wyrażenia szczerych wątpliwości, oponent jest
atakowany, uznany za niechrześcijanina, a nawet wyśmiewany, czego autor listu doznał na
własnej skórze. Zachowanie Mereżkowskich i Fiłosofowa zostaje zestawione z marksistami, ich
instrumentalnym, utylitarnym traktowaniem jednostek i uprzywilejowaniem historii wobec
indywidualnego losu. Ponadto Mereżkowscy porównani zostają do świętej inkwizycji chcącej
poddawać cenzurze wszystkie teksty o charakterze społeczno-religijnym i decydować co jest, a
co nie jest właściwe z punktu widzenia odrodzenia religijnego7. Konstatując Bierdiajew
stwierdza:
Spotkanie z Wami nie wzmacnia mojego kontaktu z Bogiem, lecz je osłabia i to jest
najbardziej przerażające. Wasza wspólnota nie przybliża mnie ani ku Bogu, ani ku człowieczeństwu

5

N. Bierdiajew, Pis’ma Nikołaja Bierdiajewa. Publikacija W. Apollja, [w:] „Minuwszeje. Istoriczeskij
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i dlatego też nie mam siły, by ją poczuć. Nasze paryskie rozmowy doprowadziły mnie do zupełnie
nieoczekiwanego rezultatu. Głębiej i silniej aniżeli kiedykolwiek wcześniej poczułem więź z
Cerkwią prawosławną i wewnętrzną konieczność by pójść w kierunku nowego, pełnego,
uniwersalnego Kościoła poprzez zbliżenie ku świętości prawosławia8.

Doszukując się przyczyny „zbłądzenia” Mereżkowskich, Bierdiajew wskazuje na ich
niemożność przepracowania dekadentyzmu oraz filozoficzny dyletantyzm. Wytyka wprost
posługiwanie się banalnymi i schematycznymi konstrukcjami myślowymi oraz nieznajomość
filozoficznej tradycji połączoną z instrumentalnym wykorzystywaniem wybranych myślicieli.
Wszystko to świadczy, że w ich wzajemnych relacjach coś pękło i prawdopodobnie już się nie
zrośnie.
Należy podkreślić, że powyższe zarzuty Bierdiajew sformułował w prywatnej, bardzo
emocjonalnej korespondencji, która dla szerszej publiczności została udostępniona dopiero w
1990 roku. Publicznym tekstem, w którym poglądy te zostały rozwinięte i usystematyzowane jest
artykuł Mereżkowski o rewolucji, opublikowany 25 czerwca 1908 roku (trzy miesiące po napisaniu
omówionego listu) w czasopiśmie „Moskowskij jeżeniedielnik”. Oficjalnym ku temu pretekstem
było ukazanie się w Rosji zbioru wcześniejszych, rozproszonych esejów Mereżkowskiego
zatytułowanego Nie pokój, ale miecz9. W jego skład weszły między innymi omawiane już
wcześniej artykuły: Rewolucja i religia (pierwsze rosyjskojęzyczne wydanie głównego tekstu z
paryskiego zbioru Car i rewolucja), Prorok rewolucji rosyjskiej, Nadchodzący Cham, czy Teraz
albo nigdy.
Już w pierwszym akapicie swojej recenzji Bierdiajew zarzuca Mereżkowskiemu
niejasność wywodu, niedostatki filozoficzne oraz atrofię poczucia rzeczywistości10. To właśnie
zarzut utraty kontaktu z rzeczywistością staje się tutaj motywem przewodnim – autor stwierdza,
że w światopoglądzie Mereżkowskiego dokonał się fundamentalny zwrot, jako że dotychczas
zagadnień politycznych i problemu rewolucji nie poruszał wcale, bądź poruszał w całkowicie
odmienny sposób. Przemiana ta zmieniła przedmiot jego zainteresowań, ale nie zmieniła jego
romantyczno-artystycznego temperamentu, który nie przystaje do zagadnień, które chce
poruszać. Mereżkowski mówi o rewolucji, ale nie ma pojęcia o jej istocie, nie zetknął się z nią w
praktyce, patrzy na nią z daleka jak na „piękną damę”, a to co mówi jest kwestią jego niezbyt
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adekwatnej wyobraźni. Nie rozumie on także procesów zachodzących obecnie w Rosji,
problemów dnia codziennego i trosk zwykłych ludzi:
Zainteresował się on religijnym aspektem rewolucji, ale proza życia, która karmi ludzi i
zaspokaja ich potrzeby nie interesuje go, nie istnieje dla niego. Ewolucja społeczna, reformy
socjalne – wszystko to uwłacza poczuciu estetyki Mereżkowskiego, on potrzebuje przewrotów
geologicznych, katastrof kosmicznych i niecierpliwie wypatruje ich we wcielonej lub wcielającej się
historii11.

Mikołaj Aleksandrowicz wypomina Mereżkowskiemu, że tak jak teraz w rewolucji, tak i
kilka lat wcześniej w prawosławiu upatrywał on ziarna religijnej i społecznej odnowy. Świadczy
to nie tyle o niestałości jego poglądów, ile o ciągłym poszukiwaniu skrajnych form bytu, ciągłego
napięcia i balansowania na granicy historii. Co więcej, te skrajne interpretacje wydarzeń
doczesnych zdają się mieć lekceważący, by nie powiedzieć ignorancki stosunek do
rzeczywistości empirycznej. Tak jak kiedyś zupełnie nie rozumiał on prawosławia, tak i dzisiaj
nie rozumie rewolucji. Porusza się w świecie własnej wizji, własnych wyobrażeń i te projekcje
zaczynają żyć własnym życiem, za nic mając codzienną praktykę.
Odnosząc się do publikacji Le Tsar et la Revolution, autor Duchowego kryzysu inteligencji
krytykuje postawione przez Mereżkowskiego pytanie, czy religia ma charakter rewolucyjny, czy
reakcyjny – jego zdaniem taka alternatywa jest niedopuszczalna, gdyż wydaję religię, jedyną
miarę wszystkiego, na osąd rewolucjonistów12. Ponadto zagraża to czysto instrumentalnym
wykorzystaniem religii, czyli walką o władzę pod religijnymi sztandarami. To przewrócone na
lewą stronę słowianofilstwo, które dziś w rewolucji rosyjskiej chce widzieć te same wzniosłe
cechy ducha ruskiego, które kiedyś widziało w samodzierżawiu rosyjskim13. Bierdiajew za
ogromny błąd uważa łączenie zarówno samodzierżawia, jak i rewolucji z Apokalipsą i końcem
historii. Apokalipsa ma charakter uniwersalny i nie należy wiązać jej z wydarzeniami lokalnymi,
tym bardziej takimi, których celem jest nadrobienie cywilizacyjnego zapóźnienia i zbliżenie do
kultury światowej. Rosja jest zbyt słabo rozwinięta, zbyt dzika, zbyt mało samodzielna i
odpowiedzialna, by można było mówić o dotarciu do końca historii14. Pełen aporii jest także
sojusz Mereżkowskiego z rewolucjonistami, gdyż ci, pomimo zanegowania Boga i wyższej,
boskiej rzeczywistości wcale nie afirmują ani ciała, ani rzeczywistości doczesnej, lecz w swoim
rewolucyjnym maksymalizmie, są ascetami odrzucającymi świat w jego historycznej formie i
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walczącymi w imię nie wiadomo czego. To nowy ascetyzm momentami zdający się zmierzać ku
niebytowi:
W nowym ascetyzmie brak bogactwa innych światów. W przeciętnym obywatelu
kochającym swój kraj i przywiązanym do jego historycznego ciała i krwi, zaangażowanego w
codzienne życie, więcej jest ciała i świata, aniżeli w rewolucjoniście-maksymaliście. […] Nasi
rewolucjoniści, starzy narodnicy, narodowolcy, jak i ci najmłodsi uważają bogactwo życia, uznanie
ciała i osoby w historii za grzech w obliczu ludu, w obliczu przyszłego człowieczeństwa.
Poświęcenie teraźniejszości w imię przyszłości stało się pryncypium. I gdzież tutaj jest ciało, którego
poszukuje Mereżkowski? Trafił on na nową formę ascetyzmu, lecz pozbawioną religijnej prawdy,
oderwaną od wiary w inny świat15.

Według Bierdiajewa błąd Dmitrija Siergiejewicza polega i na tym, że na każdym z etapów
swojej światopoglądowej ewolucji próbuje on włączyć się w już istniejące zjawisko społeczne –
czy to prawosławie, czy rewolucja – i nadać mu własna narrację. Tymczasem nowa rzeczywistość
religijna, przebóstwienie ciała, będzie mogło dokonać się tylko wówczas, gdy powstanie „armia”
chcąca je urzeczywistnić, a nie tylko grupa ludzi, która do cudzych sztandarów dopnie własne
symbole. Jej nasiona rozsiane są po całym świecie, lecz by dały plon konieczna jest cierpliwość i
umiar. Tych z kolei brak Mereżkowskiemu, którego tendencja do popadania w skrajności
upraszcza złożoną rzeczywistość, doprowadzając do jej zniekształcenia. Rewolucjonistów
przedstawia takimi, jakimi chciałby ich widzieć, a nie jakimi są. Nie zdołał pojąć ich psychologii
i nie starczyło mu cierpliwości, by przeanalizować ich praktyki – nie zauważa nie tylko niuansów,
ale i pustki, niebytu jaki zionie z ich maksymalistycznego ideału. Jego drugim wielkim błędem
jest pełna ignorancja wobec praktycznej strony życia społecznego. Mistyka nie rozwiąże
problemu agrarnego, nie poprawi sytuacji robotników oraz nie zbuduje powszechnej opieki
medycznej. Jedynym kryterium oceny, jakim posługuje się mistyczna polityka Mereżkowskiego
jest estetyka, jednak to zdecydowanie za mało, by przebudować społeczeństwo. Mistyczna
polityka degraduje mistykę oraz jest wielkim niebezpieczeństwem dla polityki.
Reasumując Bierdiajew stwierdza, że dzięki działalności Mereżkowskiego wiele tematów
z zakresu religii i mistyki, które dotychczas dostępne były wąskim kręgom zainteresowanych,
teraz weszły w szeroki dyskurs społeczny. Sytuacja taka jest korzystna dla osób poszukujących,
szczególnie w dobie kryzysu zarówno polityki, jaki i wartości uniwersalnych, jednak wraz z
korzyściami, niesie ona wiele zagrożeń. Za wielki błąd poczytuje on sojusz z rewolucjonistami i
upatrywanie źródeł zła nie w ludzkich grzechach, a w zewnętrznych formach kultury takich jak
samodzierżawie. Ta błędna logika prowadzi do usprawiedliwiania przemocy, która pogłębia
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podziały społeczne, dzieli ludzi na lepszych i gorszych oraz staje się zarzewiem krwawych walk
– nie można tego pogodzić z nauką Chrystusa.
Odwracając perspektywę widzimy, że Mereżkowski przez lata uważał Bierdiajewa za
jednego z najbliższych sobie ideowo myślicieli i wierzył w możliwość zaangażowania go w sojusz
z radykalną inteligencją. W zbiorze Nie pokój, ale miecz, odnajdujemy list otwarty do Mikołaja
Aleksandrowicza, zatytułowany O nowym religijnym przedsięwzięciu – dla porządku należy
podkreślić, że list ten napisany został w 1906 roku, więc po publikacji artykuł Bierdiajewa O
nowej świadomości religijnej, lecz przed tekstem Mereżkowski o rewolucji. List stanowi wezwanie
do przejścia od toczonych w zacisznych gabinetach debat, do czynów, do praktycznego
zaangażowania. Już w pierwszym akapicie czytamy:
Nie mam wątpliwości, że Pański artykuł O nowej świadomości religijnej jest najgłębszą i
najbardziej wnikliwą analizą moich religijnych idei, spośród tych jakie powstały zarówno w Rosji
jak i zagranicą. Powiedział Pan prawie wszystko, co w dzisiejszych literackich i społecznych
okolicznościach powiedzieć można i należy; dalej rozpoczyna się przestrzeń, gdzie nie należy już
tylko mówić, lecz trzeba jednocześnie mówić i działać, gdzie udowadniać, znaczy pokazywać 16.

Prócz sformułowania postulatu praktycznego zaangażowania, otwarty list do Bierdiajewa
stał się pretekstem dla publicznego rozliczenia się z wcześniej głoszonych poglądów i jasnego
sformułowania obecnej pozycji ideowej. W tym celu autor Nadchodzącego chama przywołuje
trzy główne zarzuty sformułowane przez Bierdiajewa w artykule O nowej świadomości religijnej
i ustosunkowuje się do nich.
Pierwszy z nich dotyczy poglądu na relację władzy państwowej i religii, gdzie
Mereżkowski stwierdza wprost, że jego wcześniejsze tezy, formułowane w czasie powstawania
L. Tołstoja i Dostojewskiego i głoszące jakoby u źródeł władzy carskiej istniał pozytywny czynnik
religijny, były „nie tylko politycznym, historycznym, filozoficznym, ale i głęboko religijnym
zbłądzeniem”17. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazuje uległość wobec „szatańskiej
pokusy” rozumowego uzasadnienia władzy, zgodnie z którym przemoc oraz zniewolenie
jednostki można usprawiedliwić koniecznością utrzymania porządku18, jak też „poddaniem się
urokowi nie tyle nawet starego słowianofilstwa i romantyzmu, co demonicznej sile
odradzającego się pogaństwa”19. Rozwijając tę myśl autor stwierdza, że teraz, czyli w momencie
dziejowego przełomu związanego ze wstępowaniem w epokę Trzeciego Testamentu, nie może
być mowy o jakimkolwiek pożądanym związku religii i władzy politycznej. Mówienie o
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chrześcijańskim państwie jest aberracją, „potwornym absurdem”20, jako że chrześcijaństwo jest
religią bogoczłowieczeństwa, podczas gdy u podstaw każdej władzy państwowej leży zasada
człowiekobóstwa. Nowy, wieczny, prawdziwy, uniwersalny Kościół jest w równym stopniu
opozycyjny wobec wszelkiej władzy, co prawda wobec fałszu, Królestwo Boże wobec królestwa
szatana i teokracja wobec demonokracji21. W związku z powyższym, postulowana teokracja jest
czymś więcej niż samą anarchią, ponieważ anarchia to jedynie negacja władzy, podczas gdy
Teokratyczna Anarchia to nie tylko negacją, ale i powołanie, utwierdzenie stanu przeciwnego
władzy – to całkowite odrzucenie wszelkiej władzy człowieczej i przyjęcie władzy Boga jako
jedynej i wyłącznej. O ile anarchia w czystej formie łączy się z wewnętrznym chaosem, o tyle
gwarantem ładu Teokratycznej Anarchii jest zasada wolności w miłości, czyli władzy wzajemnej,
wzaimowlasti22, w której wszyscy członkowie uniwersalnej wspólnoty zyskują pełna
podmiotowość, wszyscy są królami i panami. By osiągnąć ten stan konieczne jest przemienienie,
przezwyciężenie wewnętrznej antynomii wolności i miłości – w obecnie obowiązującym
paradygmacie religijnym, ludzie rozumieją wolność jako realizację i utwierdzanie siebie samych,
także kosztem innych, miłość natomiast, jako poświęcanie własnej wolności w imię innych.
Rozwiązania tej antynomii Mereżkowski upatruje w słowach Chrystusa: „Przykazanie nowe daję
wam, abyście się wzajemnie miłowali”23, które jak twierdzi, wykraczają poza starotestamentowe
przykazanie miłości: „będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”24, gdyż nie mają charakteru
jedynie indywidualnego, a mówią o wspólnotowym, a nawet społecznym zbawieniu. Przez to, że
historyczne chrześcijaństwo interpretowało przykazanie miłości na sposób starotestamentowy,
czyli indywidualny, osobisty, nie potrafiło zrozumieć i przyjąć władzy Chrystusa jako absolutnej,
także doczesnej, a jedynie wyparło ją w zaświaty, w sferę abstrakcyjnych idei. Skutkiem tego były
różne uzurpacyjne koncepcje namiestników bożych na ziemi, które przynosiły tylko przemoc i
zniewolenie. Wyzwaniem i warunkiem zaistnienia teokracji anarchistycznej jest uniknięcie tego
błędu, i potraktowanie słów Chrystusa „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”25 w
sposób dosłowny. Aby uznać Chrystusa za jedynego wszechwładcę i przyjąć jego przykazania,
należy w pierwszej kolejności prawdziwie pokochać, a skutkiem tej miłości okaże się realna
wolność. To miłość jest warunkiem wolności, a nie wolność warunkiem miłości – jeżeli
postawimy na pierwszeństwo wolności, jak robi to na przykład czysty anarchizm, wtedy znowu
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znajdziemy się w sytuacji człowiekoboga i „szatańskiego chaosu”26. Tylko oparta na miłości
Teokratyczna Anarchia, z zasady uznająca wyłączność władzy Chrystusa na ziemi i w niebie,
przyniesie całkowitą wolność w miłości i zniesie ich wewnętrzna antynomię.
Drugi zarzut Bierdiajewa dotyczy sporu o istotę zła, a konkretnie, wypomina on
Mereżkowskiemu, że utożsamiając antychrysta z nadchodzącym chamem, redukuje go, odbiera
podmiotowość i siłę sprawczą, zamieniając jedynie w cechy, przypadłości takie jak przeciętność,
czy marność egzystencji. Mereżkowski odpowiada, że siła szatana polega nie na jego możliwości
kreacji zła, a na fałszowaniu rzeczywistości, podszywaniu się pod prawdę. Tak też jest z dumną
ideą człowiekoboga, która miała dać ludzkości pełną wolność, a przerodziła się w
samozniewalające się, redukcjonistyczne mieszczaństwo. Zło-fałsz zostają tutaj utożsamione z
niebytem, a średniość, przeciętność, nijakość możemy uznać za ich fenomenalne przejawy:
Nie mam najmniejszych wątpliwość, że «duch niebytu» jest tym samym, co duch wiecznej
przeciętności, banalności, płycizny: przecież banał nie jest niczym innym jak absolutnym niebytem,
który chce uchodzić za absolutny, wyłączny byt27.

Utożsamienie zła z niebytem zbliża Mereżkowskiego do teorii zła św. Tomasza z Akwinu,
natomiast bezpośrednie powiązanie niebytu z banałem, czyli brakiem oryginalności, przenosi to
zagadnienie w sferę estetyki. Sytuacja staje się jeszcze ciekawsza, gdy to pojęcie zastosujemy do
opisu bytów społecznych, na przykład cywilizacji i z jego pomocą próbować będziemy ocenić ich
kondycję. Mereżkowski uważa przecież, że zachodnie mieszczaństwo jest brzydkie i banalne,
czyli fałszywe i złe, czego ostatecznym skutkiem ma być jego całkowita degradacja, rozpad i
bylejakość, więc pogrążenie się w niebycie.
Utożsamiając zło z niebytem odrzuca możliwość dualistycznego, manichejskiego
postrzegania bytu. Postawa ta związana jest z bezwarunkową akceptacja dogmatu o Trójcy
Świętej, który nie pozostawia miejsca na uznanie szatana za podmiotowy element twórczy:
Nauka o Trójcy jest koniecznym, mistycznym rozwiązaniem problemu monizmu
metafizycznego, koniecznym, mistycznym przezwyciężeniem dualizmu metafizycznego28.

Tym samym Dymitr Siergiejewicz odpowiada wprost na pytanie sformułowane przez
Bierdiajewa i jednocześnie to, co zarzucane było jemu, kieruje w stronę swojego adwersarza –
jeżeli przyjmujemy dogmat o Trójcy, to nie pozostaje nam nic innego, jak zredukowanie
człowiekoboga, a więc i antychrysta do fałszu, banału, nijakości. W przeciwnym wypadku, czyli
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nadając szatanowi odwieczną, przedkreacyjną podmiotowość trzeba by wyrzec się nie tylko
dogmatu o Trójcy, ale i chrześcijaństwa w ogóle.
Ostatnie, trzecie, ale zarazem najważniejsze pytanie jakie stawia Bierdiajew
Mereżkowskiemu to pytanie o jego „tajemnicę”, której „Mereżkowski nie jest w stanie wyrazić,
choć w nieustających mękach stara się to uczynić”29. Łączy się to z zarzutem o niechrześcijański
charakter jego utopii oraz porzucenie Chrystusa w imię niedookreślonego Królestwa Ducha.
Odpowiedź Mereżkowskiego jest jednoznaczna i czytelna na tyle, na ile pozwala poruszany
problem – stwierdza on, że jego tajemnica jest tajemnicą Trójcy i tajemnicą Apokalipsy, więc
odnosząc się do nowego eonu bytu i do ładu jaki po nim nastąpi, tajemnica ta nie jest w pełni
dyskursywna i nie poddaje się racjonalnej analizie.
Przedstawiony zarys sporu Mereżkowskiego z Bierdiajewem, to tak naprawdę opis ich
ideowego rozstania, pozwalający uchwycić istotę dzielących ich różnic – to ważne, bo choć
obydwu myślicielom jeszcze wiele razy przyjdzie wdawać się w polemiki, jak choćby w związku
z almanachem Drogowskazy, to w większości będą miały one publicystyczny charakter, nie
oddający w pełni sedna tych sporów.
Warto także zwrócić uwagę, że tekst O nowym religijnym przedsięwzięciu został
przedrukowany w tomie Nie pokój, lecz miecz równocześnie z powrotem Mereżkowskiego z
Paryża i stanowił podsumowanie najważniejszych elementów jego koncepcji, w chwili kiedy było
to nader pożądane, czyli momencie czynnego zaangażowania społecznego.

Spór z Rozanowem
Jeżeli mowa o zaangażowaniu Mereżkowskiego w bieżące sprawy natury społecznopolitycznej, to krótko po powrocie do Petersburga w 1908 roku włączył się on w głośną debatę
na temat kary śmierci. Bezpośrednim ku temu pretekstem stała się broszura Wiery Figner
Pamięci Frumkiny i Bierdiagina30 z 1908 roku. W tej niewielkiej książeczce wydanej własnym
sumptem, legendarna rewolucjonistka przedstawia sylwetki dwójki nieżyjących już terrorystów
skazanych na karę śmierci. Przytoczmy te historie, gdyż bez tego spór jaki wokół nich wybuchł
będzie niezrozumiały.
Fruma Frumkina, członkini Organizacji Bojowej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów,
przeprowadziła cztery nieskuteczne zamachy: pierwszy w 1902 roku, w Mińsku na pułkownika
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żandarmerii Sołenko31, drugi, na generała Nowickiego, naczelnika kijowskiego Samodzielnego
Korpusu Żandarmów, czyli delegatury Ochrany, którego raniła nożem w szyję, za co w 1903 roku
skazana została na 11 lat katorgi. Po manifeście październikowym z 1905 roku karę zamieniono
na czasowe zesłanie do Czyty, skąd Frumkina zbiegła do Moskwy. Trzeci zamach miał miejsce
w 1907 roku w Teatrze Wielkim, gdzie próbowała ona zastrzelić naczelnika Moskwy Anatolija
Rejnbota, za co zamknięto ją w więzieniu Butyrskim32. Tam z kolei przeprowadziła czwarty
zamach – przemyconym pistoletem próbowała zastrzelić zastępcę naczelnika więzienia, który
ostatecznie został raniony w rękę. Podczas głośnego procesu Frumkina wygłosiła dwie
emocjonujące przemowy, które wywarły duże wrażenie na zgromadzonych w sądzie i odbiły się
szerokim echem. Pierwsza poświęcona była nieludzkim warunkom przetrzymywania więźniów
politycznych33, co zresztą stało się bezpośrednią przyczyną ostatniego zamachu – w swoim
ostatnim liście pisała: „Bezgraniczne męki katorżników politycznych w moskiewskim więzieniu
przejściowym i nieustanne ich dręczenie stały się przyczyną naszych zamachów: mojego i
Bierdiagina”34. Druga przemowa miała bardziej ogólny charakter i skupiła się na przedstawieniu
motywów zaangażowania się w działalność polityczną i terrorystyczną, była manifestacją
oddania ludowi i poświęcenia się walce z samodzierżawnym reżimem. W broszurze Figner
zawarta została także więzienna korespondencja Frumkiny, ukazująca jej spokój, pewność siebie
i całkowite poświęcenie sprawie. W jednym z listów czytamy:
Moim przedśmiertnym marzeniem jest, aby Partia Socjalistów-Rewolucjonistów znów
dawała ludziom powody do dumy i podziwu, by jak kiedyś przyjmowała w swe szeregi czystych i
światłych wojowników, najlepsze siły, tak by samodzierżawie znów zobaczyło w niej groźnego i
silnego wroga, a lud ujrzał swoją przewodniczkę, opiekunkę i orędowniczkę35.

Ostatecznie sąd skazał Frumkinę na karę śmierci – wyrok wykonano w 1907 roku, a
Frumkina stała się drugą kobietą, po Sofii Pierowskiej36, powieszoną w carskiej Rosji za
działalność polityczną37.
Drugi bohater tej tragicznej historii – Maksim Bierdiagin (prawdziwe nazwisko Michaił
Bibikow) – po raz pierwszy został aresztowany w 1903 roku za próbę organizacji nielegalnej
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Por. A. Gołosiejewa, „Ave revolutio”: sud’ba Maksima Bierdiagina – esera, poeta, samoubijcy, [w:]
„Izwiestija Saratowskogo uniwersiteta. Serija Istorija, Mieżdunarodnyje otnoszenija”, 2017/1, s. 35.
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typografii, za co otrzymał wyrok pięcioletniego zesłania do guberni archangielskiej. Po drodze
udało mu się zbiec i przedostać do Odessy, gdzie w 1904 roku został zatrzymany i zesłany tym
razem na Półwysep Kolski. Krótko po dotarciu na miejsce ponownie udało mu się uciec i przez
Norwegię, Szwecję i Finlandię powrócił do Moskwy, gdzie wstąpił w szeregi eserów38. Po raz
kolejny zatrzymany, tym razem za posiadanie broni i materiałów wybuchowych, skazany został
na 7 lat katorgi. Oczekując na zesłanie w więzieniu Butyrskim nawiązał kontakt z przebywająca
tam wówczas Frumkiną i gdy ta strzelała do zastępcy naczelnika więzienia, on zaatakował
sztyletem i ranił w szyję jego pomocnika. Ponownie sądzony, skazany został na karę śmierci
przez powieszenie. Legendę Bierdiagina zbudowały jednak nie jego czyny sprzed sądowego
wyroku, ale samobójstwo, które popełnił by uniknąć ręki kata. W nocy z 12 na 13 lipca 1907 roku
wstrzyknął sobie morfinę, jednak dawka była tak silna, że wywołała natychmiastowe wymioty.
Wykorzystując igłę podjął próbę przebicia nią mózgu, lecz mimo wielu ran kłutych i to nie
doprowadziło do śmierci. Następnie złamał łyżeczkę do herbaty, rączkę zaostrzył o kajdany i
chciał przebić nią serce, ale ta gięła się o żebra powodując tylko płytkie rany. W tych
męczarniach Bierdiagina zastał świt i kolejne samobójcze próby musiał odłożyć do następnej
nocy. Gdy ta nastała, wydobył długi gwóźdź (być może z pryczy) i wbił go sobie w serce. Według
opinii lekarzy rana doprowadziłaby do śmierci w ciągu 30-40 minut, ale Bierdiagin zdołał jeszcze
zaostrzoną łyżeczką przeciąć sobie tętnicę szyjną. Rozpoczął się proces agonii i dopiero wtedy
wartownik zauważył całe zdarzenie, wpadł do celi, ale było już za późno39. Historia ta
wstrząsnęła nie tylko całym więzieniem, ale i odbiła się szerokim echem w całym imperium.
Mereżkowski do całej sytuacji odniósł się w artykule Bies czy Bóg40, tytułem nawiązując
do Biesów Dostojewskiego. Ta korespondencja nie była przypadkowa, jako że na kanwie
przedstawionej historii wybuchła żywa dyskusja dotycząca ruchu rewolucyjnego w ogóle, w
której to konserwatywni publicyści wyjaśniali zachowanie terrorystów opętaniem szatana –
trzeba przyznać, że samobójstwo Bierdiagina, a raczej sposób jego popełnienia, dawał sporo
przestrzeni rozmaitym imaginacjom. Dla Dymitra Siergiejewicza, który dopiero co powrócił z
Paryża, cała sytuacja stała się pretekstem, by włączyć się w burzliwe spory rosyjskie, ale i
rozwinąć oraz przełożyć na wydarzenia społeczne swoje idee wyłożone w Rewolucji i religii.
Komentując losy dwójki młodych eserów, Mereżkowski przedstawia ich jako wielkich
męczenników, dokonującego się rewolucyjnego przeobrażenia rzeczywistości, prowadzącego do
Teokracji Anarchistycznej. Po krótkim opowiedzeniu całej historii, jego interpretację
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rozpoczyna parafraza ewangelicznej historii o pojmaniu Jezusa w Ogrodzie Oliwnym i odcięciu
ucha słudze arcykapłana Malchosowi przez Piotra Apostoła oraz uzdrowieniu okaleczonego
przez Chrystusa41. Zgodnie z tokiem wywodu Mereżkowskiego, los Frumkiny i Bierdiagina to
obwieszczenie światu nadchodzącej przemiany rewolucyjnej – ich przemoc w ostatecznym
rozrachunku okazała się nieszkodliwą dla innych (nikt nie zginął), a jednocześnie była konieczna
by nadać sprawie rozgłosu odpowiedniego dla profetycznego objawienia. „Fizyczna przemoc
stanowi jedynie wstęp dla metafizycznej manifestacji”42, a w tym przypadku przemoc skierowana
była głównie wobec siebie samych. To praktyka charakterystyczna dla męczenników
poświęcających siebie dla sprawy najwyższej. Niestety tak już jest, kontynuuje Mereżkowski, że
w Rosji trzeba zabijać i umierać, by przyciągnąć uwagę i wymusić refleksję społeczeństwa43.
Hagiograficzne

przedstawienie

terrorystów,

w

szczególności

Frumkiny,

dopełniają

przywoływane przez Dymitra Siergiejewicza relacje świadków z rozprawy sądowej oraz
fragmenty jej listów: „Była tak blada, że zdawała się przeźroczysta… Choć nigdy nie była
urodziwa, emanowała nieziemskim pięknem” – relacjonował jeden z widzów, z kolei sędzia miał
stwierdzić: „nigdy w życiu nie widziałem i z pewnością już nie ujrzę, nie usłyszę takiego piękna”,
obrońca natomiast wspominał, że „cały skład sędziowski był po ich stronie”. Sama Frumkina
również pisała: „sędziowie byli po mojej stronie i z pewnością wyobrażali sobie, że każdy z nich
będąc na moim miejscu zrobiłby to samo – dlatego też nie chcieli mnie powiesić”. Rzeczywiście
sąd robił wszystko, by nie skazać Frumkiny na śmierć – chciał orzec o jej niepoczytalności,
jednak ona sama wymusiła wydanie najsurowszego wyroku. O tym zdarzeniu mówi fragment jej
przedśmiertnego listu:
Siedzieliśmy wszyscy razem za długim stołem – żandarm stał nieco dalej – spokojnie,
prosto i jasno, tłumaczyłam im jak my głęboko kochamy naszą ojczyznę, jak bardzo chcemy jej
pomóc i jak wielkim wstydem jest życie wśród tysięcy skazanych i zamęczonych, a jak lekko i
radośnie jest oddać życie za nią… Milczeli i słuchali z przejęciem… Wydaje mi się, że zmusiłam ich
by zrozumieli i poczuli, że lepiej skazać mnie na śmierć, niż zamknąć w szpitalu… Nie widziałam w
nich wrogów, a z ich twarzy mogłam wyczytać szacunek dla rewolucjonisty rosyjskiego44.

I dalej, w części skierowanej do eserowskich towarzyszy pisze:
Nie martwcie się o mnie, ze mną jest i będzie wszystko dobrze… Drodzy, najbliżsi
towarzysze! Noszę honorowe i wielkie imię rewolucjonisty rosyjskiego i to temu przypisujcie moją
pewność siebie i gotowość radosnego oddania życia za naszą święta sprawę. Rewolucjoniści rosyjscy
potrafią żyć i umierać za szczęście ojczyzny – ja jedynie idę za ich przykładem. Nie wyróżniajcie
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mnie, lecz mówcie o przepięknej rewolucji rosyjskiej! Życzę wam, byście na własne oczy ujrzeli
oswobodzenie Rosji. Życzę dobrego życia i dobrej śmierci. Żegnajcie45.

Jeżeli idzie o stosunek Mereżkowskiego do Bierdiagina to jest on bardziej ambiwalentny,
gdyż jak sam stwierdza, jego czyn nie poddaje się racjonalnej ocenie. Tutaj tajemnica i emocje
odgrywają pierwszorzędną rolę, mrożą krew w żyłach i mimowolnie nasuwają pytanie czy jest to
działanie boskie, czy szatańskie. Z jednej strony empiryczne fakty nadają niezwykle mroczny
charakter całej historii, jednak pod ich osłoną rozgrywa się najszczersza i najbardziej godna
podziwu walka o zachowanie wolności w sytuacji granicznej, o wyzwolenie się spod osądu
przedstawicieli carskiego reżimu. Dramatyczna i desperacka walka młodego esera toczyła się o
to, by umrzeć z własnej woli, by w ostatecznym momencie wyzwolić się z kajdan, a nie oddać
posłusznie władzy kata. Tutaj – stwierdza Mereżkowski – wychodzimy poza porządek
empiryczny, doczesny, opuszczamy i sferę metafizyki by znaleźć się w sytuacji religijnej,
doświadczyć jak jednostka zmienia bieg dziejów46. Zarówno Frumkina, jak i Bierdiagin są
męczennikami i prorokami nowej religii, która polega na uznaniu wolności jako początku
absolutnego, samowystarczalnego, boskiego bytu religijno-społecznego47. Mereżkowski pisze, że
ta religia niekończącego się buntu, oburzenia, sprzeciwu wobec zła, zawiera w sobie element
przemocy, ale jest to przemoc mimowolna, wywołująca ogromne rozterki samych
rewolucjonistów i jednocześnie zagadkowa, niezrozumiała, lecz zawsze towarzysząca
największym przemianom dziejowym. Gdyby chrześcijanie u początków swojej ery nie sięgnęli
po miecze, to prawdopodobnie i dzisiaj chrześcijaństwo byłoby tylko abstrakcyjną ideą. Walka i
przemoc rewolucyjna to urzeczywistnienie wojny wypowiedzianej złu tego świata, w imię
lepszego życia. W przededniu wykonania wyroku Frumkina pisała: „Przyjdzie czas, kiedy miecz
przekujecie w sierp, wierząc, że przemoc jest tylko koniecznym etapem przejściowym, okresem
miłości i nienawiści”. W tym samym kontekście Bierdiagin pisze:
Nastanie czas, kiedy miłość i rozum przenikną życie ludzkości, a świat stanie się jedną,
braterską rodziną. Przez ten raj przepływa nie Tygrys i Eufrat, lecz prawda i sprawiedliwość […]
Jestem szczęśliwy umierając. Ave, Revolutio, morituri te salutant48.

Właśnie w tych słowach Mereżkowski upatruje proroczą wizję Teokracji Anarchistycznej
i chrześcijaństwa apokaliptycznego. Choć nie można odmówić mu braku konsekwencji w
rozwijaniu własnej wersji chiliazmu i budowaniu sojuszu rewolucyjno-chrześcijańskiego, które
po powrocie z Paryża stały się jego znakiem rozpoznawczym, to jednak podkreślić należy, że
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sama Frumkina i Bierdiagin nigdy nie łączyli swojej działalności ani z chrześcijaństwem, ani z
żadną inną religią. W tym kontekście byli konsekwentnymi spadkobiercami tradycji
narodowolców

i

przedstawicielami

pozytywistycznego

w swej

istocie

światopoglądu

dominującego w Partii Socjalistów-Rewolucjonistów. Związek z chrześcijaństwem i Apokalipsą
to już tylko interpretacja Mereżkowskiego.
Esej Bies czy Bóg, w 1908 roku ukazał się w zbiorze W tichom omutie. Kilka miesięcy
później, w artykule Sentymentalizm i obłuda jako siły napędowe rewolucji49, polemicznie odniósł
się do niego Wasilij Rozanow. Należy podkreślić, że relacje pomiędzy Mereżkowskim, a
Rozanowem już od 1905 roku stawały się coraz bardziej napięte. Wiązało się to ze
światopoglądową reorientacją obydwu myślicieli, których wydarzenia pierwszej rewolucji
pchnęły w przeciwnych kierunkach. Podczas gdy Mereżkowski coraz mocniej zacieśniał związki
z kręgami rewolucyjnymi, Rozanow wręcz odwrotnie, stał się antyrewolucyjnym retorem,
tępiącym swym ciętym językiem wszelkie przejawy lewicowej aktywności z terrorem na czele.
Zresztą i wcześniej obydwu filozofów zbyt łatwo i zbyt często łączono ze sobą, wypowiadając ich
nazwiska na jednym oddechu i obu określając tym samym mianem rosyjskiego Nietzschego,
widziano w nich sojuszniczych prekursorów rosyjskiego symbolizmu, modernizmu religijnego
etc. W rzeczywistości, prócz tego, że wiązał ich krąg zainteresowań i przyjaciół, to różniło w
zasadzie wszystko – wrażliwość, język, temperament, sposób życia i wizja Rosji. Sam
Mereżkowski pisał:
Rosyjscy teologowie bardzo chętnie robią z nas nierozłączną parę: «nasi noechrześcijanie,
panowie Mereżkowski i Rozanow». Mgliście widzieli, lub tylko słyszeli, że jesteśmy sobie bliscy.
Nikt jednak nie podejrzewał, że jest to bliskość przyciągających się przeciwieństw, skrajności, które
przygotowują się do śmiertelnego starcia50.

Jako jeden z nielicznych dostrzegał to Bierdiajew, który na dzielące obydwu różnice
wskazywał na długo zanim wybuchł między nimi otwarty spór:
Nie bacząc na rzekomą, pozorną bliskość z Rozanowem, Mereżkowski w istocie stoi na
przeciwnym biegunie: Rozanow odkrywa świętość płci, niejako przed początkiem świata, chce
cofnąć nas do stanu rajskiego sprzed grzechu pierworodnego; Mereżkowski upatruje tego samego,
ale po końcu świata, zwiastuje uświęcenie ciała w świecie przeobrażonym51.

Różnice te stały się jasne dla wszystkich, gdy między myślicielami rozgorzał publiczny
spór, ogniskujący się wokół zagadnienia rewolucji i terroru. Wszystkie trzymane dotąd w ryzach
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wzajemne pretensje i uprzedzenia, ujawniły się w sposób kategoryczny, gdyż jak wiadomo,
Mereżkowski postrzegał rewolucję w kategoriach eschatologicznych i upatrywał w niej szansę
religijnego przeobrażenia rzeczywistości, Rozanow z kolei, widział w niej bezsensowne
zniszczenie i psychopatyczne mordowanie. Dla pierwszego rewolucja rosyjska była zbawieniem,
dla drugiego jej żywiołem były „krew, brud i ogień”52. Tekstem, który ostatecznie zerwał
znajomość obydwu literatów był artykuł Rozanowa Tragiczna erudycja53, opublikowany w lutym
1909 roku, w którym autor wprost zasypuje Mereżkowskiego oskarżeniami o epatowanie
pseudoreligijnością, nieumiarkowanie i krzykliwość, brak głębi literackiej oraz prawdziwe
religijnej tajemnicy, a nawet pozytywizm i mieszczańskość54. Jednak najgorsze jest to –
konkluduje Rozanow – że zdradził, sprzedał i wyrzekł się on sam siebie, swoich wartości, ideałów
i poglądów:
Postanowił przyciągnąć do siebie i Chrystusa marksistów, socjaldemokratów i różnych im
podobnych, zmieszał politykę i ewangelie […] z nauką Karola Marksa55.

Artykuł kończą słynne słowa Rozanowa, po których jego relacja z Mereżkowskim miała
już nigdy nie wrócić na dawne tory:
wcisnąwszy urnę z prochami mojego przyjaciela w najdalszy kąt serca, mimo kapryśnego
smutku, pozostało mi już tylko się pożegnać56.

Oczywiście, przywołanego artykułu nie powinno się traktować jako pożegnania, lecz
raczej jako wypowiedzenie publicystycznej wojny, która miała trwać aż do śmierci Rozanowa.
Jednym z pierwszych jej przejawów stał się właśnie tekst Sentymentalizm i obłuda jako
siły napędowe rewolucji, traktujący o historii Frumkiny i Bierdiagina. Naczelną myślą, na której
opiera się artykuł, jest niezgoda na terrorystyczno-rewolucyjną retorykę, która zdaniem Wasilija
Wasiliewicza jest całkowicie oderwana od rzeczywistości i porusza się w sferze
wyimaginowanych idei, roszczących sobie prawo do zastąpienia historii. Komentując
zachowanie młodych eserów, Rozanow w charakterystyczny dla siebie sposób stwierdza, że ich
wzniosłe listy i wiersze nie odnoszą się do żadnego konkretu – raj, o którym w nich piszą, w imię
którego chcieli zabijać innych, a ostatecznie zabili samych siebie, to chore rojenia. Jedyne co
można zrobić, to chlusnąć na nich wiadrem zimnej wody by otrzeźwieli i sami przyznali, że tak
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jak ich świadomość była chora i zatruta, tak i oni sami byli jadem w łonie Rosji, prowadzącym
jej lud wprost ku śmierci57. W Bierdiaginie nie dostrzega Rozanow najmniejszego choćby dobra
– na postawione przez Mereżkowskiego pytanie czy to bies, czy Bóg, odpowiada bez wahania:
bies! Samobójstwo terrorysty porównuje z falami czarnych wód Styksu zalewającymi Rosję58.
Zamiast snuć oderwane od rzeczywistości, chore wizje raju i infekować nimi innych, lepiej
„pokazałby on choćby kotkę, którą nakarmił lub psa, którego pogłaskał. Wówczas zobaczyłbym
cóż to za człowiek i być może podałbym mu rękę”59. Los Frumkiny z kolei, która zgodnie ze
słowami Rozanowa, zamiast rodzić dzieci i dawać życie, postanowiła napadać na innych z
pistoletem lub nożem w ręku i na koniec zawisnąć na szubienicy w aureoli bohaterki, świadczy
o pomieszaniu porządków społecznych – gdyby rzeczywiście chciała przysłużyć się ludzkości, to
powinna zostać akuszerką i zamieszkać wśród biednych gdzieś na dalekiej i dzikiej prowincji i
jako wielkoduszna rewolucjonistka, za pół darmo pomagać kobietom w potrzebie – uratowała
by tym setki dusz, dała piękny przykład i zyskała wdzięczność Boga i ludzi. Takie zachowanie
byłoby działaniem faktycznym, namacalnym, w przeciwieństwie do głoszonych przez nią idei60.
Wywód Rozanowa jedynie pozornie ma infantylny charakter, w gruncie rzeczy wyraża
głęboki niepokój światopoglądową transformacją, wyrażającą się w oderwaniu rewolucjonistów
od codziennego, faktycznego życia i absolutnym upojeniu utopijną ideą. Za zaistniały stan rzeczy
wini on filozofów i pisarzy, którzy zamiast demaskować szerzące się idole, legitymizują je, czym
rozpalają chore rojenia. Jako jednego z winowajców wskazuje Mereżkowskiego, który życiowo
pogubionych ludzi podnosi do rangi świętych, usprawiedliwiając tym samym szerzoną przez
nich przemoc. Taką postawę Rozanow nazywa literackim sentymentalizmem i uznaje go za
tragedię, zarówno dla samej sztuki, jak i jej odbiorców, a przedstawioną przez Dymitra
Siergiejewicza interpretacja losu Frumkiny i Bierdiagina nazywa aberracją i melancholijną
imaginacją oderwaną od faktów.
Jak się zdaje, Mereżkowski nie szczególnie przejmował się atakami Rozanowa, raczej
przywykł do jego języka i wiedział, że po publicystyce Wasilija Wasiliewicza spodziewać się
można wszystkiego, także dwóch całkowicie sprzecznych opinii na jeden temat. O reakcji na
replikę Rozanowa dowiadujemy się pośrednio, jak zwykle z listu Gippius, tym razem
adresowanego do Siergieja Kabłukowa, sekretarza sekcji chrześcijańskiej Towarzystwa ReligijnoFilozoficznego. Czytamy w nim:
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Artykuł Rozanowa przeczytałam bez żadnej przyjemności. Jest on nie tyle obrzydliwy, co
raczej szelmowski i okrutny, a do tego szkodliwy. Nie sądzę, by mógł kogokolwiek przekonać. Cóż
za dobry człowiek ten Wasilij Wasiuliewicz! (on sam wciąż o sobie tak mawia). Oburza go «złość»
człowieka popełniającego samobójstwo popełnione przed powieszeniem i do tego nie mającego
zamiaru pokajać się! Och ty, cóż za dobroć! Aż strasznie się robi od takiej świętości61.

Zawarte w Sentymentalizmie… myśli Rozanow rozwija następnie w szeregu artykułów o
jawnie antyrewolucyjnym charakterze. Jednym z nich jest O psychologii terroryzmu, gdzie
stwierdza, że gdy w przyszłości rozpocznie się systematyczne poszukiwanie korzeni terroryzmu
– naukowe, filozoficzne i metafizyczne, to zostaną one odnalezione obok świętego korzenia
inkwizycji, który nie jest niczym innym jak:
oburzeniem «ludzi świętych» na grzech ludzki, a obydwa te korzenie okażą się być
rozgałęzieniem starego, odwiecznego korzenia, który mianuje się «ofiarą», ofiarnym początkiem
[…]. Abraham znalazł barana, […] katolicy heretyków, a terroryści żandarmów i policjantów. […] To
dziwne i straszne uczucie [potrzeby złożenia ofiary – D.W.]. Lecz to właśnie jest metafizyczny
korzeń terroru. […] Dlatego właśnie należy obawiać się literackiego sentymentalizmu i z powodu
kilku ogólnohumanistycznych fraz wypowiedzianych w przedśmiertnej ekstazie, a niemających nic
wspólnego ze źródłową, stałą naturą człowieka, nie należy rozwijać tej myśli w taki sposób, jakby
ludzie ci podnieśli rękę na człowieka ze swej anielskiej dobroci i nadzwyczajnej miłości do ludu i
ludzkości w ogóle. Nie, ten kto zabił – zabił, kto chciał zabić – chciał zabić właśnie. Nienawidził,
czuł obrzydzenie do zabijanego – tego nie można zmienić ani zaciemnić. Jeżeli zabił, to znaczy, że
jest zły – oto cała moja myśl62.

Jeszcze dosadniej potraktował Rozanow Mereżkowskiego w artykule Grabarze Rosji,
gdzie autor Nadchodzącego chama porównany został ze Smierdiakowem – czwartym,
nieuznanym synem Fiodora Karamazowa, pochodzącym z haniebnego gwałtu na bezdomnej
jurodiwej Lizawiecie „Śmierdzącej”. Oczywiście, Rozanow nie miał na myśli samej postaci
Smierdiakowa, lecz postawę od jego nazwiska nazwaną smierdiakowszczyzną, którą cechować
miało niezasadnie wysokie mniemanie o własnej osobie, moralny cynizm, naśladownictwo i
wtórność, połączone z wrogością wobec Rosji. We fragmencie Braci Karamazow, które
najdobitniej obrazuje tę postawę czytamy:
Nienawidzę tej całej Rosji! […] W dwunastym roku był wielki najazd na Rosję cesarza
Napoleona francuskiego pierwszego, ojca tego, co dzisiaj, i lepiej byłoby, jakby nas wtenczas podbiły
te tam Francuzy: mądra nacja podbiłaby bardzo głupią i przyłączyła do siebie. Całkiem inne […]
byłyby porządki63.
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W tym, jak pisze Rozanow, proroczym, obrazie oddany został aktualny stan ducha
lewicowej inteligencji rosyjskiej, powtarzającej, że gdyby socjaldemokraci przejęli władzę, to
nastałyby zupełnie inne porządki. Nieszczęsny los sprawił – kontynuuje – że w ten
smierdiakowski krąg myślenia wpadł i Mereżkowski, „któremu tak dziwnie zakręciło się w
głowie, że do dziś nie może przestać”64. W to emocjonalne rozdrażnienie wprawił Rozanowa
artykuł Mereżkowskiego Ziemia w ustach, a w szczególności jego wersy:
Dzisiejsza Rosja, to nie martwy powstający z grobu, lecz pogrzebany za życia. Krzyczy,
stuka w wieko trumny, lecz nikt nie słyszy i tylko mogilną ziemię garść za garścią rzucają i równają,
udeptują. Kopiec usypali, krzyż postawili. […]. Nie, nie Duchem Świętym zmartwychwstaję, lecz
duszę się duchem bestialskim, umieram – mógłby powiedzieć pogrzebany. Krzyczę, stukam, ale
nikt nie słyszy. Już ziemią zasypany, przygnieciony. Więcej krzyczeć nie mogę, brak mi tchu. Ziemia
w ustach65.

Podobnie jak wcześniej, tak i w tym wypadku, ostrze krytyki Rozanowa wymierzone jest
w nieadekwatność oceny sytuacji. Dla Mereżkowskiego Rosja umiera ponieważ wprowadzane
reformy Stołypina nie przynoszą pożądanego skutku – nie prowadzą do całkowitego
przeobrażenia rzeczywistości, nie mają w sobie nic ani z rewolucji, ani z Apokalipsy. Tymczasem,
ripostuje Rozanow, rząd jest tylko rządem i nie można diagnozować całości bytu jedynie w
odniesieniu do niego:
Cóż za samozniewolenie. Czy jest on [rząd – D.W.] naszym ojcem chrzestnym? Albo
matką, która nas urodziła? Czyż samodzielnie, bez rządu niczego nie możemy. […] Mój Boże, toż
to prawdziwe niewolnictwo66.

Jak widać, okoliczności rozstania Mereżkowskiego i Rozanowa, konflikt pomiędzy
myślicielami, nabrzmiewał bardzo szybko i w sposób uniemożliwiający porozumienie. Nie tylko
fundamentalne różnice ideowe, ale przede wszystkim napięcie emocjonalne sięgało szczytu,
czego najdobitniejszym przykładem było oskarżenie Mereżkowskiego, jednego z największych
erudytów Europy, o smierdiakowszczyznę. Kolejne artykuły jedynie pogłębiały stan sporu i
zaostrzały antyrewolucyjną retorykę Rozanowa. Innym tego przykładem jest tekst Mgła…,
napisany pod wpływem niepokojów na Uniwersytecie Petersburskim, w którym Wasilij
Wasiliewicz dowodził, że zacofaniu Rosji winna jest trwająca już pół wieku sytuacja rewolucyjna.
W tym czasie – czytamy – kraj popadł w umysłowy zastój, lecz nie mogło stać się inaczej, skoro
zastraszony terrorem rząd zaniechał wszelkich reform, bojąc się, by jakiekolwiek zmiany nie
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doprowadziły do wybuchu dzikiej rewolucji. Nawet największy, najbardziej zajadły wróg Rosji
nie byłby w stanie wyrządzić jej takich krzywd, jakie wyrządzili rewolucjoniści, począwszy od
krytyków literackich lat sześćdziesiątych67. Bez Czernyszewskiego i „Sowriemiennika” Rosja
miałaby konstytucję już w latach 60-ych, a jej rozwój postępowałby tak, jak miało to miejsce w
Japonii, która w pół wieku przeobraziła się z izolowanego, dzikiego kraju, w europejski68. Zresztą
i dzisiejsza polityka, pierwsza i druga Duma pokazały, że postulat konstytucji jest tylko pustym
hasłem, jedynie pretekstem, by osłabić władzę i móc rozprawić się z duchowieństwem,
właścicielami ziemskimi, politykami i urzędnikami, by dać upust czystemu chuligaństwu. Bo
rewolucja to napór najdzikszej, najbardziej wulgarnej azjatyckości, która ani dzisiaj, ani nigdy,
nie miała niczego wspólnego z filozofią i wysokim duchem69. To rozlew krwi i „niewola
mongolska”, wielka mgła uniemożliwiająca jasną myśl, zakrywająca realne życie, przynosząca
zniszczenie i całkowicie nieprzewidywalne skutki.
Ta antyrewolucyjna narracja nasiliła się w wyniku „polowania na Stołypina”,
przeprowadzonego przez Organizację Bojową eserów. Po tragicznym zamachu bombowym w
Petersburgu na wyspie Aptekarskiej, w którym zginęły 24 osoby, a kilkadziesiąt odniosło ciężkie
rany, w tym córka premiera (on sam nie odniósł żadnych obrażeń), Rozanow udał się na miejsce
zdarzenia, „by popatrzeć na trupy zabitych”70:
Zszedłem trzy stopnie w dół do jakiejś ledwie oświeconej piwnicy i po zrobieniu dwóch
kroków stanąłem, nie mogąc oderwać wzroku od tego co zobaczyłem. Było to kolano z wyrwaną
rzepką… Stałem przy nim całe trzydzieści minut, jakich mi udzielono: rzepki nie było, a wokół
wyrwanego miejsca wisiały resztki ciała, skóry, czegoś, co nie było już ludzkie – spalone, rozerwane
i powykręcane w najróżniejsze formy, jakie przybiera mięso pieczone na mocnym ogniu… […] To
«kolano» stało się dla mnie symbolem całej rewolucji, zlało się z jej istotą w jedno71.

Dla Rozanowa rewolucja to rozczłonkowane trupy walające się po ulicach, trupy których
nie należy chować po piwnicach, lecz trzeba by wystawić na Prospekcie Newskim, aby unaocznić
ludziom czym naprawdę jest terror, by uświadomić im, że nie ma on nic wspólnego z
sentymentalnymi wizjami literatów. Tak Rozanow wspominał zamach z 1906 roku w artykule
napisanym już po skutecznym zamachu, przeprowadzonym w Kijowie w roku 1911. Dwa tygodnie
później ukazał się jeszcze jeden tekst – Odejdź szatanie – w którym Mereżkowski został już
wprost oskarżony o propagowanie i moralne usprawiedliwianie śmiercionośnego terroryzmu.
Jak czytamy, pisarze, a wśród nich i Mereżkowski, sprawiają, że „morderca postrzega siebie jako
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posłańca ludu”, a to, że wokół ścielą się trupy, że na Stołypina urządza się dzikie polowanie, że
z jego córki zrobiono kalekę, nie przeszkadza autorowi Cara i rewolucji mówić o chrześcijańskiej
miłości zamachowców i traktować ich jako męczenników walczących o Królestwo Boże na
ziemi72.
Mereżkowski nie wdawał się w publiczne polemiki z Rozanowem, uważając je za jałowe
i bezcelowe. Wiedział, że ich spór osiągnął taki stopień emocjonalnego nasilenia, który w
publicystyce może objawić się albo w formie wybuchu niekontrolowanej i w efekcie grubiańskiej
złości, albo w sztucznej delikatności. Ponadto, pozycja Rozanowa jako publicysty i myśliciela
była bardzo osobliwa – z jednej strony wielu, w tym Mereżkowski, uważało go za geniusza i
wręcz uwielbiało, z drugiej jednak mało kto traktował go poważnie, zwłaszcza w kwestiach
społeczno-politycznych. Potwierdza to odnaleziony w archiwum Rozanowa list od Fiłosofowa z
grudnia 1910 roku, który po raz kolejny możemy potraktować jako przekaz od całej „trójki
Mereżkowskich”. Czytamy w nim, że jedną z podstawowych zasad zaangażowania społecznego
jest czystość, niewinność i cnotliwość, których to całkowicie pozbawione są artykuły polityczne
Rozanowa:
Działanie społeczne wymaga cnoty, bo też człowiek zaangażowany (nie ważne, czy jest to
geniusz, czy odźwierny) styka się z ludźmi. Pisał Pan kiedyś o akcie płciowym, że nie jest on
możliwy na ulicy w ciągu dnia. Kochankowie chowają się u siebie nocą i jeśli ktokolwiek zapuka do
drzwi – akt staje się niemożliwym. I rację mają policjanci nie pozwalający spółkować ludziom w
parku latem na ławeczce. A oto Pańskie wystąpienia «społeczne» są nader nieskromne i
niewiarygodnie wręcz cyniczne. Dosłownie chodzi Pan po ulicy z rozpiętymi spodniami. Proszę
zauważyć, że politycy czystej wody, Miliukow73 czy Hessen74, nie zwrócili na Pańskie artykuły
najmniejszej uwagi. Dla nich Pan, będąc specyficzną osobliwością, nie istnieje. Dla nich jest Pan
jednym z «nowowriemieńskich zuchów»75 i spośród reakcjonistów Mieńszykow76 jest dla nich
znacznie istotniejszy. Jednym słowem, Pański wystrzał był kapiszonem. Rewolucjoniści Pana nie
czytają, a emerytowani generałowie, prenumeratorzy «Nowego wriemieni» już od dawna tkwią w
przekonaniu, że rewolucja to absolutna nikczemność77.
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Kontynuując Fiłosofow stwierdza, że cała reakcyjna publicystyka Rozanowa przez jego
wrogów nie została nawet zauważona, za to skłóciła go z większością dobrych przyjaciół, nie
tylko z Mereżkowskim, ale i Piotrem Struwe. Jednak całe trio poczuło się najbardziej dotknięte
prześmiewczo-cynicznym komentarzem do tragedii rewolucjonistów i ich rodzin, nie tylko
Bierdiagina i Frumkiny, ale też Sazanowa, wobec czego nie potrafili już pozostać milcząco
obojętni
Można by rzec, że instytucjonalnym symbolem opisywanego konfliktu i ostatecznego
zerwania przyjaźni, stało się doprowadzenie do opuszczenia przez Rozanowa Towarzystwa
Religijno-Filozoficznego, do czego czynnie przyczynił się Mereżkowski. Był to tak naprawdę
tylko finał trwającej kilka lat kampanii wzajemnego oskarżania się i nierzadko smutnych,
zupełnie nie merytorycznych przepychanek. Na zebraniu Towarzystwa 26 stycznia 1914 roku
Fiłosofow postawił sprawę na ostrzu noża, stwierdzając, że wobec zjadliwie antysemickich i
skrajnie nacjonalistycznych wystąpień Rozanowa, musi on opuścić Towarzystwo, a jeśli nie, to
zrobią to oni (czyli Fiłosofow i Mereżkowski). Tym, co przelało czarę goryczy były dwie sprawy:
pierwsza to współpraca Rozanowa ze skrajnie konserwatywną gazetą „Ziemszczyna”, organem
Sojuszu Narodu Rosyjskiego78, w której opublikował on szereg artykułów o charakterze
antysemickim, a druga to jego artykuł: Nie dla amnestii dla emigrantów.
Teksty zamieszczone w „Ziemszczynie”, których wcześniej nie przyjęła nawet redakcja
„Nowego wriemieni”, dotyczyły tak zwanej „sprawy Bejlisa”79, rosyjskiego Żyda oskarżonego o
dokonanie pod Kijowem rytualnego mordu na 12 letnim Andriju Juszczyńskim. Tragedia oraz
związany z nią proces wywołały w Rosji falę antysemickich wystąpień, które swoimi publikacjami
podgrzewała właśnie „Ziemszczyna”. W obronie Bejlisa (przeciwko niemu zeznawał tylko jeden
świadek, który w czasie procesu przyznał, że został do tego zmuszony przez ochranę) oraz
przeciw narastającemu antysemityzmowi wystąpił szereg pisarzy rosyjskich, w tym
Mereżkowski. Ostatecznie sąd uniewinnił Bejlisa, choć po dziś dzień pojawiają się wypowiedzi
podważające ten wyrok.
Z kolei artykuł Nie dla amnestii dla emigrantów, napisany został w związku z zabiegami
Mereżkowskich o amnestię dla rewolucjonistów przebywających poza granicami Rosji, a w
szczególności, z artykułem Fiłosofowa Zagraniczne dzieci, który miał włączyć ten temat w
ogólnorosyjską debatę. W Nie dla amnestii… Rozanow pisał:
Cóż nam robić z tymi dziećmi, które przeklęły rodzoną ziemię […] co ma zrobić matka z
synem, który wbił nóż w jej pierś? […] Zachciało się «dzieciątkom» mogiłki w rodzinnym kraju. Ich
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rodzinny kraj to zagranica. Tam w Nicei, gdzie spoczywają prochy wspaniałego Hercena. Wszyscy
oni «wspaniali» emigranci: «wielki» Ławrow, «wielki» Kropotkin, «wybitny filozof» Plechanow i
«prorokini» Jekatierina Breszkowska, nie mówiąc już o świątobliwej współpracowniczce „Russkich
wiedomostiej” Wierze Figner. […] Wszyscy nasi emigranci to «aniołowie», niewinni, nieskalani, bez
grzechu w sobie i tylko czasem potrzebujący pieniędzy. […] Nie trzeba przywoływać «pogromu» do
Białegostoku, nie trzeba przywoływać «pogromu» do Rosji, bo też «rewolucja» jest «pogromem
Rosji», a emigranci są pogromcami wszystkiego co rosyjskie: rosyjskiego wychowania, rosyjskiej
rodziny, rosyjskich dzieci, rosyjskich miast i wsi […]80.

Poza skrajnym antyrewolucjonizmem wyrażonym w sposób ocierający się o wulgarność,
w przywołanym artykule nie brakuje i antysemickich uszczypliwości oraz oskarżeń Żydów o
finansowanie rewolucji. Nie bez znaczenia był też fakt, że tekst został opublikowany w
czasopiśmie „Bogosłowskij wiestnik”, oficjalnym wydawnictwie Moskiewskiej Akademii
Duchowej.
Po tych publikacjach, ale przed wnioskiem o wykluczenie Rozanowa z Towarzystwa,
Mereżkowski opublikował w „Ruskim słowie” obszerny artykuł, a w zasadzie esej, zatytułowany
po prostu Rozanow. Jak się zdaję tekst ten miał stanowić próbę obiektywnej analizy twórczości
pisarskiej, pozbawionej osobistych uprzedzeń, jednak udało się to jedynie połowicznie. Szukając
klucza do zrozumienia Rozanowa, a raczej próbując odnaleźć miejsce w jego myśli, które stanowi
przyczynę ciągłego błądzenia i zaprzeczania samemu sobie, Mereżkowski dochodzi do wniosku,
że jest nim skrajny indywidualizm autora Opadłych liści, objawiający się egoizmem,
relatywizmem, nihilizmem społecznym oraz dezintegracją osoby81. Innym tego przejawem jest
potworność, urodstwo, do którego Rozanow często się przyznawał, a które nie jest niczym
innym, jak brakiem, lub nieznajomością miary, czyli szaleństwem82. Obydwie te cechy sprawiły,
że poważna analiza krytyczna pisarstwa Rozanowa prawie nie istniała, a najczęstszą reakcją na
jego twórczość był śmiech. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby śmiesząc, on sam nie był
śmiertelnie poważny. Wszystkie te przypadłości, które w zasadzie można by sprowadzić do
pojęcia bezwstydu, przypominają Mereżkowskiemu Fiodora Pawłowicza Karamazowa (tutaj
autor odwzajemnia się za porównanie go do Smierdiakowa w artykule Grabarze Rosji), wielkiego
bezwstydnika, który podobnie jak Rozanow im bardziej był śmieszny, tym stawało się
straszniej83. Tak samo jako stary Karamazow, tak i Rozanow przez swój egoizm za nic miał
społeczeństwo, jego opinie i reakcje, jak choćby wtedy gdy zachwycał się Pobiedonoscewem, gdy
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ten na wieść o możliwych niepokojach społecznych, jedynie splunął i roztarł plwociny butem84.
W ogóle Rozanow – kontynuuje Mereżkowski – jest dzieckiem największych reakcjonistów:
Pobiedonoscewa, Katkowa, Konstantina Leontiewa, dzieckiem, które nie tylko ma cechy
rodziców, ale także ekshibicjonistycznie obnosi się z ich tajemnicami, głosi to, co u nich było
skryte, niedopowiedziane, czyli ze społeczną bezdusznością i nihilizmem społecznym, który
moralnie jest znacznie gorszy od nihilizmu rewolucjonistów85.
Tak jak egoizm uniemożliwiał Rozanowowi społeczną empatię, tak też nie pozwolił mu
na właściwe zrozumienie chrześcijaństwa, którego główny sens zawarty jest w zasadzie miłości
Boga i bliźniego, a nie tylko samego siebie:
Rozanow zupełnie nie rozumie chrześcijaństwa, ponieważ nie rozumie, czym jest osoba.
Niezrozumienie zagadnienia osoby jest cechą indywidualizmu, a indywidualizm to fałszywe
utwierdzenie osoby, będące w rzeczywistości jej zanegowaniem. Sens «ja» zawiera się właśnie w
«ja» – przekonuje Rozanow, lecz tak nie jest gdyż sens «ja», zawiera się nie tylko w «ja», ale i w «nie
ja»86.

Osoba i społeczeństwo – kontynuuje Mereżkowski – to dwie strony jednego, człowiek
staje się osobą dopiero poprzez życie społeczne, a skoro Rozanow nie wie czym jest osoba, gdyż
redukuje ją do egoistycznego, czystego „ja”, toteż nie może wiedzieć czym jest społeczeństwo. A
zatem choć Rozanow ma przebłyski geniuszu, jego teksty o starożytnym Egipcie, Judei, czy
Grecji, należą do najlepszych dzieł literatury światowej, to jednak dla Rozanowa jako działacza
społecznego nie może być miejsca i w tej kwestii trzeba być wobec niego bezlitosnym87.
Koniecznie należy stwierdzić, że poza wartością polemiczną artykuł Rozanow dość
niespodziewanie dostarcza nam dwóch nader istotnych przemyśleń, dopełniających utopijną
koncepcję Teokratycznej Anarchii. Pierwsze, to wspomniana już refleksja o charakterze
antropologicznym, poświęcona zagadnieniu osoby. Mereżkowski wyraźnie rozróżnia pojęcia
indywiduum i osoby – indywiduum rozumiane jako „ja” jest pierwszym, pierwotnym stadium
rozwoju człowieka, które może potencjalnie wyewoluować w osobę „ja to ja i nie ja”, bądź
pozostać zredukowanym do egoistycznej indywidualności „ja i tylko ja”. Do tego, by
ukonstytuować się jako osoba, potrzebne są dwie perspektywy – transcendentnego Boga oraz
bliźniego, jednak wszystkie składowe elementy: ja, bliźni, Bóg, wzajemnie się przenikają i
dopełniają, bo miłość do Boga nie może wyrażać się w inny sposób jak poprzez miłość ku
bliźniemu. Według Dymitra Siergiejewicza żadna prawdziwa religia, a chrześcijaństwo w
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szczególności, nie jest możliwa bez miłości drugiego człowieka – nienawiść wobec człowieka jest
równoznaczna z nienawiścią wobec Boga:
Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, jedynym możliwym sensem religii, sensem
chrześcijaństwa, istotą Chrystusa jest nierozłączność miłości do Boga z miłością do ludzi. Bóg
odrzucający miłość [bliźniego – D.W.] byłby potworem88.

Powyższe przemyślenia wyraźnie wskazują na wyższość wspólnoty, wyższość życia
społecznego wobec samotnej egzystencji i to niezależnie od tego, czy przyczyną samotności
byłby świadomy wybór jednostki – jak w przypadku mnichów, czy też wynikająca z procesów
cywilizacyjnych atomizacja społeczeństwa burżuazyjnego. Jednostka, by osiągnąć pełnię
egzystencji, stać się pełnowartościową osobą potrzebuje Boga oraz bliźniego, a idealnym
ustrojem dla realizacji tego postulatu jest Teokratyczna Anarchia.
Ponadto osoba jest całością złożoną z ciała i duszy, a zatem rozważania, która część jest
istotniejsza są bezcelowe. Doskonały człowiek, doskonała osoba wykracza także poza ściśle
określone ramy płci, dążąc tym samym do całościowej doskonałości:
Nie tylko zgodnie z metafizyką chrześcijańską, ale i ze zdrowym rozsądkiem, osoba jest
niepodzielną całością […]. Idealny człowiek, idealna osoba to nie mężczyzna – nie tylko mężczyzna
(samiec) i nie kobieta – nie tylko kobieta (samica), lecz coś więcej. […] W każdym mężczyźnie jest
element kobiecy, a w każdej kobiecie element męski. Złączenie się męskiego i kobiecego, ale nie w
akcie płciowym, poza osobą, lecz w niej samej jest początkiem osoby właśnie. To dlatego
świadomość ciała jest tak blisko związana ze świadomością śmierci89.

I nieco dalej:
Absolutnie trzeba rodzić, póki absolutnie trzeba umierać. Lecz jeśli można zwyciężyć
śmierć, to tym samym ukazana zostaje granica, za którą już nie trzeba będzie umierać. Religijna
absolutność płci, rodzenia, jak i umierania zostaje zniesiona poprzez Zmartwychwstanie, poprzez
nieśmiertelność osoby90.
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eschatologicznym, które uzupełnia zarówno antropologię, jak i całą utopię. Otóż jeżeli celem
Starego Testamentu był ruch ludzkości ku Osobie Absolutnej i cel ten został osiągnięty w
Chrystusie, jeżeli celem Nowego Testamentu było zwycięstwo nad śmiercią, osiągnięte
zmartwychwstaniem Chrystusa, to celem nowego chrześcijaństwa musi być przezwyciężenie
śmierci i osiągnięcie nieśmiertelności każdej osoby, gdyż: „to jest granica, horyzont, kraniec
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ziemi, koniec świata, a chrześcijańska droga ludzkości jest drogą ku temu właśnie”91. Koncepcja
Królestwa Ducha zyskuje zatem perspektywę wieczności i już nie jest tylko doczesną, ziemską
utopią lecz wszechczasową, jako że urzeczywistnienie Królestwa będzie nie tylko stworzeniem
raju na ziemi, lecz stworzeniem jedynego raju w ogóle. Dotychczas kwestia zbawienia po śmierci
pozostawała otwarta, była niedopowiedziana, teraz wizja eschatologiczna została domknięta i
domknięcie to niesie nader istotne konsekwencje. Po pierwsze, millenarystyczne królestwo
będzie królestwem ostatecznym i wiecznym, w innym przypadku nieśmiertelność człowieka
musiałaby być w jakiś sposób warunkowana, a nie jest; po drugie, obdarzając człowieka
nieśmiertelnością i w ten sposób znosząc (przynajmniej teoretycznie) problem „życia po
śmierci”, Mereżkowski nadał swojej utopii kształt poziomo-linearnego infinityzmu, czyli
niekończącej się historii doskonałości, godząc tym sposobem finalistyczną strukturę
millenaryzmu z zachowaniem nieśmiertelności i podmiotowości jednostek (stan ostateczny
mógłby ją znosić). Inni millenaryści, jak Pierre Leroux, Charles Fourier, saintsimoniści, czy
polscy mesjaniści, by osiągnąć ten sam efekt, czyli pogodzić infinityzm z zachowaniem
indywidualnej podmiotowości, bez odwoływania się do bytów pozaświatowych, które z
konieczności degradują, obniżają rangę ziemskiego Królestwa Bożego, wprowadzali ideę
reinkarnacji i tym sposobem rozwiązywali problem śmierci, a ściślej życia po śmierci. Kolejne
wcielenia, czyli niekończący się łańcuch narodzin określał drogę i perspektywę indywidualnego
rozwoju w wiecznym Królestwie Bożym92.
I jeszcze jedna drobna uwaga – w analizowanym artykule Mereżkowskiego pobrzmiewają
echa koncepcji przezwyciężenia śmierci i wskrzeszenia zmarłych rosyjskiego filozofa Mikołaja
Fiodorowa, która to mogłaby stanowić znakomite dopełnienie wizji Królestwa Ducha, dodające
jej wewnętrznej koherencji, a także wzmacniając postulowany aktywizm, jednak sam
Mereżkowski na ten temat milczy, pozostawiając tym samym postulat nieśmiertelności
człowieka niejako zawieszony w próżni.
Wróćmy na zebranie Towarzystwa Religijno-Filozoficznego, gdzie odbywała się debata
nad poświęcona członkostwu Rozanowa – otworzył je przewodniczący Towarzystwa Anton
Kartaszew, który po krótkim wstępie oddał głos Fiłosofowi, by ten przedstawił stanowisko Rady
Towarzystwa:
Rada złożyła Rozanowowi propozycję dobrowolnego opuszczenia Towarzystwa, na co
Rozanow odpowiedział odmową, stwierdzając jednocześnie, że ma swój interes w tym, żeby zostać
wykluczonym. […] Rada prosiła Rozanowa by ten opuścił Towarzystwo z dwóch przyczyn. Po
pierwsze, jego ostatnie wystąpienia w prasie nie dają się pogodzić ze społeczną przyzwoitością, a
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po drugie Rada uważa za niemożliwą dalszą współpracę z nim w kwestiach o charakterze
społecznym93.

Kolejno Fiłosofow mierząc się z zarzutami niektórych członków Towarzystwa, ale i części
opinii publicznej, o cenzurowanie debaty i ograniczanie wolności słowa, bronił decyzji Rady,
stwierdzając, że Towarzystwo z przyzwoitości musi odciąć się od przedstawicieli „ciemnych i
złych sił społecznych”, którzy cynicznie i instrumentalnie wykorzystują wartości religijne dla
szerzenia przemocy, zarówno wobec duszy, jak i życia. Gdyby, jak postulują niektórzy,
postrzegać Rozanowa jedynie w kategoriach estetycznych, zachwycać się jego talentem
językowym, a jednocześnie zamykać oczy na jego społeczne oddziaływanie, to byłoby to
krzywdzące zarówno dla niego samego – oznaczałoby, że nie traktuje się go poważnie, jak i dla
społeczeństwa. Dlatego członkowie Towarzystwa muszą przyjąć jednoznaczne stanowisko i
odpowiedzieć na pytanie, z kim chcą współpracować dalej94. Co więcej, wybór jakiego dokona
Towarzystwo, to także określenie własnej pozycji wobec oficjalnych organów Cerkwi i
promowanych przez nią skrajnie nacjonalistycznych i antysemickich publikacji:
Sam Rozanow mówi, że trzeba dokonać wyboru. […] On wyraźnie widzi, że teraz, dzisiaj,
nie ma jednej Rosji, lecz są dwie i że powinnością moralną każdego świadomego człowieka, każdego
żywego społecznego organizmu, który chce mieć własną twarz, jest dokonanie wyboru. Przebywać
pomiędzy dwoma stanami, to przebywać w niebycie95.

W trwającej wiele godzin burzliwej debacie przeważały dwa wątki – pierwszy o
charakterze formalnym, stawiający pytanie czy Towarzystwo jest w ogóle uprawnione do
wydawania jakichkolwiek sądów, w tym wykluczania ze swych szeregów , drugi – podkreślający
wagę wolności słowa i (ewentualnie) jego granic. Wątki te rozważane były niejako niezależnie
od indywidualnego stosunku do osoby Rozanowa i jego działalności publicystycznej. I tak, na
przykład Piotr Struwe, który nie mógł osobiście uczestniczyć w zebraniu przysłał list, w którym
jasno stwierdził, że uważa Rozanowa za osobę moralnie niepoczytalną, jednak Towarzystwo nie
może przyjmować roli dyscyplinarno-sądowej, jest zatem przeciwny poddaniu wniosku Rady
pod głosowanie i jednocześnie rezygnuje z członkostwa w tym ciele96. W podobnym tonie
wypowiedział się Wiaczesław Iwanow, stwierdzając:

93

D. Mereżkowskij, Rozanow, s. 396.
Tamże, s. 400.
95
Tamże, s. 402.
96
Tamże, ss. 411-412.
94

169

jeśli Towarzystwo Religijno-Filozoficzne rzeczywiście chce być religijnym, to żaden sąd
nie jest możliwy w sposób pryncypialny; wyrzucenie Rozanowa jest dla nas niemożliwe, niezależnie
od tego jakie wrażenie wywołuje on w naszej duszy i wrażliwości etycznej97.

Ponadto – dodaje Iwanow – żadnego pisarza nie można sądzić, wręcz przeciwnie, pisarza
powinno się objąć „wieczną amnestią”98, gdyż on sam i tak sądu nie uzna, a przyszłe pokolenia
potraktują takie wydarzenie jako żałosny, małostkowy gest, ośmieszający instytucję osądzającą.
Generalnie, zdecydowana większość uczestników zebrania wyrażała swój sprzeciw wobec
poglądów Rozanowa (wyjątkiem tutaj był duchowny Mikołaj Antonow99), lecz jednocześnie była
przeciwna sądzeniu pisarza. Za przykład posłużyć może wypowiedź F. Dunajewskiego:
Osoba Rozanowa jest nam wystarczająco znana. Z jednej strony, jest on paskudny,
nikczemny, chciałoby się splunąć. Sam to rozumiem. Aż dziwnym wydaje się, że Towarzystwo nie
odżegnało się od Rozanowa, który tak się splamił. Jednak z drugiej strony coś przeszkadza: być
może sąd jest czymś niewłaściwym. I Rada Towarzystwa też to czuje100.

Na koniec swoją mowę wygłosił przewodniczący Rady Towarzystwa Anton Kartaszew,
który nie pozostawiając miejsca na wątpliwości stwierdził, że Rada chce odciąć się od Rozanowa
by jego imię nie przeszkadzało Towarzystwu służyć wyzwoleniu religii i człowieka z hańbiących
go kajdan101. Szukając jednak wyjścia z patowego położenia stwierdził:
Jest nam całkowicie obojętne, jaką prawną formę przyjmie nasze rozstanie z Rozanowem
– najważniejsze jest by jasno ogłosić, że my nie stoimy po stronie jego obozu, że jego duch nie jest
nam bliski, że nie jest nam po drodze z jego paskudztwami i ideałami!102

Po tym wystąpieniu grupa sześciu członków Towarzystwa103 złożyła propozycję o
następującej treści:
Ze względu na niejasność regulaminu odnośnie rozstrzygnięcia problemu wydalenia z
Towarzystwa kogokolwiek z jego członków i jednocześnie przy konieczności rozstrzygnięcia
postawionego problemu, my niżej podpisani proponujemy, by w miejsce głosowania nad
wydaleniem Rozanowa z Towarzystwa, na podstawie pkt. 26 regulaminu, rozważyć i głosować
następującą rezolucję: «wyrażając potępienie wobec przykładów społecznej walki, jakiej dopuszcza
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się Rozanow, Zebranie Ogólne Czynnych Członków Towarzystwa przyłącza się do oświadczenia
Rady o braku możliwości dalszej współpracy nad dobrem wspólnym z W.W. Rozanowem»104.

Po tej propozycji pojawiły się głosy postulujące „zmiękczenie” stanowiska, jednak
wówczas w dyskusję włączył się Mereżkowski (dotychczas nie zabierał głosu) i oświadczył, że
zaproponowana rezolucja jest absolutnym minimum, na które Rada może przystać.
Przystąpiono do głosowania nad tekstem rezolucji w formie przedstawionej powyżej: za oddano
41 głosów, przeciw 10, wstrzymały się 2 osoby. Rezolucja został przyjęta.
Choć formalnie Rozanow nie został wyrzucony z Towarzystwa, to krótko po przyjęciu
rezolucji sam złożył rezygnację z członkostwa. Zresztą już od stycznia 1909 roku, kiedy ogłosił w
„Nowom wriemieni”, że rezygnuje z miejsca w Radzie Towarzystwa (choć faktycznie do niej nie
należał105), nie zabierał głosu na zebraniach, a jedynie przysłuchiwał się zajmując miejsce w
ostatnich rzędach.
Rozanow miał przed sobą jeszcze trzy lata życia i niemal do samego końca nie szczędził
jadowitych uwag Mereżkowskiemu. Jeszcze w Apokalipsie naszych czasów, pisanej w
rewolucyjnej zawierusze, za dokonującą się tragedię winił właśnie jego:
I ukazało się – dla mnie, jego przyjaciela – taka zawsze zadziwiająca blada twarz D.S.
Mereżkowskiego i jeszcze bledsza, jakaś straszna twarz Z.N. Gippius.
«Oto kto przyszedł i kto zwyciężył…» O, nie rewolucja, nie narodnicy. Nawet nie
socjaliści, którzy jedynie w swoich wyobrażeniach prowadzą wszystko i wszystkich. Bzdury, które
rozbiły się na drobiazgi. […] Tout le Merezkowsky. Powstaną jego niezliczone portrety, opisane będą
najdrobniejsze przyzwyczajenia, zebrane obserwacje o nim… Bo też wszystko to jest tak porażające.
«Czy Pan choruje na coś?» – «Nie, ja nie jestem chory: to mną chora jest epoka». W rzeczy samej,
«nie żyłby w niej Mereżkowski» – epoka z pewnością «byłaby zdrowsza»106.

I dopiero w jednym z przedśmiertnych listów adresowanym do „tria” z grudnia 1918 roku
czytamy:
Drodzy, drodzy, mili Mitia, Zina i Dima!
W ostatnim stadium stwardnienia rozsianego, rwie się tkanina, lecz dusza żywa, cała,
silna! […] Dziękuję Wam drodzy za miłość, za przywiązanie, za współczucie. Mogliśmy być
wiecznymi przyjaciółmi, lecz zdaje się, że już za późno. […] Boże, jakież to wspomnienia związane
z «Mirom iskusstwa», «Nowym putiom». […] Całuję, ściskam wraz z nieszczęsną i gorzką Rosją. Tak
chce się twarożku, chce się pasztecika. Ale czy kiedyś żyliśmy tak szalenie smacznie, jak w tym
głodnym, strasznym roku? Oto miara rzeczy. Boże, czy to możliwe, że już nigdy nie zakończymy
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postu aromatyczną ruską paschą, choć teraz chciałbym świętować wspólnie z Żydami i ich tłustym,
pysznym, faszerowanym jajkami szczupakiem. Zlewać się, tak zlewać się z bytem, naraz tłusto i
lekko107.

Drogowskazy i spór o inteligencję
Zanim zgłębimy meandry burzliwego sporu Mereżkowskiego z tezami almanachu
Drogowskazy, sporu którego główne akty, podobnie jak finał konfliktu z Rozanowem, rozegrały
się na arenie Towarzystwa Religijno-Filozoficznego, wypada poświęcić nieco miejsca tej
organizacji. Otóż początkiem 1907 roku, kiedy Mereżkowscy przebywali w Paryżu, wśród
petersburskich filozofów religijnych zrodził się pomysł powołania instytucji, która w jakimś
stopniu stałaby się spadkobierczynią tradycji Zebrań Religijno-Filozoficznych z lat 1902-1903.
Dodatkowym bodźcem ku temu był fakt, że już pod koniec 1905 roku swoją działalność
rozpoczęło Moskiewskie Towarzystwo Religijno-Filozoficzne im. Włodzimierza Sołowjowa. Tak
oto 8 kwietnia 1907 roku, pod przewodnictwem Sergiusza Bułgakowa odbyło się posiedzenie
założycielskie Towarzystwa Religijno-Filozoficznego w Petersburgu, którego fundatorami byli
Siemion Frank, Walentin Tiernawcew, Wasilij Rozanow, Aleksandr Wwiedenskij i Siergiej
Askoldow-Aleksiejew. Szybko opracowano regulamin Towarzystwa, zgodnie z którym, na
trzyletnią kadencję wybierano Radę Towarzystwa złożoną z siedmiu członków (spośród nich
wyłaniano przewodniczącego) oraz raz w roku zwoływano Zebranie Walne, które
podsumowywało działalność ostatnich 12 miesięcy i wyznaczało kierunek prac na kolejny rok.
Spotkania odbywały się jeden-dwa razy w miesiącu od września do maja108. Pierwsze oficjalne i
w pełni legalne posiedzenie odbyło się 7 września 1907 roku. Podobnie jak w przypadku Zebrań
Religijno-Filozoficznych, referaty i zagajnia do dyskusji prezentowali filozofowie, duchowni,
publicyści, politycy, literaci, teozofowie, spośród których obok grona założycieli wymienić
można na przykład Mikołaja Bierdiajewa, Aleksandra Kiereńskiego, Aleksandra Błoka,
Wieczesława Iwanowa, Piotra Struwe, czy Mikołaja Łosskiego. O wszystkich spotkaniach
donosiły ogólnorosyjskie gazety, takie jak „Riecz”, „Nowoje wriemia”, „Russkoje słowo” czy
„Nasza gazieta”. Szybko okazało się, że formuła spotkań jest zbyt szeroka, by zadośćuczynić
oczekiwaniom członków i słuchaczy, toteż wkrótce powołano dodatkowe sekcje tematyczne –
pierwszej z nich: „Sekcji badania zagadnień historii, filozofii i mistyki chrześcijańskiej”
przewodniczył Iwanow, drugiej zaś: „Sekcji badania zagadnień historii i filozofii religii” Siergiej
Kabłukow. Także liczba członków stale rosła: w 1909 roku było ich 712 (w tym 87 czynnych), a w
107
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1914 już 1263 (w tym 149 czynnych). Zestawiając Towarzystwo i Zebrania, stwierdzić należy, że
różniły się one przede wszystkim celem i horyzontem poruszanych zagadnień. O ile w
przypadku Zebrań priorytetem było nawiązanie porozumienia inteligencji z Cerkwią, o tyle po
rewolucji 1905 roku takie sformułowanie misji nie było już niemożliwe – kwestie społeczne stały
się na tyle palące, że Towarzystwo musiało przesunąć akcenty na sferę praktyczną, a ostatecznie
wręcz zanurzyć się w politykę. W 1908 roku, w artykule poświęconym zadaniom Towarzystwa
Fiłosofow pisał:
Dzisiejsze Zebrania [Czyli posiedzenia Towarzystwa – D.W.], zostały zainaugurowane w
1907 roku, cztery lata po zamknięciu tych pierwszych. Lecz nie były to zwyczajne cztery lata
cichego, szarego życia Rosji, lecz lata szczególne, historyczne. W związku z tym przerwa pomiędzy
starymi i nowymi Zebraniami stała się nie tylko zewnętrzna ale i wewnętrzna. Nastały inne czasy,
powstały inne pytania. Zmieniła się rola Cerkwi, zmieniło się nastawienie umysłowe inteligencji i ta
nowa sytuacja musiała odbić się na działalności Towarzystwa Religijno-Filozoficznego. […]
Towarzystwo powinno rozpocząć misję wśród inteligencji, głęboko wierzę, że jest ona przepełniona
prawdziwie religijnym patosem i choć może nieświadomie, to nosi w swoim sercu żywego Boga.
Towarzystwo powinno wziąć na siebie zadanie społecznej służby inteligencji, pomóc jej odnaleźć
się w dręczących ją problemach109.

Należy podkreślić, że w kwestii nadania Towarzystwu jednoznacznej ideowej orientacji
nie było zgody. Już dzień po publikacji Fiłosofowa, swoją polemiczną postawę wyraził Frank,
jednoznacznie sprzeciwiając się zaangażowaniu społecznemu, a w konsekwencji i politycznemu
Towarzystwa. W tekście zatytułowanym: O zadaniach Towarzystwa Religijno-Filozoficznego (W
związku z artykułem D.W. Fiłosofowa) pisał:
Swoją «misjonarską» pracę Towarzystwo Religijno-Filozoficzne wypełni najlepiej, jeśli nie
będzie zabiegać w sposób praktyczny o jego sukces i świadomie kierować tematami spotkań dla
osiągnięcia tego celu, lecz jak dotychczas, pozostanie organem swobodnego wyrażania i wymiany
religijnych idei oraz będzie mówić o tym co ważne i potrzebne w ogóle i obiektywnie, a nie o tym
co potrzebne jest jakiejś osobie lub osiągnięciu jakiegoś celu. […] Ten plan [plan Fiłosofowa – D.W.]
to bardzo śliska droga, a co więcej skażenie tego religijnego dzieła, które Towarzystwo chce
urzeczywistniać110.

Prócz dwóch powyższych stanowisk – Fiłosofowa, ale i Mereżkowskiego, postulujących
konieczność społecznego zaangażowania i misjonarskiego głoszenia idei nowej świadomości
religijnej wśród inteligencji oraz Franka, namawiającego do zaniechania jakiegokolwiek
praktycznego zaangażowania i poświęcenia się neutralnemu, filozoficznemu namysłowi nad
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religią, było też trzecie, forsowane przez ateistyczną inteligencję, jawnie głoszącą nieistotność i
zbędność refleksji religijnej dla urzeczywistnienia własnych ideałów111.
Mereżkowski, choć nie był obecny w Petersburgu w dniach narodzin Towarzystwa, to od
samego początku żywo interesował się tą inicjatywą, upatrując w niej forpocztę idei Teokracji
Anarchistycznej. Jak się zdaje, to właśnie wizja zaangażowania w działalność Towarzystwa stała
się impulsem do wzmożonej pracy po umiarkowanym sukcesie paryskiego wydawnictwa Le tsar
et la revolution. Dymitr Siergiejewicz nie tylko na bieżąco śledził rozwój sytuacji, ale też szybko
włączył się w działalność merytoryczną Towarzystwa, przesyłając już na listopadowe posiedzenie
1907 roku referat, który stał się głównym przedmiotem obrad. Tekst O Kościele przyszłości został
pomyślany w taki sposób, by przybierając formę stricte teoretycznego wykładu koncepcji
postchrześcijańskiego Trzeciego Testamentu, implicite zawierać tezę o konieczności jego
urzeczywistnienia,

poprzez

zaangażowanie

społeczne

i

współpracę

z

inteligencją.

Chrześcijaństwo, którego ideałem jest życie pustelnika – stwierdzał Mereżkowski – pozostało
wierne metafizyce odosobnienia i negacji świata doczesnego, podczas gdy nowe apokaliptyczne
królestwo zwrócone jest ku ziemi, ku społeczeństwu, ku wspólnocie. I chociaż dzisiejszemu
ruchowi wyzwoleńczemu obca jest wiara w Ojca i Syna, to można w nim dostrzec
nieuświadomiony

jeszcze

oddech

Ducha112.

I

właśnie

to

uświadamianie,

budowa

bogoczłowieczego Królestwa na ziemi, Królestwa pozbawionego władzy zewnętrznej,
państwowej, stanowi największe wyzwanie i cel113.
Wraz z powrotem do Petersburga wpływ Mereżkowskiego, Gippius i Fiłosofowa na
działalność Towarzystwa był coraz większy. Szybko weszli oni w skład Rady Towarzystwa, a w
1909 roku Dymitrowi Siergiejewiczowi zaproponowano funkcję przewodniczącego, której
jednak nie przyjął, ze względu na kontrowersje wokół własnej osoby114. Ta formalna decyzja nie
zmieniała jednak jego faktycznej roli i wkrótce Mereżkowski stał się niekwestionowanym
spiritus movens całej organizacji. Jak wspomina członek Towarzystwa Aleksander Mejer, wraz ze
wzrostem znaczenia Mereżkowskiego, coraz bardziej powszechne stawało się przekonanie, że
nowa świadomość religijna może zacząć odgrywać istotną rolę, tylko jeśli podejmie zagadnienia
nurtujące „myśl i sumienie inteligencji rosyjskiej” i progresywnej części społeczeństwa. Opór
wewnętrznej opozycji był bardzo duży, jednak nie był w stanie powstrzymać tej tendencji115.
Niewątpliwie odbiło się to negatywnie na filozoficznej głębi obrad, za to zyskały one żywszy,
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bardziej zaangażowany charakter, który przełożył się na wzrost zainteresowania i rozgłos
społeczny.
Zagadnieniem zasadniczym, które podejmowano na każdym bez mała posiedzeniu, był
powracający, „przeklęty” problem inteligencji – pytania o jej rolę, cele i drogi rozwoju nie
przestawały nurtować wszystkich członków Towarzystwa, niezależnie od światopoglądu. Dużym
echem odbiły się wystąpienia Błoka Rosja i inteligencja, Bierdiajewa Próba filozoficznego
uzasadnienia religii, czy Piotra Struwe Religia i socjalizm, jednak niewątpliwie największy
rezonans wywołał odczyt Mereżkowskiego Jeszcze raz o inteligencji w narodzie wygłoszony jako
polemiczny głos w debacie nad almanachem Wiechy.
Drogowskazy, zbiór artykułów poświęcony inteligencji rosyjskiej, autorstwa Mikołaja
Bierdiajewa, Siemona Franka, Sergiusza Bułgakowa, Bogdana Kistiakowskiego, Piotra Struwe,
Aleksandra Izgojewa i Michaiła Gerszenzona, który był redaktorem całości, to bodajże
najgłośniejsze i najbardziej rozpoznawalne w dziejach publicystyki rosyjskiej wydawnictwo o
charakterze filozoficzno-społeczno-religijnym. Jego sensacyjny wręcz rozgłos porównuje się
często z Listem filozoficznym Piotra Czaadajewa, gdyż w obydwu przypadkach, jak pisze Janusz
Dobieszewski

„mamy

do

czynienia

z

próbą

głębokiego

rozrachunku

historyczno-

intelektualnego, mającego obudzić, czy też przebudzić samoświadomość myślącego
Rosjanina”116. Tym, co jednak odróżniało obydwa wydawnictwa był masowy charakter sukcesu
Wiechów, które tylko w ciągu pół roku od premiery, doczekały się pięciu wznowień
wydawniczych117. Ponadto w okresie pierwszych trzech miesięcy od pierwszego wydania
opublikowane zostały 92 artykuły polemiczne, a przez kolejne dziewięć miesięcy ich liczba
wzrosła do 217118.
W przedmowie do Drogowskazów Gerszenzon pisze:
Nie po to, by z wysokości poznania prawdy doktrynersko osądzać inteligencję rosyjską i
nie z wyniosłą pogardą dla jej przeszłości zostały napisane artykuły składające się na ten almanach,
lecz z bólem wywołanym tą przeszłością i z palącą trwogą o przyszłość ojczyzny. Rewolucja
1905-06 roku i wywołane przez nią wydarzenia stały się ogólnonarodowym sprawdzianem dla tych
wartości, których przeszło pół wieku nasza myśl społeczna strzegła jako największą świętość 119.
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Były zatem Drogowskazy krytyką panującego wśród inteligencji materializmu,
pozytywizmu i radykalizmu politycznego120, a jednocześnie wezwaniem społecznym do
religijno-metafizycznego ugruntowania światopoglądu sił chcących wpływać na kształt państwa.
Zapatrywania społeczno-polityczne autorów almanachu nie były jednak tak jednolite, jak można
by wnioskować z przedmowy redaktora. Różniły ich zarazem stosunek do indywidualnego
przeżywania wartości transcendentnych, wizja roli prawa w państwie, jak i ocena socjalizmu jako
takiego. Z kolei tym, co rzeczywiście można uznać za wspólny im mianownik był, jak stwierdza
Walicki, „sprzeciw wobec dalszej walki rewolucyjnej i nadmiernego upolitycznienia wszelkich
wartości”121. W związku z powyższym, ostrze Drogowskazów skierowane było nie tylko, jak się
często uważa, przeciw światopoglądowi pozytywistyczno-materialistycznemu wyrażanemu
przez radykalną lewicę rewolucyjną i objawiającemu się skrajną polityzacją wszelkich wartości,
lecz także, a jak twierdzi Walicki przede wszystkim, w stronę Partii Konstytucyjnych
Demokratów (kadetów) z Pawłem Milukowem na czele122. Radykalne kręgi socjalistyczne nie
mogły budzić misjonarskich nadziei wśród wiechowców, lecz wierzyli oni w możliwość
wpłynięcia na kadetów właśnie, którzy pod wpływem politycznego i moralnego terroru lewicy
coraz bardziej zbliżali się do opcji rewolucyjnej, porzucając tym samym właściwą liberałom opcję
ewolucyjną123.
W tym kontekście zasadne wydaje się postawienie jeszcze jednej tezy, mianowicie, że
Drogowskazy to także głos wymierzony przeciw Mereżkowskiemu i jego najbliższemu
otoczeniu. Istnieje przynajmniej kilka przesłanek pozwalających bronić tego przekonania – po
pierwsze, koncepcja nowej świadomości religijnej, zarówno w Rosji jak i na Zachodzie zaczęła
być coraz silniej kojarzona bezpośrednio z osobą Mereżkowskiego, który po 1905 roku nadał jej
zupełnie nowe oblicze, nieodłącznie wiązane z lewicową inteligencją i rewolucją. To swoiste
zawłaszczenie nie mogło się podobać coraz bardziej krytycznemu wobec rewolucyjnej
inteligencji Bierdiajewowi, czy określającemu się mianem „czarnosecinnego socjalisty”
Bułgakowowi, czemu dali wyraz w Drogowskazach właśnie. Po drugie, po wolcie teoretycznej
nastąpiła także jej instytucjonalna odsłona w postaci przejęcia, a przynajmniej zdominowania
przez Mereżkowskiego i jego grupę Towarzystwa Religijno-Filozoficznego, które w znaczącym
stopniu było owocem prac religijnych myślicieli, w większości o antyrewolucyjnych poglądach.
Wreszcie po trzecie, walka wiechowców z Mereżkowskim, to walka o duszę inteligencji, a kolejno
o przebieg rewolucji i losy Rosji w ogóle. W trym świetle znamienny jest także sam fakt, że
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Mereżkowskiego do współtworzenia Drogowskazów nie zaproszono, traktując go tym samym
jako renegata, nie tylko zagrażającemu koherencji renesansu religijno-filozoficznego, ale
zawłaszczającego oraz zniekształcającego jego dorobek. Jak zatem przebiegał ten spór?
15 marca 1909 roku w gazecie „Russkije wiedomosti” ukazała się informacja o wydaniu
Drogowskazów, a już 21 kwietnia odbyło się zebranie Towarzystwa Religijno-Filozoficznego w
całości poświęcone nowemu wydawnictwu. Zebranie było tym ważniejsze i tym większe
zainteresowanie budziło, że główny wykład wygłosić miał Mereżkowski, a wśród uczestników
nie zabrakło i współautorów almanachu – Siemiona Franka i Piotra Struwe124. Odczyt
zatytułowany Jeszcze raz o inteligencji w narodzie, bardziej znany pod tytułem Siedmiu
pokornych125 odbił się szerokim echem, jednak w większości relacji na pierwszy plan wysuwał się
oratorski kunszt mówcy oraz jego błyskotliwe alegorie, a nie merytoryczna analiza treści
Drogowskazów. Tym co najbardziej zapadło w pamięć słuchaczy, było porównanie rosyjskiej
inteligencji do ledwie żywej kobyłki ze strasznego snu Raskolnikowa, głównego bohatera
Zbrodni i kary, która mimo braku sił ciągnie ogromny wóz. W parafrazie Mereżkowskiego wóz,
to Rosja, kobyła to inteligencja rosyjska, a okładający ją batami pijani mużycy to autorzy
almanachu. Każdy z wymierzanych słaniającemu się zwierzęciu razów jest kolejnym zarzutem
wobec inteligencji: „narodonicki obskurantyzm! Sekciarskie bestialstwo! Społeczna histeria!
Brak świadomości prawnej! Bezdenna lekkomyślność!”126. Wystąpienie przerywane było
głośnymi owacjami i nawet Rozanow, już wówczas mocno skłócony z Mereżkowskim, nie mógł
powstrzymać się od pochwał i oklasków127 (choć nie przeszkodziło mu to w późniejszej krytyce
wystąpienia na łamach prasy). Jeżeli idzie o merytoryczną wartość wystąpienia, to najciekawsze
i najwięcej wnoszące zarówno do sporu z autorami almanachu jak i do całej koncepcji
Mereżkowskiego tezy odnajdujemy w części poświęconej polemice z artykułem Heroizm i
ascetyzm Bułgakowa, traktującym między innymi o istocie rewolucji. Zdaniem Mereżkowskiego
główna myśl całego zbioru zasadza się na następujących słowach:
Pojęcie rewolucji ma charakter negatywny, nie posiada ono samodzielnej treści, lecz
charakteryzuje się jedynie negacją tego co niszczy, dlatego też patosem rewolucji jest nienawiść i
zniszczenie128.
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A zatem – stwierdza Mereżkowski – to antyrewolucyjność, krytyka istoty rewolucji i jej
konsekwencji społecznych jest nadrzędnym celem Drogowskazów. Dla jego autorów rewolucja
to wyłącznie niszczenie pozbawione jakiejkolwiek siły budującej, jakiejkolwiek siły twórczej,
czysta nienawiść, brak dobra, brak miłości – antyreligia. Takie postawienie problemu powoduje
pozytywne dowartościowanie sytuacji przeciwnej, czyli reakcji – negacji negacji – siły twórczej,
miłości uzurpującej sobie status religii. Idąc tym tokiem myślenia, reakcja staje się nie tylko
negacją rewolucji, ale i inteligencji, a w konsekwencji całej kultury europejskiej, bo ta ze swej
istoty jest rewolucyjna129. Dochodzimy do momentu, kiedy kultura, nie tylko zachodnia, lecz w
ogóle, postrzegana jest jako rewolucyjna, czyli negująca, niszcząca i antyreligijna, a w
konsekwencji utożsamiona zostaje z antychrystem. Bułgakow podąża tutaj śladem swoich
prawosławnych mistrzów, jak święty Serafim Sarowski130, dla którego całe oświecenie europejskie
jest jednoznaczne z antychrześcijaństwem. Zdaniem Mereżkowskiego takie dychotomiczne
stawianie

problemu,

w którym

rewolucja,

inteligencja,

kultura

są

antyreligą,

antychrześcijaństwem, złem, a jedynie antykulturowa reakcja, zyskuje miano prawdziwego
chrześcijaństwa i dobra jest wynikiem upośledzonego, ograniczonego widzenia historii.
Rzeczywistość jest inna, gdyż w dziejach mamy do czynienia z dwoma paradygmatami
historycznymi: pierwszy – naukowy, ewolucyjny zakłada nieskończony i nieprzerwany rozwój
podlegający jedynie zasadzie przyczynowości. Zgodnie z tym podejściem wolna wola, konieczny
warunek religii, jest jedynie metafizycznym i teologicznym zabobonem. Drugi paradygmat –
religijny, rewolucyjny zakłada nastąpienie końca i/lub momentu przejściowego, dziejowego
skoku, dokonującego się w wyniku przezwyciężenia zewnętrznego prawa przyczynowości przez
wewnętrzną wolność – wtargnięcie porządku transcendentnego w porządek empiryczny, który
bywa nazywany cudem, lecz w rzeczywistości jest wypełnieniem innego, wyższego prawa.
Obydwa paradygmaty pozornie się wykluczają, lecz w ostatecznym rozrachunku, w
perspektywie teleologii absolutnej, ewolucja i rewolucja to dwie strony – immanentna i
transcendentna – jednej wszechświatowo-historycznej dynamiki. Z punktu widzenia
paradygmatu religijnego czas ewolucyjnego rozwoju jest czasem dojrzewania, przygotowywania
momentu końcowego, bądź przełomowego, zaś z punktu widzenia ewolucyjnego rewolucyjne
wtargnięcie transcendencji widziane jest jako cel (na przykład przejście od absolutyzmu do
demokracji),

którego

skutek

staje

się

przyczyną

determinująca

dalszy

rozwój131.

Najwybitniejszym przykładem transcendentnego aspektu historii, prawdziwie katastroficznego,
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religijnego, chrześcijańskiego rewolucjonizmu jest Apokalipsa, czy zatem – zapytuje
Mereżkowski Bułgakowa – i ona jest jedynie negacją i zniszczeniem? Prawdą jest, że neguje i
niszczy, ale neguje i niszczy zło, królestwo antychrysta, by w jego miejsce powołać Królestwo
Boże. Jest to sytuacja, w której entuzjazm niszczenia staje się zachwytem tworzenia132. Błąd
Bułgakowa polega na tym, że patrzy on na rewolucję wyłącznie z perspektywy empirycznej,
strach przed zniszczeniem materialnym przysłania mu jej mistyczny i eschatologiczny cel. Co
więcej, podkreśla Dymitr Siergiejewicz, to chrześcijaństwo dało nam właściwe, czyli
uniwersalne, ogólnoświatowe, a nie narodowe i polityczne rozumienie rewolucji:
Gdzież zrodziło się rewolucyjne rozumienie historii uniwersalnej, jeśli nie w
chrześcijaństwie? Wszystkie rewolucje świata starożytnego miały charakter narodowy, polityczny;
dopiero chrześcijaństwo rozpoczęło, kontynuuje i już nigdy nie zakończy […] uniwersalnego ruchu
rewolucyjnego, będącego wiecznym poszukiwaniem Państwa Bożego, świadomym bądź
nieświadomym wcielaniem eschatologii133.

Ten chrześcijańsko-rewolucyjny duch i jego „ogniste źródło” biją w sercu narodu
rosyjskiego, w raskolniczych sektach, w ruchu wyzwoleńczym, w inteligencji, których to często
nieświadomie eschatologiczne dążenia czynią bardziej religijnymi i bliższymi Bogu od
wiechowców.
Powyższe stwierdzenia są bardzo ciekawe, nie tylko z punktu widzenia sporu o
Drogowskazy, lecz dla całej koncepcji Mereżkowskiego – odnajdujemy w nich jednoznaczne
utożsamienie rewolucji rosyjskiej z kolejnym etapem rozwoju chrześcijaństwa (tudzież
postchrześcijaństwa). Rewolucja staje się wyczekiwanym momentem eschatologicznym, który
poprzez wydarzenia historyczne dokonane rękoma inteligencji, w wymiarze uniwersalnym staje
się wtargnięciem transcendencji w dzieje, w celu przekroczenia obecnego, dualistycznego
porządku chrześcijańskiego i powołania Królestwa Bożego na ziemi, zapoczątkowania ery Ducha
Świętego. W polemice z Bułgakowem rewolucja, zostaje nie tylko ukazana jako siła mająca
uzdrowić relacje społeczne, znieść rządy absolutne i zaprowadzić ustrój równościowy, ale przede
wszystkim jako zjawisko twórcze, historyczny przejaw transcendencji, moment religijny
wcielający dobro. Zostaje ona przeciwstawiona działaniom konserwującym, odrzucającym
zmianę i negującym wartość kultury, jako zbędnej i zgubnej emancypacji. Rewolucjonizm
Mereżkowskiego daje się także interpretować jako postheglowska koncepcja dziejów, która w
swoim ciągłym dążeniu do rozwoju emancypuje człowieka, poszerza jego świadomość, by na jej
najwyższym poziomie, utożsamić go z Duchem Świętym. Proces ten, nie mogąc dokonać się
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wyłącznie w ramach paradygmatu ewolucjonistycznego, domaga się transcendentnej
interwencji i przeobrażenia bytu, a postulowane ziszczenie Królestwa Bożego na ziemi,
Teokratycznej Anarchii rozpatrywać można jako koniec historii.
Dalej, polemizując z Gerszenzonem, Mereżkowski zmienia kontekst swojego
wystąpienia i podejmuje się obrony historycznego znaczenia Piotra I, uznając go wprost za
„pierwszego rosyjskiego inteligenta, odszczepieńca i rewolucjonistę”134. Odszczepieństwo jest
tutaj rozumiane jako umiłowanie wolności, wyrwanie się z zastanych form bytu i odwaga
rzucenia się w niepewną, nieprzewidywalną przyszłość – nie bez powodu powstanie
dekabrystów rozpoczęło się właśnie u podnóża Jeźdźca Miedzianego. Jeśli Piotr I był biesem –
stwierdza Mereżkowski – to i cała inteligencja nim jest135. Warto zwrócić uwagę, że obrona Piotra
I, obok wspomnianego wcześniej potępienia Serafima Sarowskiego z jego antyoświeceniowym i
antykulturowym obskurantyzmem, stanowią krytykę wartości słowianofilskich, których
kontynuatorami, bardziej lub mniej zasadnie, uznani zostali autorzy Drogowskazów.
Przedłużeniem polemiki z Gerszenzonem staje się polemika z Piotrem Struwe i jego
afirmacją elementów ładu przedpiotrowego. Tutaj jednak na pierwszy plan wysuwa się krytyka
silnej państwowości postulowanej przez autora Inteligencji i rewolucji. Mereżkowski zarzuca mu
utożsamianie ateizmu i antypaństwowości, lecz stwierdzić należy, że jest to krytyka
powierzchowna i nietrafiona, bo w tym samym artykule Struwe wyraźnie stwierdza, że religijna
negacja państwa jest możliwa, co pokazał Tołstoj swoim anarchizmem136. Spór ten zasadza się
zatem nie na tym, czy taki ustrój w ogóle jest możliwy, gdyż obydwaj myśliciele udzielają
odpowiedzi twierdzącej (choć inaczej taki potencjalny ustrój oceniają), lecz czy ludźmi
religijnymi są ci, którzy mają go zaprowadzić. Tutaj z kolei obydwu myślicieli różni punkt
wyjścia, gdyż Struwe widzi inteligencję taką, jaka w danym momencie historycznym ona jest (a
jest niewątpliwie ateistyczna), z kolei Mereżkowski patrzy na nią jako już religijnie przebudzoną
warstwę społeczeństwa (co pozostaje jedynie jego intencją).
Swoje płomienne wystąpienie Mereżkowski zakończył okrzykiem: „niech żyje
inteligencja rosyjska, niech żyje wyzwolenie!”137, a po ustaniu gromkiego aplauzu rozpoczęła się
nie mniej emocjonalna dyskusja. Jako pierwszy na mównicę wkroczył wzburzony Struwe i swoją
ripostę rozpoczął oskarżeniem Mereżkowskiego o niekonsekwencję i obłudę. Niekonsekwencja
ujawnia się w tym, że kiedy jest to dla Mereżkowskiego wygodne atakuje Drogowskazy jako
jednolity i całościowy głos w dyskusji o inteligencji, innym zaś razem oskarża autorów o
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formułowanie wzajemnie sprzecznych tez138. Jeżeli zaś idzie o obłudę, to polega ona na tym, że
także Mereżkowski nie byłby skłonny oddać Rosji w ręce takiej inteligencji, jaką jest ona w
rzeczywistości, natomiast jego peany na jej cześć są forsowaniem własnych poglądów, które w
sposób absolutnie nieuzasadniony przypisuje radykałom:
[…]

odszczepieństwo

inteligencji

rosyjskiej

oczywiście

nie

ma

żadnej

treści

eschatologicznej, lecz bardziej przyziemne, znacznie prostsze, klasowo-rewolucyjne. Ona w żaden
sposób nie oczekuje ostatecznej katastrofy, w której Jeruzalem zwycięży Babilon, lecz walki
klasowej pomiędzy proletariatem a burżuazją139.

Teoria Mereżkowskiego – kontynuuje Struwe – fałszuje zarówno historię inteligencji
rosyjskiej, jak i nadinterpretowuje rolę Piotra I, któremu narzuca rolę protoplasty bolszewika,
mienszewika czy esera. Co więcej, koncepcja ta to gwałt zarówno na faktach historycznych, jak
i ideach autorów Wiechów.
Polemikę Struwe kontynuował w artykule O wiechach, opublikowanym w gazecie
„Słowo” 25 kwietnia. Czytamy w nim, że bodajże najbardziej kontrowersyjna fraza almanachu
autorstwa Gerszenzona:
Nie należy nam marzyć o połączeniu się z ludem, lecz bać się go powinniśmy bardziej niż
jakichkolwiek kar ze strony władzy i władzę tę błogosławić, gdyż ona jedna swoimi bagnetami i
więzieniami odgradza nas od wściekłości ludu140

bliższa jest Mereżkowskiemu141, aniżeli Wiechom, które to, co Struwe podkreślał przy każdej
okazji, nie były redagowane jako całość, lecz poszczególni autorzy poznali pozostałe artykuły
dopiero po ukazaniu się wydawnictwa. Co do cytowanego zdania, to stwierdza on, że jest
„moralnie i politycznie fałszywe, dlatego że historycznie całkowicie nieadekwatne”142 bo też, po
1904 roku w Rosji nieoczekiwanie dokonało się organiczne połączenie inteligencji z ludem.
Właśnie dlatego rewolucję 1905 roku można nazwać rewolucją, gdyż zasypała ona przepaść,
której przez tyle lat nie udało się zasypać słowianofilom143. Fakt ten zburzył dotychczasowe
paradygmaty w ramach których poruszała się idea rosyjska i wywołał sytuację, w której jeszcze
nie wszyscy potrafią się odnaleźć.
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Chwilę po wystąpieniu głównego stratega nurtu liberalnego na mównicę wszedł blady,
wychudły i poruszony całą sytuacją Frank144 – poczekał, aż aula ucichnie i spokojnym, choć
zdecydowanym głosem zwrócił się do Mereżkowskiego:
Jeśli mówią, że wszystko co nie na lewo, jest na prawo, to – szanowni państwo – istnieje
także w górę i w dół. Wywodzić jedno z zanegowania drugiego jest elementarnym błędem
logicznym. Dzięki formalnej analizie błędów można dojść do prawidłowego wywodu. Interesującym
jest, skąd bierze się skłonność myślenia takimi antynomiami. Powiedziałbym, że rzeczywiście
mamy taką skłonność, która wyraźnie widoczna jest u Dymitra Siergiejewicz i Dymitra
Władymirowicza – mianowicie, myślenia w granicach jednego wymiaru. A istnieje przekonanie, że
możliwe są nie tylko trzy, lecz cztery wymiary145.

Główny zarzut jaki formułuje Frank wobec Mereżkowskiego to prymitywny schematyzm
i posługiwanie się chwytliwymi, lecz pozbawionymi większego sensu sofizmatami146. Metoda ta,
stanowiąca według Franka dziedzictwo najbardziej prymitywnego pozytywizmu dziwi tym
bardziej, że Mereżkowski używa jej w imię obrony religii. Jednak tym co najbardziej zabolało
autora Etyki nihilizmu było doktrynerstwo w jakie popadł Mereżkowski, co z jednej strony
zubożyło jego myśl, a z drugiej uniemożliwiło przyznanie choćby połowicznej racji broniącym
ponadmaterialnych wartości Drogowskazom. Nie ukrywał on swego wielkiego rozczarowania
taką postawą, brakiem zrozumienia i chęci rzetelnej dyskusji. W istocie przecież i wiechowcy i
Mereżkowski stawiają sobie za cel „uznanie teoretycznej i praktycznej wyższości życia
duchowego nad zewnętrznymi formami życia społecznego”147, potwierdzenie pierwszeństwa
wewnętrznej, indywidualnej siły twórczej, wobec porządku politycznego. Podsumowując Frank
stwierdza, że choć starania Dymitra Siergiejewicza, by połączyć tradycyjny światopogląd
inteligencji ze świadomością religijną muszą okazać się nieskuteczne, to jednak można
zauważyć, że religijny żar wciąż się tli w społeczeństwie. Nie ma w tym jednak żadnej zasługi
uboga koncepcja autora Teraz albo nigdy, bo też żaden ateista nie nawraca się wskutek
zewnętrznej podmiany Programu erfurckiego Apokalipsą. Tę myśl Frank rozwija w artykule
Mereżkowski o Wiechach, opublikowanym 28 kwietnia w gazecie „Słowo”, stanowiącym
rozszerzoną wersję omawianego wystąpienia. Czytamy w nim, że najbardziej zagadkowym
elementem światopoglądu Mereżkowskiego jest jego pojmowanie religii:
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Co oznacza dla niego religia? Do czego zobowiązuje i czy zobowiązuje w ogóle do czegoś
więcej, prócz socjalnej metafizyki, którą wyznają i ateiści? Czy jest ona tak pusta, że jej wyznanie
polega na prostej podmianie słów – wystarczy w miejsce Marksa postawić apostoła Jana […] Taki
pogląd byłby wielką obrazą religii i trudno przyjąć, że Mereżkowski prawdziwie i w głębi duszy tak
sądzi, lecz jego postępowanie i słowa na to właśnie wskazują148.

Po wypowiedzi Franka na mównicę raz jeszcze wkroczył Mereżkowski i choć w
pierwszych słowach stwierdził, że polemika ze Struwem i Frankiem niczego nowego nie wniesie,
gdyż oni i tak jej „nie usłyszą i nie pojmą”, a sam spór opuścił już sferę idei, to jednak odniósł się
do kilku kwestii z ich wystąpień. Raz jeszcze jednoznacznie stwierdził, że zgodnie z jego
przekonaniem rewolucja jest sprawą Bożą, a jej istota ma charakter religijny i na tym właśnie
polega różnica pomiędzy jego religijnością a religijnością Franka i Struwego, dlatego też wszelkie
podobieństwo jest tutaj jedynie pozorne149.
Czym są zatem te dwie religijności i co je różni? Otóż, Mereżkowski chce natchnąć
inteligencję apokaliptyczną, neoficką, radykalną wiarą i przeprowadzić wraz z nią rewolucję,
mającą przekształcić całość bytu i powołać Teokratyczną Anarchię – Państwo Boże na ziemi. W
takiej rewolucji nic nie jest pewne, jest ona rzuceniem się głową w dół w otchłań nieznanego i
zawierzeniem irracjonalnej mistyce. Warto podkreślić, że ten rodzaj całkowitego, osobistego
oddania się sprawie jest całkowitym przeciwieństwem zarówno pozytywistycznego letargu
nadchodzącego chama – zachodniej burżuazji, jak też samodzierżawnego, patrymonialnego,
konserwatywnego zastoju Rosji. Frank i Struwe z kolei, choć także chcą nawrócenia inteligencji,
to widzą je jako proces, jako pracę u podstaw, wychowanie na nowo, a jeśli ów program
przyniesie oczekiwane skutki, wówczas nastąpić może wymiana elit i zmiana ustrojowa – zmiana
przewidywalna, sterowalna, racjonalna, czyli ewolucyjna, a nie rewolucyjna. Utopia
Mereżkowskiego jest w istocie postchrześcijańską herezją przekraczającą religię Chrystusową i
rozpoczynającą eon Ducha, podczas gdy Frank i Struwe pozostają wierni Chrystusowi,
postulując jedynie oczyszczenie chrześcijaństwa z historycznych wypaczeń.
Dla porządku należy dodać, że w opisywanym zebraniu uczestniczyli nie tylko myśliciele
religijni, ale i przedstawiciele inteligencji – członkowie Partii Socjaldemokratycznej oraz Partii
Socjalistów-Rewolucjonistów. Michaił Niewiedonski – publicysta i krytyk literacki związany z
mienszewikami – odpowiadał Struwemu, że inteligencja nie przejmuje się już atakami pod jej
adresem i nie zamierza na nie reagować, gdyż dosyć ma samooskarżania i samobiczowania.
Stwierdza, że napastliwy ton Drogowskazów może dziwić o tyle, że jest głosem byłych
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S. Frank, Merieżkowskij o „Wiechach”, [w:] Sapow [red.], Wiechi Pro et Contra, Sankt-Peterburg 1998,
s.114.
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towarzyszy, z drugiej jednak strony, to właśnie renegaci najczęściej bywają najbardziej
niesprawiedliwi wobec byłych przyjaciół, gdyż „zioną trupim jadem wydzielanym przez
rozkładające się, dawne ideały”150.
Z kolei Borys Stołpner – marksista, mienszewik, tłumacz Hegla – stwierdził, że postawa
autorów Wiechów przypomina mu wystąpienia antysemitów. Widoczna jest w niej ta sama chęć
osądzania, poczucie wyższości oraz niechęć, będąca jakoby wyrazem troski. Najgorsze –
kontynuuje Stołpner – że wiechowcy posługują się półprawdami, niczego nie mówią wprost, a
swój wywód komplikują do tego stopnia, że jest on trudniejszy do rozwikłania niż czyste
kłamstwo i właśnie z tego powodu jest tak szkodliwy i niebezpieczny. Wszystko, co zostało w
nim zawarte będzie jeszcze długo rozpatrywane, analizowane, dyskutowane, ale nie będzie z
tego żadnej korzyści, a wręcz przeciwnie, wszystkie strony okopią się na własnych pozycjach,
gdyż publikacja budzi jedynie złość i agresję, jednocześnie wyłączając myślenie.
Przedstawione powyżej wybrane spory, jakie przyszło toczyć Mereżkowskiemu po
powrocie z Francji ukazały jego koncepcję na tle innych idei oraz wydarzeń rozgrywających się
pomiędzy rewolucją 1905 roku a wybuchem I wojny światowej. Oczywiście można je mnożyć i
rozwijać jeszcze długo, jednak czas już przejść do prób wcielenia utopii Mereżkowskiego w
warunkach wojennych i rewolucyjnych.
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Tamże, ss. 594-595.
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Rozdział V: Weryfikacja utopii

Kiedy Mereżkowscy opuszczali Paryż w 1908 roku byli wewnętrznie rozbici – ich wielkie
nadzieje związane z działalnością publicystyczną i politycznym zaangażowaniem nie ziściły się
w pełni, ale jednocześnie nie można powiedzieć, że czas pierwszej paryskiej emigracji był czasem
straconym. Przede wszystkim, to w Paryżu dojrzała i okrzepła idea politycznoeschatologicznego sojuszu z rewolucjonistami, mająca stać się zaczynem nowego bytu
społeczno-religijnego – Teokratycznej Anarchii. Rozstanie z Sawinkowem i grupą bojową eserów
budziło zarazem niedosyt i żal – jak pisała Gippius, czuli się jak gdyby zostawiali
rewolucjonistów w połowie drogi, lub na rozdrożu1, lecz i oni nie wiedzieli, co jeszcze można
uczynić by utwierdzić nie tylko praktyków rewolucji, ale i samych siebie w słuszności obranego
celu. Powrót do Petersburga i włączenie się w burzliwe życie kulturalne, społeczno-polityczne,
działalność Towarzystwa Religijno-Filozoficznego i związane z tym spory ideowe, niejako
wymusiły na nich dookreślenie własnej postawy i pozbycie się wątpliwości, bo tylko takim
sposobem mogli wiarygodnie forsować własną wizję rewolucji i losu Rosji. Co więcej, należało
odnowić i wzmocnić relację z radykalną inteligencją, bo tylko tak można było uzyskać
legitymizację głoszonej teorii. Paradoksalnie pretekstem ku temu stała się kompromitacja
Organizacji Bojowej Socjalistów-Rewolucjonistów wywołana ujawnieniem współpracy Azefa z
ochraną. W takich okolicznościach Sawinkow czując, że jego dotychczasowa misja pozbawiona
została ideowych fundamentów, że romantyczny mit, któremu oddał ostatnie lata i dla którego
ginęli jego towarzysze, został ośmieszony i skompromitowany, zwrócił się do Mereżkowskiego,
by ten dał mu swoiste błogosławieństwo, przedstawił narrację, która mogłaby wskazać nowy sens
w miejsce tego utraconego. W nowej sytuacji obydwie strony stały się dla siebie bardzo ważne –
Sawinkow potrzebował idei uzasadniającej na nowo jego walkę, a Mereżkowski zaangażowanej
inteligencji walczącej pod sztandarami jego idei. Już w lipcu 1909 roku Dymitr Siergiejewicz pisał
w liście do autora Wspomnień terrorysty:
Czytał Pan Wiechy? Połączenie się Bierdiajewa z Bułgakowem w Prawosławiu – to nas
zwaliło z nóg. Toż to swojego rodzaju azefszczyzna (tak!), tylko jeszcze bardziej wyrafinowana,
przez co i bardziej jadowita.

1

Z. Gippius, O bywszem, s.110.

185

Lecz w całej tej zgrozie są i rzeczy optymistyczne. I to o tym właśnie chciałbym z Panem
porozmawiać.
Tak, koniecznie musze zachować z Panem kontakt i to bez względu na cenę, jaką przyjdzie
zapłacić2.

Od tego momentu Mereżkowscy kilka razy do roku wyjeżdżali na Zachód, głownie do
Francji i za każdym razem spotykali się z Sawinkowem. Ich relacje były na tyle zażyłe, że całe
trio zostało objęte obserwacją ochrany, która założyła im kartoteki z kategorią „terroryści” –
Mereżkowskiemu nadano pseudonim „Starzec”, Fiłosofowi „Struś”, a Gippius „Czerwona”. To w
owym czasie, pomiędzy rokiem 1909 a 1912 możemy mówić o ideowej wspólnocie, jaka
wytworzyła się pomiędzy Mereżkowskimi i Sawinkowem. Najlepszym tego świadectwem jest
twórczość tego ostatniego, która nabrała jawnie eschatologiczno-apokaliptycznego charakteru.
I tak na przykład w wierszu Apokalipsa św. Jana. Rozdział 253 z 1911 roku odnajdujemy
bezpośrednie nawiązanie do tytułowego tekstu. Autor posługując się manierą symbolistów
opisuje walkę w imię powołania nowego Jeruzalem – Królestwa Bożego na ziemi, które musi być
okupione krwią odchodzącego, starego ładu. Podmiot liryczny występuje tutaj w roli ofiarymęczennika, Abaddona – anioła zagłady, zstępującego z nieba, by dokonać dzieła spustoszenia
poprzedzającego nastanie nowego eonu: „Ja wiem: święty ogień pali/ Morderca do miasta
Chrystusa nie wejdzie/ Zadepcze go blady koń/ I król królów znienawidzi”. Terrorysta, albo
nawet konkretniej – członek Organizacji Bojowej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, żyje
pośród zła i złem zło zwalcza. Jako złem splamionemu nie będzie dla niego miejsca w nowym
świecie, lecz przyjmuje tę rolę jako własną misję w imię przyszłego dobra.
Powyższy fragment pokazuje, w jaki sposób filozofia Mereżkowskiego stała się dla
Sawinkowa metanarracją sankcjonującą jego zaangażowanie w terror. Wyraźnie widać, jak
dokonuje się światopoglądowa ewolucja, w której teoria socjalistyczna łączy się z
apokaliptycznym mitem Królestwa Ducha. Znamienny jest także fakt, że nie dzieje się to w
zaciszu uniwersyteckich gabinetów, czy literackich kawiarni, lecz w rewolucyjnym wrzeniu,
pośród zaangażowanych uczestników tych wydarzeń.
Mereżkowscy zresztą cały czas usilnie pracowali nad utwierdzeniem Sawinkowa w
słuszności obranej drogi. W liście z marca 1911 roku Gippius pisze wprost, że ich wspólna sprawa
nabiera unikalnego kształtu, jakiego dotąd historia nie znała:
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E. Gonczarowa [red.], Rewolucionnoje…, s. 172.
Wiersz został opublikowany w przygotowanym przez Gippius tomie: Ropszyn W. (Sawinkow B.W.)
Kniga stichow, Paryż 1931. W tytuł przywoływanego wiersza zapewne wkradł się błąd, jako że Apokalipsa
ma 22 rozdziały.
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[…] nie było świadomej organizacji religijno-rewolucyjnej i nikt nawet nie wyobrażał sobie
chrześcijańskiej rewolucji, bądź rewolucyjnego chrześcijaństwa. […] To nie może przerodzić się w
nic szkodliwego (jak w przypadku moich doświadczeń z Bierdiajewem i innymi) i nie może
zakończyć się próżnymi wysiłkami umysłu. Rzadko spotyka się indywidualność łączącą rozum i
wolę. W Panu widzę nadzwyczajny potencjał ziszczenia takiej harmonii – potencjał jakże cenny!4

Także w wystąpieniach Fiłosofowa z tego okresu widoczny jest wysiłek w celu stworzenia
realnego sojuszu z socjalistycznymi rewolucjonistami. W obszernym, systematycznym tekście
Przyjaciele i wrogowie, krytykuje on jednostronnie antysocjalistyczne i antyinteligenckie
wystąpienia Bułgakowa5, jednocześnie wskazując nie tylko na możliwość dialogu pomiędzy
bogoiskatielami i bogostroitielami, lecz wręcz na istotowe podobieństwa antropoteistów i
głosicieli idei nowej świadomości religijnej:
Ustrój socjalistyczny to koniec historii, poza który nikt nie spogląda. W każdym socjaliście
żyje nieuświadomiona wiara w koniec światowej historii, który jest przejściem z królestwa
konieczności do królestwa wolności. […] Socjalizm to zamaskowany chrześcijański chiliazm.
Tysiącletnie królestwo na ziemi, osiągnięte wysiłkami ludzkości – tylko ludzkości. Socjalny
przełom, po którym następuje Nowa Ziemia i Nowe Niebo. […] Bezstronny badacz socjalizmu, a nie
tylko bogoiskatiel musi przyznać, że socjalizm to nowa religia posługująca się starymi ideami
chrześcijańskimi6.

W sposób oczywisty widać, że Fiłosofow imputował socjalistom idee, które większości z
nich były obce, a nawet wrogie, jednak warto zwrócić uwagę także na koncyliacyjny ton, w jakim
całe trio zwracało się ku wszystkim socjalistom – był to aspekt, który wyraźnie odróżniał ich od
innych myślicieli religijnych, z którymi wcześniej byli blisko związani.
Za punkt kulminacyjny dryfowania autorów nowej świadomości religijnej w kierunku
socjalistycznych rewolucjonistów uznać należy plany powołania wspólnego sojuszu z eserami,
opartego o jasno zdefiniowany program, tudzież manifest, łączący doświadczenia praktyki
rewolucyjnej z filozoficzno-eschatologiczną ideą Mereżkowskiego. O tych zamiarach informuje
nas korespondencja pomiędzy Mereżkowskimi a Sawinkowem oraz wspomnienia Gippius, lecz
za główne świadectwo uznać należy odnalezione w archiwum Sawinkowa notatki autorstwa
Zinaidy Nikołajewnej, zawierające robocze wersje takiego porozumienia. Ponieważ teksty te
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mają kluczowe znacznie dla poruszanych w rozprawie zagadnień, a nawet mogą być traktowane
jako swoiste ich podsumowanie, należy przytoczyć je w całości7:

Wspólnota
Do wspólnoty mogą wejść wszyscy, którzy przyjmują następujące główne tezy:
1.

Jezus Nazarejczyk, żyjący za Poncjusza Piłata był Synem Człowieczym i Synem Bożym –
Bogoczłowiekiem.

2.

Jego nauka, żywa i rozwojowa, ukazuje cel wspólnej drogi ludzkości ku Bogoczłowieczeństwu, pełni
osoby i zarazem pełni wspólnoty, ku Królestwu Bożemu tak na ziemi, jak i w niebie.

3.

Wspólna droga zakłada istnienie Kościoła, to znaczy wspólnoty ludzi żyjących wspólnym życiem
wewnętrznym oraz jednym dążeniem woli.

4.

Istniejące kościoły historyczne odkrywają jedynie część nauki i prawdy chrześcijańskiej, a
konkretnie prawdę o osobie, o osobistej, samotnej relacji z Bogiem, o indywidualnej świętości i o
prawdzie Królestwa Bożego w niebie. Tym samym nauka tych kościołów jest niepełna i uznawanie
jej za wyczerpującą jest fałszem.

5.

Odkrycie prawdy Chrystusa o ziemi, o życiu, o świecie, o ludzkości, może dokonać się tylko w
Jedynym, Uniwersalnym Kościele, członków którego łączy wyczekiwanie na nowe ziemskie
objawienie Ducha Chrystusowego.

6.

Wspólnota uznaje siebie za fundament Kościoła Uniwersalnego.

7.

Historyczna droga ku Bogoczłowieczeństwu, ku Królestwu Bożemu na ziemi jest drogą walki,
buntu i wznoszenia się. Dlatego też, za święte należy uznać rewolucyjne wystąpienia narodów
dążących do wolności na ziemi, do pełni życia w warunkach powszechnej równości – podmiotowej
równo-cenności. Tym świętsze i bardziej znaczące są rewolucyjne wystąpienia, im bardziej są one
świadome, to znaczy, im jaśniej wyrażają religijne ukierunkowanie woli.
Szczególnie święta i bogobojna jest rosyjska walka rewolucyjna o wolność. Była ona
religijna, choć nie zawsze sobie to uświadamiała. Religijna idea wolności i równości zderzała się z
religijną przecież ideą samodzierżawia, którego siła empirycznie opiera się na jego religijnym
uzasadnieniu – na prawosławiu. Nieuświadomiona religijnie rewolucja walczyła jedynie z empirią
władzy państwowej, a ignorując znaczenie i rolę Kościoła, pozostawiła nienaruszonymi korzenie tej
idei. Korzenie te pozostają żywe. Ideę samodzierżawia należy «ugasić w umysłach».
Skażonej idei religijnej należy przeciwstawić prawdziwą ideę religijną. Skażony (w prawosławiu)
obraz Chrystusa zamienić prawdziwym.

8.

Religijne, wewnętrzne życie Wspólnoty wyraża się w osobistych spotkaniach, wspólnej modlitwie i
w zgłębianiu Tajemnicy Eucharystii.

9.

Eucharystia odprawiana jest przez członków Wspólnoty w oczekiwaniu na odkrycie prawdy
Chrystusowej o życiu, ziemi i ludzkości oraz jest uznaniem Chrystusa za jedynego ziemskiego
Władcę i Kapłana. Odrzucając tym samym duchownych (namiestników Chrystusa), nie przyjmując
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Podstawę przekładu stanowi pierwsza publikacja tych dokumentów w: ”Woprosy fiłosofii” 10/1994 ss.
140-142.
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ustanowienia hierarchii i ciągłości kapłaństwa, członkowie Wspólnoty uważają za bezzasadne
odprawianie Eucharystii przez którykolwiek z kościołów historycznych.
______
1.

Wszystko, co tyczy się Wspólnoty, utrzymywane jest w tajemnicy.

2.

Wspólnota nie przewiduje istnienia wewnątrz kręgu jednej lub kilku osób centralnych.

3.

Wszystkie kwestie rozstrzyga się jednogłośnie. Członkowie wspólnoty nie mogą podejmować
żadnego istotnego działania religijnego bez wiedzy i zgody wszystkich członków Wspólnoty.

4.

Wspólnota rozszerza się wskutek indywidualnej propagandy, poprzez zorganizowane wystąpienia
zewnętrzne oraz innymi drogami.

5.

Nowy członek może wstąpić w krąg tylko za wspólną zgodą wszystkich członków Wspólnoty.
______

I.

Dla nadchodzących, określonych zadań rewolucyjnych Wspólnota powołuje specjalny sojusz –
«Sojusz Ziemi i Prawdy», złożony z członków Wspólnoty, którzy do takich zadań najbardziej się
nadają, a także z osób, które do Wspólnoty jeszcze nie przystąpili, ale ku niej zmierzają.

II.

«Sojusz Ziemi i Prawdy» posiada własną autonomię, lecz będąc związanym ze Wspólnotą jednym
kręgiem idei i tym samym ukierunkowaniem woli, nie może wprowadzać członków Wspólnoty w
inne sojusze, będące realizacją jego planów i przedsięwzięć. Działa on samodzielnie. W przypadku
konieczności rozstrzygnięcia jakichkolwiek wewnętrznych wątpliwości, członkowie Wspólnoty,
będący jednocześnie członkami «Z[iemi] i P[rawdy]» radzą się całej Wspólnoty.

III.

Także gdy «Z[iemia] i P[rawda]» potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia, otrzymuje je od Wspólnoty,
która ponosi za Sojusz pełną odpowiedzialność.

IV.

Dla tych członków «Z[iemi] i P[rawdy]», którzy nie mogą jeszcze – przez wzgląd na osobiste, bądź
inne przyczyny – dołączyć do grona członków Wspólnoty («przybliżający się») – związek łączący
Sojusz i Wspólnotę utrzymuje się w tajemnicy. Mając na uwadze samodzielność Sojuszu dopuszcza
się możliwość powoływania członków nie wiedzących o istnieniu Wspólnoty. Członkowie
Wspólnoty, będący jednocześnie członkami «Z[iemi] i P[rawdy]» odkrywają przed członkami
Sojuszu drogę ku Wspólnocie, w stopniu adekwatnym do jego osobistych potrzeb religijnych i
wewnętrznej bliskości.
***
Najbliższym zadaniem ideowym Wspólnoty jest:
unaocznienie i umocnienie rdzennego związku łączącego prawdziwą religię z prawdziwą
społecznością. Za pośrednictwem literatury, zorganizowanych wystąpień itd. Wspólnota prowadzi
walkę:

1)

Negatywną – występując przeciwko skażonej religii (Cerkiew prawosławna) oraz przeciw skażonym
wizjom społeczeństwa (ateistycznej, pozytywistycznej, bezideowej).

2)

Pozytywną – uzasadniając i umacniając religijną wizję społeczeństwa, bądź społeczną religię.
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Sojusz Ziemi i Prawdy
1.

Członkami Sojuszu mogą stać się wszyscy, którzy pragną walczyć z fundamentalnym fałszem
ustroju

społecznego

Rosji

i

są

zgodni

z

jego

ideologicznymi

założeniami.

N[ota] b[ene] (Sojusz uważa ideowe porozumienie za niezbędny warunek istnienia wszelkiego
czynnego kolektywu. Zgoda programowa jakiegokolwiek ugrupowania w dziedzinie ekonomii,
polityki itd. zawsze miała u swych podstaw ogólną wewnętrzną zgodę, aprioryczności decyzji, jako
punktu wyjścia. Im bardziej uświadomiona i dookreślona jest ideologia kolektywu, tym większa jest
jego skuteczność).
Dany kolektyw (Sojusz Z[iemi] i P[rawdy]), stawiając sobie za cel jak najszybsze
zniszczenie społecznego zła w Rosji, dla jej wewnętrznego i zewnętrznego wolnego rozwoju,
przyjmuje następujące zasady ideologiczne:
1.

Dzięki pewnym cechom ducha ogólnoludzkiego, w warunkach całkowitej wolności człowieczeństwu
przynależne są nieograniczone możliwości budowy życia społecznego.

2.

W duchu narodowym Rosji szczególnie wyraźnie i trwale wyraża się cecha, którą można nazwać
idealizmem społecznym, a dokładniej idealistycznym realizmem. Jest to uznanie wartości idealnych i
nieustanne dążenie do ich wcielenia w życie realne, budowy zarówno wspólnego, jak i osobistego życia,
w zgodzie z tymi wartościami, a mówiąc ogólnie – z własnym sumieniem.

3.

Nauczanie chrześcijańskie, tak głęboko przenikające duszę i psychikę narodu, lecz błędnie zatrzymane
w swoim rozwoju przez Cerkiew Prawosławną, teraz wyraża się w życiu ludu w dwójnasób: po pierwsze
w niewolniczej bierności, pokorze, bezczynności w sprawach kultury i państwa (takimi są, między
innymi, rosyjskie sekty: pomimo ich zewnętrznego zerwania z prawosławiem, wciąż zachowują one te
same pryncypia wąskiego, niebiańsko-osobistego chrześcijaństwa). Drugi skutek niepełnego
(fałszywego), prawosławnego chrześcijaństwa to wynaturzony i ignorancki stosunek do państwa,
obrona kłamstwa i przemocy.

4.

Jednocześnie, tylko nauczanie chrześcijańskie, rozpatrywane w swojej pełni, ale i będące w ciągłym
rozwoju, sprzyja wzrostowi ludzkości, doskonaleniu zewnętrznych form życia, panowaniu nad przyrodą
i pomnożeniu skutków pracy twórczej we wszystkich sferach jej oddziaływania. Prowadzi ono zarówno
społeczeństwo jak i jednostkę drogą harmonijnego rozwoju, pod warunkiem permanentnej walki z
wrogimi siłami, ku rzeczywistemu Królestwu Wolności, które jest jednocześnie Królestwem Prawdy.

5.

Historyczna droga wieloaspektowego doskonalenia się miała różny charakter, ewolucyjny, bądź
rewolucyjny. Zaistniałe obecnie wrogie stosunki powinny wyzwolić w ludzie wielką mobilizację sił i woli,
by aktywnie walczyć o dobra, które zostaną wykorzystane w trakcie nadchodzącego etapu – walki
ziemskiej. Równolegle ze wzrostem zewnętrznych form życia, dokonuje się poszerzenie horyzontów
wewnętrznych. Tylko taką harmonijną drogę nazwać możemy drogą prawdziwie kulturową.

6.

Ta kulturowa droga dokonuje się wewnątrz nurtu nauczania chrześcijańskiego, które rozwija się
adekwatnie do stopnia rozwoju człowieczeństwa.
Wynaturzona państwowość rosyjska, wspierana wynaturzona ideą religijną (Prawosławiem),
dysponuje zdwojoną siłą, z którą walczy Sojusz Ziemi i Prawdy, wzmagając dążenie ludu ku wolności,
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ku przebudowie życia, w oparciu o podstawy socjalne – w sposób odpowiedni do oczekiwań
świadomości religijnej i sumienia.
Sojusz przyznaje, że walka przeciwko rosyjskiej władzy państwowej, choć prowadzona jest w
imię ideałów socjalistycznych, to jednocześnie powoduje odrzucenie wszelkich wartości religijnych
(szczególnie wyższych wartości chrześcijańskich), przez co:
1.

Nie może być produktywną, ze względu na wielką rolę historyczną Prawosławia i jego dotychczasowy
związek z Państwowością, a także przez wzgląd na źródłowe cechy ludu ruskiego, skłonnego do ciągłego
uznawania wartości wyższych.

2.

Nie może być pożądana, gdyż walka taka byłaby gwałtem na ludzie i prowadziła do spustoszenia jego
duszy, pozbawienia go najcenniejszych cech i głównej siły rozwojowej oraz twórczej.
W związku z powyższym Sojusz Ziemi i Prawdy sprzeciwia się podwójnemu kłamstwu Rosji,
kłamstwu władzy i cerkwi, odpowiadając na nie podwójną Prawdą: socjalistyczną przebudową życia,
zgodną z prawdziwie religijnym sumieniem.

***
Z powyższych szkiców, pomimo ich roboczego charakteru, wyłania się jasny i spójny
zamysł, który możemy podzielić na trzy oddzielne, lecz układające się w koherentną całość
części: wyznanie wiary, wezwanie do czynu oraz status organizacji, nazywanej także zakonem8.
Wyznanie wiary, wyłożone w części zatytułowanej Wspólnota, nie pozostawia
wątpliwości, że Teokratyczna Anarchia ma być kolejną i ostatnią epoką chrześcijańską9.
Odnajdujemy tutaj deklarację wiary w Chrystusa i jego bogoczłowieczą naturę, natomiast
zanegowana zostaje legitymacja dla chrześcijańskich kościołów historycznych, jako tych, które
po pierwsze, nie dostrzegają pełni istoty chrześcijaństwa, ograniczając ją tylko do indywidualnej
relacji z Bogiem oraz deprecjonują życie doczesne w imię zaświatów, po drugie legitymizowały
rządy władców ziemskich, a po trzecie, dzieląc się na poszczególne konfesje, utraciły status
Kościoła uniwersalnego. Nowy Kościół, ufundowany na objawieniu Ducha ma być prawdziwie
uniwersalny i realizować idee chrześcijańskie w życiu doczesnym, przekształcając go tym samym
w Królestwo Boże na ziemi. Nowy Kościół nie będzie miał charakteru hierarchicznoinstytucjonalnego,

lecz

będzie

wolną,

egalitarną

wspólnotą

zdążającą

ku

pełni

bogoczłowieczeństwa.

8

Por. M. Kolierow, K. Morozow, Religioznoje soznanije i riewolucyja: Mierieżkowskije i Sawinkow w 1911
godu, [w:] ”Woprosy fiłosofii”, 10/1994 ss. 140-142.
9
Kwestia statusu Teokratycznej Anarchii wobec chrześcijaństwa jest problematyczna, ponieważ w
różnych tekstach jest ona przedstawiana albo jako nowy eon chrześcijaństwa (jak w omawianych
dokumentach), albo jako religia postchrześcijańska – wykraczająca poza ramy chrześcijaństwa, choć
wyrastająca z jego tradycji.
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Wezwanie, czyli swoisty list apostolski, ma charakter uświadamiający, jego rolą jest
ogłoszenie i rozpowszechnienia nauki o Kościele Ducha, a także wskazanie konkretnych zadań,
które mają przyczynić się do jego ziszczenia. Takim zadaniem jest walka o wolność, walka z
samodzierżawiem rosyjskim, ale także uświadamianie walczących, że zarówno prawdziwa
wolność, jak i wspólnotowość musi mieć charakter religijny. Wiara w powodzenie takiego
przedsięwzięcia zasadza się na dwóch przesłankach: pierwsza to natura ludu rosyjskiego, który
zgodnie z przyjętym założeniem ma predyspozycje do rozwijania wizji idealnych i prób ich
empirycznego wcielenia; druga to wzgląd na długą tradycję chrześcijańską, której rozwój choć
się zatrzymał i idea zaczęła ulegać degeneracji, to odwrócenie tej tendencji będzie możliwe
dzięki fundamentowi jakim jest żywa wiara.
By pomóc chrześcijaństwu powrócić na właściwy tor swego rozwoju, naprawić
zaniedbania konfesji historycznych i umożliwić zaistnienie trzeciego eonu – Królestwa Ducha,
powołane zostają dwa byty Wspólnota oraz Sojusz Ziemi i Prawdy. Wspólnota, istnienie której
utrzymywane ma być w tajemnicy, jest ideowym jądrem i zarazem siłą napędową całej koncepcji,
ale jak się zdaje, stanowi także namiastkę Teokracji Anarchistycznej, gdyż podobnie jak ten
postulowany byt społeczno-religijny jest całkowicie egalitarna, pozbawiona wszelkich hierarchii,
a wszystkie decyzje podejmuje jednogłośnie. Polityczne narzędzie Wspólnoty stanowić ma
Sojusz Ziemi i Prawdy, którego podstawowym zadaniem jest walka o wolność, czyli mówiąc
wprost zaangażowanie się w walkę z samodzierżawiem, włączenie się w rewolucję, najlepiej
(choć niekoniecznie) pod sztandarami Teokratycznej Anarchii.
Nie trudno zauważyć, że Wspólnota, to istniejący już od wielu lat kościół-sekta
Mereżkowskich, swoiste laboratorium idei nowej świadomości religijnej, natomiast Sojusz Ziemi
i Prawdy to postulowana organizacja mająca zrzeszać inteligencję, skłonną ku religijnej
interpretacji rewolucji. Drogę jaką mieli przebyć jej członkowie została już przetarta przez
Sawinkowa, którego historia stanowić ma jednocześnie dowód na możliwość powodzenia całej
koncepcji.
Nie wiemy czy istnieje konkretna, bezpośrednia przesłanka, przez wzgląd na którą
pomysł sformalizowania relacji pomiędzy Mereżkowskimi a rewolucyjną inteligencją nie został
wcielony w życie. Prawdopodobnie zaważyła tutaj proza życia, zabrakło determinacji, woli, a z
pewnością i wiary w realną siłę takiego przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia okazały się i
wydarzenia, które choć były związane z sytuacją polityczną, to jednak nie można ich nazwać
rewolucyjnym pożarem – otóż powracającemu do Rosji w marcu 1912 roku Mereżkowskiemu
skonfiskowano rękopis powieści Aleksander I, informując, że przyczyną są jego bliskie stosunki
z Sawinkowem. Równolegle wszczęto postepowanie za „antymonarchistyczną propagandę”
głoszoną na kartach dramatu Paweł I, w którym autor przypisywał własne przekonania
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bohaterom historycznym. Realna perspektywa więzienia przestraszyła Dymitra Siergiejewicza
do tego stopnia, że zdecydował się na pośpieszny wyjazd do Francji. Nie chcąc dodatkowo
komplikować swojego położenia, Mereżkowski na jakiś czas przestał kontaktować się z
Sawinkowem i jego otoczeniem. Takie zachowanie nie mogło umknąć uwadze opinii publicznej,
która bardzo krytycznie odniosła się do „ucieczki” pisarza. Zresztą równie krytyczny w tym
względzie był Fiłosofow, który nie mógł wybaczyć przyjacielowi, że ten chcąc czynnie włączyć
się w rewolucję, jednocześnie nie potrafi wziąć odpowiedzialności za własne słowa10. Ostatecznie
Mereżkowski we wrześniu 1912 roku stawił się przed sądem, który oczyścił go ze stawianych
zarzutów.
Zanim przejdziemy do omówienia dalszych losów idei Teokracji Anarchistycznej, warto
jeszcze zastanowić się, na ile słuszne jest stwierdzenie Gippius zawarte w przytaczanym powyżej
liście do Sawinkowa, jakoby nigdy wcześniej nie istniała organizacja rewolucyjna o charakterze
religijnym. Stanowczość tej opinii zastanawia tym bardziej, że w tyglu idei, jakim stała się Rosja
po rewolucji 1905 roku, nie brakowało najbardziej maksymalistycznych koncepcji, w tym o
charakterze chrześcijańsko rewolucyjnym. Przede wszystkim należy tutaj wskazać założone w
1905 roku przez dobrze znanych Mereżkowskim Włodzimierza Erna oraz Walentyna
Swiencickiego Chrześcijańskie Bractwo Walki – tajny związek polityczny dążący do
urzeczywistnienie chrześcijańskiego socjalizmu poprzez akcję rewolucyjną. Warto zestawić
obydwie inicjatywy eschatologiczno-rewolucyjne, by poprzez podobieństwa i różnice uwydatnić
ich specyfikę ideową, ale także ukazać filozoficzny koloryt okresu rewolucyjnego.
Idea Chrześcijańskiego Bractwa Walki, mówiąc najogólniej, opierała się na dwóch
postulatach – odnowy i przedłużenia chrześcijaństwa oraz reformy socjalizmu w jego duchu.
Krytyka socjalizmu była rozwijana głównie w sporze z ateistycznym socjalizmem
zachodnioeuropejskim, który zdaniem Erna – czołowego teoretyka ruchu – tylko na papierze
prowadzi do wyzwolenia człowieka, a w istocie więzi jego egzystencję w racjonalistycznopozytywistycznym paradygmacie. Co więcej, zawężenie perspektywy istnienia do wymiaru
doczesnego, stanowi kapitulację wobec czasu i śmierci, czyli największych ograniczeń z jakimi
zmaga się człowiek.11. Tutaj pojawia się chrześcijaństwo, które w tym historycznym momencie,
w jakim znalazło się państwo carów, dostaje szansę pełnego urzeczywistnienia własnej idei, czyli
realizacji zasad społecznych. Inaczej rzecz ujmując, dzięki chrześcijańskiemu socjalizmowi,
chrześcijaństwo ma możliwość wyjścia z kryzysu, a socjalizm zyskać aspekt, bez którego jest
jedynie martwą, racjonalną formułą.
10

Por: E. Gonczarowa [red.], Rewolucionnoje…, s. 62.
Por. M. Bohun, Paradoksy religijnej rewolucji. Włodzimierz Ern i Chrześcijańskie Bractwo Walki, [w:] W.
Rydzewski, A. Ochotnicka [red.], Między reformą, a rewolucją, Kraków 2004, s. 103.
11
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Jeżeli idzie o postulaty praktyczne, Bractwo forsowało przerwanie więzi łączących
państwo i Kościół poprzez obalenie samodzierżawia, co z kolei doprowadzić miało do
przeobrażenia się państwa w Kościół, a zatem byłoby realizacją wspólnotowej istoty
chrześcijaństwa. Nowy byt społeczny miał opierać się o relacje społeczno-ekonomiczne,
wypływające ze szczerej miłości chrześcijańskiej, co zdaniem członków Bractwa, wiązało się ze
zniesieniem własności prywatnej i przejściem do komunizmu wzorowanego na pierwszych
gminach chrześcijańskich12.
Próbę wcielenia swoich ideałów w życie Bractwo rozpoczęło jeszcze w pierwszej połowie
1905 roku od akcji agitacyjnej, podzielonej na trzy zadania. Pierwsze polegało na wystosowaniu
odezwy krytykującej postawę Synodu oraz Cerkwi wobec wydarzeń „krwawej niedzieli”, drugie,
na rozklejaniu plakatów piętnujących politykę caratu, trzecie zaś, na skierowaniu manifestu do
żołnierzy, by ci odmówili rozkazu występowania przeciwko strajkującym robotnikom i
buntującym się chłopom.
Mimo, że prowadzone działania nie przyniosły oczekiwanych skutków, członkowie
Bractwa nie ustawali w wysiłkach rozwoju własnej idei i doprecyzowania programu społecznopolitycznego. Plan maksimum miał charakter apokaliptyczno-komunistyczny i zakładał
całkowitą przemianę rzeczywistości, przebóstwienie świata i urzeczywistnienie Królestwa
Bożego na ziemi, będącego zwieńczeniem historii, „apokaliptycznym eonem dziejów
powszechnych”13. Jego realizacja mogłaby przynieść człowiekowi całkowitą wolność,
oswabadzająca nie tylko ze stosunków ekonomiczno-politycznych, lecz przede wszystkim z
fatalnego uwikłania w czasowość i śmiertelność, co można zyskać jedynie dzięki chrześcijańskiej
wierze w zmartwychwstanie i życie wieczne. W tym kontekście rewolucja, która wybuchła w
1905 roku miała nie tylko zmienić ustrój polityczny Rosji, ale w sposób totalny przeobrazić świat,
doprowadzić do zwycięstwa Boga nad szatanem i wcielić Objawienie św. Jana.
Zestawiając

idee

programowe

Chrześcijańskiego

Bractwa

Walki

z Teokracją

Anarchistyczną Mereżkowskiego łatwo ulec pokusie ich wspólnego zaszeregowania i
pochopnego utożsamiania, zwłaszcza gdy robi się to z perspektywy wiekowego oddalenia.
Faktem jest, że obydwie koncepcje należą do maksymalistycznego nurtu chrześcijaństwa, który
odwołując się do objawienia św. Jana, dąży do urzeczywistnienia Królestwa Bożego na ziemi,
mającego być końcem historii i początkiem ery bogoczłowieczeństwa. Co więcej zarówno Ern,
jak i Mereżkowski, możliwość realizacji swoich chiliastycznych utopii upatrywali w rewolucji

12

Tamże, s. 108.
Projekt programu „Chrześcijańskiego Bractwa Walki”, [w:] W. I. Kiejdan [red.], Wzyskujuszczyje grada.
Chronika czastnoj żyzni russkich rieligioznych fiłosofow w pismach i dniewnikach, Moskwa 1997,
s. 697.
13
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rosyjskiej, przy czynnym udziale radykalnej inteligencji, a w przypadku Bractwa także „ludu”:
robotników, żołnierzy i chłopów. Można więc stwierdzić, że ich ogólne założenia były bardzo
podobne, jednak całkowicie różniły ich inspiracje, program realizacji założonych postulatów, a
przede wszystkim stosunek do Cerkwi i wizja ładu ostatecznego.
Jeżeli idzie o źródła obydwu utopii, to w przypadku Erna mamy do czynienia z
retrospektywnym schematem idealizującym komunistyczne wspólnoty pierwszych chrześcijan,
ale także neosłowianofilską gloryfikacją ruskiej wspólnoty wiejskiej, przeciwstawianych
zachodnioeuropejskiej

burżuazji

i

rodzimemu

kapitalizmowi.

Dla

Mereżkowskiego,

momentami wręcz niepoprawnego okcydentalisty, Teokratyczna Anarchia jest z kolei wizją
postępu, ukazaniem drogi rozwoju cywilizacji zachodniej, a kolejno historii powszechnej.
Przyznać należy, że dla obydwu myślicieli burżuazja jest antywzorem, ucieleśnieniem zła, lecz
Erna przeraża w niej przede wszystkim racjonalistyczno-pozytywistyczny redukcjonizm, na
który antidotum mają stanowić formy społeczne nawiązujące do ascetycznych, czy
monastycznych tradycji chrześcijaństwa, podczas gdy Mereżkowskiego brzydzi banalność jego
form, zatrważa marność, nijakość i brak perspektyw prawdziwej zmiany, a metafizyczny i
estetyczny marazm, chce on przezwyciężyć nie poprzez ascezę i redukcję zmysłowości, lecz
wręcz przeciwnie, apoteozą cielesności i rozkwitem różnorodności.
Niewątpliwie jedną z głównych różnic dzielących obydwie utopie, był ich stosunek do
Kościoła historycznego. Dymitr Siergiejewicz był w tej kwestii krytyczny w sposób zasadniczy i
przynajmniej w opisywanym tutaj okresie rewolucyjnym uważał dotychczasowy Kościół, nie
tylko Cerkiew, lecz wszystkie Kościoły chrześcijańskie, za wypaczenie, a nie kultywowanie nauki
Chrystusa. Dopiero postulowany przez niego Kościół Ducha ma być pełną realizacją ideałów
chrześcijańskich. Takiemu postawieniu problemu zdecydowanie przeciwstawiał się Ern, który w
poświęconym temu zagadnieniu tekście Kościół historyczny 14 stwierdzał, że termin ten nie
posiada swojego desygnatu i stanowi jedynie „pomieszanie pojęć dokonane przez ludzi
pozbawionych zdolności ścisłego myślenia”15. Według niego wyrażenie „Kościół historyczny”,
podobnie jak na przykład Chrystus historyczny jest „rozpowszechniającą się aberracją myśli”,
gdyż Kościół jest jeden – przedwieczny, teraźniejszy i przyszły, a wszystkie koncepcje, które
opierają swoją teorię na tym sformułowaniu, powinny się zawalić, gdyż łańcuch ich argumentacji
jest fałszywy16. Abstrahując od tego na ile argumentacja Erna jest przekonująca, to wynika z niej
nadzwyczaj istotny wniosek – otóż o ile Mereżkowski stwierdzał, że pomyślność rewolucji

14

W. Ern, Istoriczeskaja cerkow’, [w:] W. Ern, Soczinienija, Moskwa 1991, ss. 265-270.
Tamże, s. 265.
16
Tamże, s. 270.
15
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wymaga upadku zarówno samodzierżawia jaki Prawosławia, o tyle Włodzimierz Francewicz
wierzył, że po upadku caratu Prawosławie odnowi się i będzie stanowić osnowę nowego ładu.
Powyższe założenie implikuje kolejne różnice, dotyczące relacji pomiędzy państwem i
Kościołem. Wydaje się, że Mereżkowski jest tutaj znacznie bardziej radykalny aniżeli Ern. W
Teokratycznej Anarchii, jak wskazuje sama nazwa, nie ma miejsca dla żadnej państwowości i
żadnej władzy świeckiej. Ponadto, choć zalążkiem nowego ładu ma być Rosja, to ostatecznie
nowy ustrój ma się stać uniwersalny i powszechny. Nie będzie w nim żadnych innowierców, lecz
nie ze względu na brak tolerancji, lecz po prostu nikt nie będzie chciał wyznawać innej wiary,
bo przeobrażony świat będzie chrześcijańskim Królestwem Bożym.
Zupełnie inaczej przedstawia się tutaj program Bractwa, które choć domagało się
całkowitego oddzielenia Kościoła od państwa, to jednak nie zakładało jego zniesienia, a wręcz
włączało się w kształtowanie polityki. Proponowane przez Erna i Swienckickiego reformy,
obejmujące między innymi zwołanie Konstytuanty, całkowitą demokratyzację, czy też
możliwość równoległego funkcjonowania różnych modelów polityczno-gospodarczych oraz
religii, dotyczyły Rosji i nie rościły pretensji o charakterze uniwersalistycznym. W tym swoistym
pluralizmie

komunizm

miał

być

ustrojem

obowiązkowym

jedynie

dla

wspólnot

chrześcijańskich, a nie czymś powszechnym w skali całego społeczeństwa17.
Porównując wysiłek, jaki został włożony w praktyczne urzeczywistnienie obydwu utopii,
to nie może być wątpliwości, że Bractwo, mimo iż jego działalność trwała jedynie dwa lata,
zdołało osiągnąć niewspółmiernie więcej niż trio Mereżkowskich. Po pierwsze, było ono
sformalizowaną organizacją posiadającą rozbudowany i dosyć szczegółowy program społecznopolityczny oraz przeprowadzającą pod własnym szyldem liczne akcje, włączając się tym w bieg
rewolucji. Ich postulaty, poza warstwą eschatologiczną, zawierały bardzo konkretne, praktyczne
rozstrzygnięcia z zakresu polityki społecznej czy gospodarki18, które mogły zainteresować także
ateistów i wyznawców innych religii. Mereżkowscy w tej kwestii nie mogli pochwalić się żadnymi
sukcesami, gdyż jak wiadomo zagadnienia takie, jak też działania, pozostały jedynie w sferze
planów.
W związku z powyższym, stwierdzene Gippius, jakoby przed planowanym formalnym
porozumieniem pomiędzy Mereżkowskimi a Sawinkowem nie było organizacji chrześcijańskiej
o charakterze rewolucyjnym, należy stwierdzić wprost, że nie miała ona racji, ale też naiwnym
byłoby zakładać, że tego nie wiedziała. Zapewne miała na myśli jakieś szczegółowe rozwiązania,
których w korespondencji po prostu nie wyartykułowała.
17

Por: M. Bohun, Paradoksy…, ss. 117-119.
Były to głównie postulaty o charakterze socjalnym, jak na przykład ośmiogodzinny dzień pracy,
gwarancja swobód obywatelskich, tolerancja religijna czy uspołecznienie ziemi.
18
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Powracając do relacji Mereżkowskiego z Sawinkowem, to choć w 1913 roku można
zaobserwować ich odnowienie – częste spotkania oraz korespondencja – to jak się zdaje, nigdy
nie osiągnęły one już tego stopnia bliskości, jaki wytworzył się w latach 1910-1911. Po procesie
Mereżkowskiego widzimy już tylko narastające wzajemne rozczarowanie, a nawet niechęć.
Jednym z powodów stała się nowa powieść Sawinkowa To, czego nie było, publikowana w latach
1912-1913 przez czasopismo „Zawiety”19. Historia trzech braci-rewolucjonistów Mołotowych
wywołała spory ferment, zarówno w środowisku eserów, jak i kręgu Mereżkowskiego.
Wewnętrzne rozterki i wątpliwości targające zaangażowanymi w terror bohaterami,
podkopywały ideowe fundamenty partii, co znalazło swój najbardziej wyrazisty oddźwięk w
liście 22 eserów przesłanym do redakcji „Zawietów”, z żądaniem zaprzestania publikacji
powieści20. Z kolei Gippius i Mereżkowski, którzy początkowo z uznaniem wypowiadali się o
nowym dziele Sawinkowa21, szybko się rozczarowali, gdyż wątpiący i pełni rozterek terroryści,
nie wskazywali uzasadnienia dla swych czynów w religijnym maksymalizmie Królestwa Ducha.
Można domniemywać, że Sawinkow przepracowując własne doświadczenia polityczne oraz
eksperymenty z radykalnym chrześcijaństwem zmierzał raczej w stronę skrajnego
indywidualizmu, aniżeli gloryfikacji wspólnoty, bez względu czy miałaby ona charakter świecki,
czy też religijny.
Swoje rozczarowanie dotychczasowym biegiem rewolucji, a pośrednio i owocami
współpracy z eserami, Mereżkowski wyraził w tekście Religijne narodnictwo, pretekstem dla
którego stała się wydana w 1912 roku monografia Wasilija Boguczarskiego22 Aktywne
narodnictwo lat siedemdziesiątych, będąca historyczną analizą „wędrówki w lud”. Dymitr
Siergiejewicz stwierdza wprost, że „pierwsza wyzwoleńcza fala odpłynęła, nie niszcząc tamy,
rozbiła się i rozpłynęła jak piana”23. Ta konstatacja nie stanowi jednak wyrazu defetystycznego
pesymizmu, lecz, przeciwnie, staje się impulsem dla wzmożenia aktywności i wyzwolenia
nowych sił buntu. Tak jak wcześniej, tak i teraz, Mereżkowski przekonuje, że tylko nadanie
rewolucji religijnego sensu sprawi, że będzie ona skuteczna:
Także druga fala jej nie przerwie [tamy – D.W.], jeśli nie osiągnie ona [rewolucja
– D.W.] poziomu świadomości religijnej, dokładnie takiego, na jakim tama była

19

Czasopismo „Zawiety” – literacko-polityczny miesięcznik, będący w zasadzie organem Partii SocjalistówRewolucjonistów. Założony w 1912 roku przez M. Czernowa działał do 1914 roku, kiedy to został
zdelegalizowany przez sąd w Petersburgu.
20
Por: E. Gonczarowa [red.], Rewolucionnoje…, s. 63.
21
Por: list Gippius do Sawinkowa z lutego 1912 roku [w:] E. Gonczarowa [red.], Rewolucionnoje…, s. 228.
22
W. Boguczarski (1860-1926), właśc. Wasilij Jakowlew, historyk ruchu rewolucyjnego, związany z
narodnikami, później z legalnymi marksistami.
23
D. Mereżkowskij, Religioznoje narodniczestwo, [w:] D. Mereżkowskij, Było i budet. Niewojennyj dniewnik,
Moskwa 2001, s. 183.
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zbudowana. Uświadomić sobie, bądź nie, religijny sens wyzwolenia, oznacza dziś dla Rosji
być albo nie być wolną24.

W Religijnym narodnictwie autor we właściwy dla siebie sposób przekonuje, że ruch
rewolucyjny w Rosji jest z natury religijny, nawet jeśli temu przeczy. Tym razem biorąc na
warsztat narodnictwo lat 70 XIX wieku, wprowadza on rozróżnienie na ludzi wierzących oraz
religijnych, jednocześnie stawiając tezę, że wiara, często nie mająca, bądź nie potrafiąca nazwać
swojego przedmiotu, jest przedsionkiem prawdziwej religijności, czyli wiary w pełni
uświadomionej, zarówno co do swego przedmiotu, jak i celu osoby wierzącej. Wiara jest zatem
religią nieuświadomioną, jednak granica rozdzielające je nie jest łatwa do pokonania, jest niczym
„tajemnicza i święta zasłona”25, którą nie człowiek rozpostarł i nie powinien on odsłaniać jej siłą,
póki czas ku temu nie dojrzeje. Tak rozumiana wiara, zapewnia Mereżkowski, jest
fundamentem, na którym możliwe było zbudowanie narodnictwa. Świadczy o tym życiorysy
Andrieja Żelabowa, narodowolca i uczestnika zamachu na Aleksandra II w 1881 roku, który
zanim usłyszał wyrok kary śmierci, zapytany przez sąd czy jest osobą prawosławną, odpowiedział
słowami:
Zostałem ochrzczony w prawosławiu, ale prawosławie odrzucam, choć istotę nauczania
Chrystusa uznaję. Istota ta zajmuje ważne miejsce pośród moich moralnych pobudek. Wierzę w
prawdę i sprawiedliwość tego nauczania i uroczyście wyznaję, że wiara bez czynów jest martwa i
że każdy prawdziwy chrześcijanin powinien walczyć o prawdę, o prawa uciśnionych i słabych, a
jeśli to konieczne, to i cierpieć za nich. Taka jest moja wiara26.

Podobnie rzecz się miała z Aleksandrem Michajłowem, członkiem zarządu Woli Ludu, dla
którego rewolucja socjalna była sprawą prawdziwie świętą, nową religią zakorzenioną w Bogu27.
Tak wysokie standardy moralne są świadectwem religijności narodników, gdyż, jak stwierdza
Mereżkowski, moralność zawsze musi mieć źródło w religijności i nigdy nie może być
odwrotnie28.
Następnie porównuje on nieuświadomioną religijność narodników z religijnością
słowianofilów i stwierdza, że tylko na pozór wydają się one zbliżone, a w rzeczywistości „nie są
to dwie gałęzie jednego drzewa, lecz dwa różne drzewa”29, co najlepiej widać po owocach jakie
zrodziły. Chrześcijaństwo słowianofilów było retrospektywne, zwrócone w przeszłość i

24

Tamże.
Tamże, s. 169.
26
Cyt. za: N. Bierdiajew, Istoki i smysł russkogo kommunizma, Paryż 1955, ss. 61-62. Mereżkowski w
analizowanym tekście także przywołuje ten cytat, jednak w wersji niepełnej.
27
D. Mereżkowski, Religioznoje…, s. 171.
28
Tamże, s. 172.
29
Tamże, 173.
25
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ograniczone do hipostazy Syna, podczas gdy narodnictwo wpatrzone w przyszłość, wyczekujące,
ale i dokonujące zmiany, jest zwiastunem nowego, Trzeciego Testamentu. W praktyce różnica
polega na tym, że słowianofilska wizja chrześcijaństwa była tradycyjna, życie na ziemi
podporządkowywała królestwu niebieskiemu, podczas gdy narodnicy chcieli urzeczywistnienia
raju na ziemi:
W tym właśnie przeniesieniu uczuć religijnych z nieba na ziemię zawiera się inna zasada
religijna, inna kategoria religijna, inny jest promień religijnego spektrum w narodnictwie
w porównaniu ze słowianofilstwem30.

Jak czytamy dalej, religijność narodników przejawia się nie tylko w sposób pozytywny,
ale i negatywny – Bakunin, uchodzący za prekursora narodnictwa, bezkompromisowo zarysował
wizję apokalipsy, oczyszczenia doczesności przed nadejściem raju, lecz zabrakło mu religijnej
przenikliwości, by sformułować pozytywną wizję, w imię której totalny bunt ma się dokonać. Na
fatalne tego skutki nie trzeba było długo czekać – najpierw był Nieczajew, potem Azef, ale tak to
już jest, wnioskuje Dymitr Siergiejewicz, że gdy mamy do czynienia z prawdziwą religijnością,
to w sprawy zawsze miesza się szatan, a walka pomiędzy „najjaśniejszym światłem i jego
najczarniejszym cieniem”31 stanowi dowód na to, że rewolucyjne narodnictwo jest zjawiskiem
religijnym. Nawiązując polemicznie do Dostojewskiego, autor Nadchodzącego chama stwierdza,
że sama rewolucja to nie biesy, lecz starcie biesów z Bogiem, w którym rozstrzygają się losy
świata. Kwestia wygranej jest sprawą otwartą, a sukces może zapewnić jedynie religijne
przebudzenie, uświadomienie sobie własnej religijności, które zarazem ukazuje cel walki i chroni
moralność, bo świętego – Mikołaja Czajkowskiego32, czy Sofię Pierowską33, od biesnowatego
Nieczajewa, bądź Azefa dzieli jeden krok, który łatwo popełnić, choćby nieumyślnie.
Jak widać, w świetle powyższych rozważań rewolucja, do której Mereżkowski
niewątpliwie dążył, sama w sobie nie jest dobrem, lecz starciem dobra ze złem, które ostatecznie
może przynieść triumf dobra, choć wcale tak być nie musi. Gwarantem sukcesu byłoby nadanie
rewolucji religijnego sensu, ale czy sformułowanie takiego warunku rzeczywiście coś zmienia?
Jeżeli Bakunin, czy Sawinkow stwierdzają, że ich zbrojne wystąpienia mają na celu powołanie
ateistycznej republiki socjalistycznej, to są biesami, lecz gdyby określili się mianem jeźdźców
apokalipsy, walczących o ustanowienie Królestwa Ducha, wówczas zostaliby rozgrzeszeni, a być
może i obwołani świętymi? W obydwu przypadkach czyny pozostają te same, zmieniają się

30

Tamże, ss. 173-174.
Tamże, s. 176.
32
N. Czajkowski (1850-1926) – działacz społeczny, twórca narodnickiego „kółka czajkowców”.
33
S. Pierowska (1853-1881) – narodnicka rewolucjonistka, członkini „kółka czajkowców”, uczestniczka
zamachu na Aleksandra II w 1881, skazana na karę śmierci.
31
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ideologiczne uzasadnienia i zestaw symboli politycznych. Bakunina Mereżkowski oskarża o
propagowanie zniszczenia bez określenia wizji pozytywnej – sam taką wizję proponuje, lecz jak
stwierdza jej realizacja wymaga „rzucenia się głową w dół w otchłań nieznanego”. Wielokrotnie
stwierdzał wszak, że szatan jest łżeChrystusem, że zło jest nibyprawdą i należy być szczególnie
ostrożnym, by za dobro nie uznać czegoś, co tylko się pod nie podszywa – rodzi się zatem
pytanie, czy sam był w tej kwestii dostatecznie ostrożny?
Uzupełnienie koncepcji Teokracji Anarchistycznej o religijną interpretację dorobku
narodnictwa, niewątpliwie miało na celu wzmocnienie legitymizacji idei Mereżkowskiego –
zresztą to swoiste „przywłaszczanie” sobie różnych nurtów filozoficznych drogą nierzadko
karkołomnych wykładni stało się już znakiem rozpoznawczym ojca rosyjskiego modernizmu.
Jednak odwołanie się do ideowych prekursorów socjalistycznych rewolucjonistów było także
sygnałem, że pomimo ochłodzenia relacji z Sawinkowem, dla Mereżkowskich nadal najbliższym
potencjalnymi sojusznikami są eserzy – zresztą, jak później stwierdzi Bierdiajew, Dymitr
Siergiejewicz „powracał do starego typu inteligencji i chciał być Czernyszewskim na religijną
modłę”34.

Idea w trybach historii – wojna
Informacja o wybuchu wojny zastała Mereżkowskich na daczy pod Petersburgiem. Po
kilku dniach wrócili do stolicy, gdzie jak wspomina Gippius, na pierwszy rzut oka życie toczyło
się zupełnie normalnie, podobnie zresztą jak w czasie wojny z Japonią. Ulicami mknęły tłumy,
restauracje i teatry były przepełnione35. A jednak zmieniło się wszystko – wśród inteligencji, w
redakcjach i kręgach literackich wrzało patriotyczne podniecenie, które nierzadko objawiało się
całkowitym zwrotem światopoglądowym. Tak stało się z Kartaszewem, który przeszedł na stronę
Cerkwi, nawet Fiłosofow uległ podniosłemu nastrojowi i opowiadał się za jednością narodową w
chwili próby36. Gippius w swym pamiętniku pod datą 2 sierpnia 1914 roku zapisała:
Wszyscyśmy się pogubili, wszyscy «my», inteligenccy słowiarze. Zmilczeć by – ale połowa
zaraziła się fizycznie bezmyślnym, wojującym patriotyzmem, zupełnie jakbyśmy «też» byli Europą,
jakbyśmy mogli (uczciwie) być zwyczajnie patriotami…37

34

N. Bierdiajew, Nowoje christianstwo, [w:] N. Bierdiajew, Mutnyje liki, Moskwa 2004, s. 215.
Z. Gippius, D.S. Mereżkowskij, s. 452.
36
Por. J. Zobnin, Mereżkowskij, s. 261.
37
Z. Gippius, Niebieska księga (1914-1917), [w:] Z. Gippius, Dzienniki petersburskie. Dziennik warszawski,
Warszawa 2010, s. 29.
35
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Duża część intelektualistów, zwłaszcza tych o proweniencji słowianofilskiej została
dotknięta obłędem wojny, objawiającym się jej apoteozą i wyczekiwaniem wielkich, zbawczych
przemian, które jakoby miała przynieść38 – oto jeszcze jeden naoczny komentarz niezawodnej
Zinaidy Nikołajewnej:
Moskwianie oszaleli na gruncie prawosławnego patriotyzmu. Wiacz. Iwanow, Ern,
Fłorienski, Bułgakow, Trubiecki itd., itd. Och, Moskwa, miasto niezrozumiałe i często zaskakujące,
gdzie albo bunt, albo pogrom, albo dekadencja, albo hurapatriotyzm – a wszystko to dzikie i ściśle
powiązane wspólnymi korzeniami, jak Hercen, Bakunin i słowianofilstwo Aksakowów39.

Percepcja wojny jako wyczekiwanego wstrząsu, katastroficznego przełomu mającego
obudzić burżuazyjne społeczeństwo z wygodnickiego letargu, w który popadło, stanowi jedną z
cech reprezentatywnych modernizmu. Trzeba jednak podkreślić, że nie było to jakościowe
novum w świecie idei rosyjskiej – moskiewscy neosłowianofile inspirowali się tutaj choćby
filozofią wojny Dostojewskiego, klarownie wyłożoną na kartach Dziennika pisarza, gdzie
stwierdza on, że długotrwały pokój jest gorszy od wojny, a wręcz niemoralny, gdyż rodzi
lenistwo, hedonizm i wulgarność prowadzące do samozniewolenia40.
Aby unaocznić w jaki sposób wyrażały się te nastroje w czasie I wojny światowej, warto
przytoczyć kilka charakterystycznych przykładów. I tak, Ern głosił, że wojna nie jest złem samym
w sobie, a wręcz przeciwnie, może być dobrem, objawieniem i oświeceniem, może odradzać
ducha, wyrywać z marazmu i uszlachetniać, pod warunkiem, że zyska błogosławieństwo
Kościoła – podkreślić należy, że nie idzie tutaj o instytucje i jej rytuały, lecz o wspólnotowe
poczucie sensu i wizji przyszłości41. Zresztą sam Kościół, stwierdzał moskiewski filozof, znajduje
się w permanentnym stanie wojny, gdyż Chrystus poprzez swoje przyjście dał ludziom miecz i
nauczył ich jak walczyć ze złem:
[…] wojna zyskując błogosławieństwo Kościoła, staje się świętą wojną i świętą jest w takim
stopniu, w jakim jej uczestnicy walczą o duchowe skarby wiary i wzniosłe prawa misji dziejowej42.

Podobne intuicje odnajdujemy u Bułgakowa, który w swoich rozważaniach Wojna i
samoświadomość rosyjska, stwierdzał, że sens wojny wyraża się w konieczności przezwyciężenia
zachodniej burżuazji, utożsamianej przez niego z samozniewoleniem, polegającym na
przywiązaniu do świata materialnego, wygodnictwa, ale też idolatrii i humanistycznym

38

Wyczerpujące omówienie tego zagadnienia zawiera monografia: M. Bohun, Oczyszczenie przez burzę,
Kraków 2008.
39
Z. Gippius, Niebieska księga…, s. 39.
40
F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. II, Warszawa 1982, ss. 129-130.
41
Por. M. Bohun, Oczyszczenie…, ss. 217-219.
42
W. Ern, Tołstoj protiw Tołstogo, [w:] L.N. Tołstoj Pro et Contra, Sankt-Peterburg 2000, s. 664.
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zuchwalstwie. Wojna przybiera tutaj kształt „bicza Bożego”, przynoszącego wewnętrzne
przebudzenie i demaskującego społeczne patologie i opętanie konsumpcjonizmem. Nie jest ona
jednak karą zesłaną z niebios, lecz bezpośrednim rezultatem działalności człowieka cywilizacji
burżuazyjnej, który dążąc do kolejnych zdobyczy i panowania nad nowymi ziemiami i zasobami
gospodarczymi sam ją wywołuje. Jest więc kresem i oczyszczeniem zarazem, wyczerpaniem się
starego ładu i szansą nowego otwarcia:
Czyż nie powinniśmy przyznać bez wahania, że obecna wojna jest biczem Bożym, który
przynosi nie tylko zniszczenie, ale i duchowe przebudzenie?43

[…]

Obecna wojna nie jest przypadkowa, lecz stanowi owoc dojrzały na drzewie cywilizacji
nowoeuropejskiej. […] Doprowadziła do niej nie zła wola, lecz nieubłagana logika historii i
rozpoczęła się ta wojna nie teraz, lecz u zarania nowożytnej Europy, jako walka o panowanie, o
bogactwo na ziemi44.

Z kolei Jewgienij Trubieckoj szczególnie mocno podkreślał integrującą siłę wojny,
szczególnie w obliczu politycznego rozdrobnienia i partyjnej radykalizacji, obserwowanej w
Rosji od początku XX wieku. Zewnętrzny wróg zagrażający istnieniu kraju przebudził
narodowego ducha, wzmaga zaangażowanie i uwydatnia te wartości, które są najważniejsze, a o
których w leniwych czasach pokoju często zapominamy45. W czasie wojny wszyscy żyją ze
zdwojoną siłą mocy witalnych i tyczy się to zarówno indywidulanych jednostek, grup
społecznych, jak i narodów – życie rozkwita, gdyż musi utwierdzać się w bezpośrednim starciu
ze śmiercią, której świadomość w czasach pokoju wypieramy, odsuwamy od siebie, pozbywając
się tym samym kontaktu z transcendencją. Owo wyzwolenie ducha ma i swój rewers, do głosu
dochodzą najgorsze, najgłębiej tłumione instynkty, jednak Trubieckoj wierzy, że w tym starciu
„świetliste siły” zwyciężą:
Ta ogólna intensyfikacja życia dokonuje się we wszystkich jego sferach, przejawia się
zarówno w dobru, jak w złu. Z jednej strony wojna wyzwala ciemne siły piekła – zrzuca okowy
nałożone na zło z zewnątrz przez cywilizację. Z drugiej strony do walki ze spuszczonym z łańcucha
szatanem stają wszystkie światłe siły jakie tai w sobie ludzkość. W czasie próby budzą się wszystkie
drzemiące w niej, dotychczas nieobjawione światu, lub odwrotnie, dawno zapomniane
możliwości46.
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Wojenne podniecenie i optymizm były zupełnie obce, a wręcz wrogie Mereżkowskiemu.
Kategorie wojny i rewolucji były dla niego zupełnie odrębne, niesprowadzalne do wspólnego
mianownika. Dla niego wojna to przejaw wstecznictwa, regresu, cofnięcia się człowieka do
stadium zwierzęcego, w którym celem jest dominacja i władza własnego gatunku, własnej rasy,
własnego narodu nad innymi, a narzędziem jej zdobycia są siła, gwałt i przemoc. Gippius pisała,
że wojna wyżera wnętrzności człowieka, jest „zgalwanizowanym ciałem, mięsem – i to bijącym
się”47. Rewolucja z kolei, jest sposobem na osiągnięcie millenarystycznego Królestwa Bożego, a
więc kolejnego, wyższego szczebla na historiozoficznej drabinie bytów. Ma ona przeobrazić
całość bytu w taki sposób, że wojen nie będzie już wcale, bo w uniwersalnej, wszechświatowej
Teokratycznej Anarchii wszelkie nacjonalizmy będą bezpodstawne i bezzasadne, będą z innego
świata. Swoje stanowisko w tej kwestii Mereżkowski przedstawił w artykule Wojna i religia z
listopada 1914 roku, który otwierają słowa: „Gdy przebudzisz się w środku nocy i wspomnisz –
wojna! – duszę dławi strach”48, nadające ton dalszej narracji. Jak czytamy, wojna jest
największym współczesnym koszmarem i zarazem wyzwaniem stojącym przed światem.
Porównać ją można jedynie z ludożerstwem, uchodzącym niegdyś, tak jak dzisiaj wojna, za coś
naturalnego, lecz w pewnym momencie stało się ono nieakceptowalne, „smak ludzkiego mięsa
obrzydł człowiekowi”. Można się zastanawiać, jak zachować się w obliczu wojny, walczyć, czy
nie walczyć, zadawać pytania o jej sens, ale ten namysł w żaden sposób nie zmienia istoty wojny,
a jest nią zło. Oburzając się dzisiaj na bestialstwo Niemców, zachowujemy się jak ludożerca
zniesmaczony tym, że drugi ludożerca „zjada niedopieczone ludzkie mięso”49. Chciałoby się
uciec od tego wszystkiego, schować przed koszmarem wojny, ale nie jest to możliwe, bo wojna
jest w nas – albo my zabijamy, albo zabijają nas, „albo my zjadamy innych, albo inni nas jedzą”.
Po tej swoistej manifestacji pacyfizmu, Mereżkowski pochyla się jednak nad sensem
bieżących wydarzeń, próbując zarazem dociec ich przyczyn, jak i przewidzieć możliwe
scenariusze rozwoju sytuacji. Mimo, że jego pozycja wyjściowa jest przeciwna neosłowianofilom,
to jednak istnieje przynajmniej kilka zagadnień, w których ich opinie są zgodne. Autor
przyznaje, że sytuacja wojenna zmobilizowała siły ludu, który wykazując się odwagą ujawnił swą
naturę, której dotychczas tylko domyślano się, a „teraz już nie wierzymy, a widzimy”. Po drugie,
wojna jest końcem znienawidzonego zarówno przez Mereżkowskiego, jak i neosłowianofilów,
mieszczaństwa, zachodniej burżuazji, które własną zachłannością, egoizmem i bezbożnością
doprowadziły do wojny i tym samym do własnego końca. Co będzie dalej nie wiadomo – autor
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Nadchodzącego chama wyraża nadzieję, że wraz z końcem fałszywego indywidualizmu opartego
na bezbożnej, niereligijnej afirmacji człowieka, nastanie czas duchowej odnowy i przebudzenia
świadomości religijnej. Co się tyczy przyszłości Rosji, to wskazuje on dwie możliwe drogi.
Pierwsza to „samozniewolenie, zwycięstwo zwierzęcego nacjonalizmu i militaryzmu
będących większym złem od największej porażki”50. Niestety w chwili obecnej wszystko
wskazuje, że sprawy zmierzają w tym kierunku, „cała przelewana krew, jest wodą na ten właśnie
młyn”, a jeśli tak, to rodzi się fatalne pytanie, czy życzyć Rosji zwycięstwa, czy wróg wewnętrzny
przypadkiem nie jest gorszy od tego zewnętrznego?
Druga droga jest drogą wyzwolenia, przy czym wyzwolenie to ma charakter nie
narodowy, nie rosyjski, lecz uniwersalny, ogólnoświatowy. Pójście nią wymaga znacznie większej
odwagi, gdyż nie prowadzi utartymi traktami, nie przeciwstawia wrogiemu nacjonalizmowi,
własnego nacjonalizmu, zamykając się tym samym w kręgu niekończących się wojen, lecz walczy
w imię prawdy, która dopiero ma się objawić. Wrogiej, zwierzęcej pewności siebie przeciwstawić
mamy własne zwątpienie, „wiara stała się tania, zwątpienie – drogim”. Warunkiem „zużycia się
wojny” jest przezwyciężenie nacjonalizmu, dlatego dzisiaj podstawowym zadaniem inteligencji
w Rosji powinna być walka z nacjonalizmem, w imię ponadnarodowej religijnej wspólnoty.
Problemowi nacjonalizmu, który w kontekście wojny stał się szczególnie palący,
Mereżkowski poświęcił odczyt O religijnym fałszu nacjonalizmu, wygłoszony pod koniec 1914
roku na zebraniu Towarzystwa Religijno-Filozoficznego. Od samego początku autor
przeciwstawia się obwinianiu kultury, w tym wypadku kultury niemieckiej, o doprowadzenie do
wojny, stwierdzając, że prawdziwa kultura jako taka ma charakter uniwersalny, ogólnoświatowy,
dąży do wyzwolenia i pojednania wszystkich, natomiast do wojny doprowadzają fałszujące i
instrumentalizujące kulturę nacjonalizmy. „Związek Kanta z Kruppem jest bardzo wątpliwy”51 –
Niemców do wojny doprowadził wybuch nacjonalizmu, a nie idee filozofa z Królewca.
Nacjonalizm, czyli absolutyzacja „prawdy lokalnej, względnej”, jest „metafizycznie związany”,
więc nierozłączny z imperializmem, toteż pod pretekstem obrony własnej ojczyzny, zawsze dąży
on do podporządkowania sobie nowych obszarów drogą podboju. Nacjonalizm jest więc
zezwierzęceniem człowieka, dewolucją cofającą go do czasów ludożerstwa, zarazą
rozprzestrzeniającą się bardzo szybko, bo też sytuacja wojenna prowadzi do lawinowego
wzrostu ognisk chorobowych. Sprawia to, że w dobie wojny wszystkie siły inteligencji rosyjskiej
powinny

zostać

zmobilizowane

do

przeciwstawienia

się

wszelkim

tendencjom

nacjonalistycznym. Zresztą, jak stwierdza Mereżkowski, inteligencja ma tutaj długie tradycje, bo
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„od Czaadajewa, do Sołowjowa, okcydentalizm rosyjski to walka ze słowianofilstwem, która nie
było niczym innym jak walką z nacjonalizmem”52. Gloryfikacja Rosji i stawianie jej w opozycji do
rewolucyjnego, „zepsutego Zachodu”, charakterystyczne nawet dla tak wybitnych umysłów jak
Fiodor Tiutczew i Dostojewski, czy obecnie neosłowianofile i wiechowcy, również nie jest niczym
innym, jak nacjonalizmem, który trzeba obnażyć i przezwyciężyć, by uwolnić się od
„zoologicznego patriotyzmu”:
Gęsty las nacjonalistycznych problemów wyrósł wokół nas i zasłonił rosyjskie niebo. […]
To dlatego mówimy nacjonalistom:
- Przestańcie prześladować inne narody, byśmy mieli prawo być Rosjanami, byśmy mogli pokazać
swoją narodową twarz z dumą, jako twarz ludzką, a nie zwierzęcy pysk53.

Zdemaskowanie fałszywej kultury, fałszywej religijności, fałszywego chrześcijaństwa
głoszonego przez rosyjskich, jawnych bądź skrytych nacjonalistów, to jedyna droga do
wyzwolenia ludzkości z horroru wojen i budowy powszechnej wspólnoty. W tym miejscu, jako
wzór

dla

Rosjan

Mereżkowski

wskazuje

mesjanizm

polskiej

inteligencji,

będący

przeciwieństwem słowianofilskiego nacjonalizmu – podczas gdy ten chce siłą narzucić własne
zwierzchnictwo innym narodom, by dać im rzekome zbawienie, Polacy idą drogą ofiary,
cierpienia, samowyrzeczenia i służenia innym, drogą poświęcenia narodu dla prawdy wyższej,
ogólnoludzkiej54. Los Polaków to Golgota, którą idą oni dla wybawienia ludzkości. Żaden inny
naród prócz Żydów, nie wycierpiał tak wiele i dlatego „Polska jest nowym Izraelem, prawdziwym
nowym narodem Bożym”55. Może stać się także najlepszym lekarstwem na chroniczny
słowianofilski nacjonalizm.
W czasie wojny Mereżkowski często odwoływał się do polskiego mesjanizmu i czynił to
z ogromną sympatia, a nawet fascynacją. Koncepcję Adama Mickiewicza przestudiował
wnikliwie w 1914 roku, kiedy to ukazało się nowe francuskie wydanie Wykładów słowiańskich56 i
lektura ta nie tyle Mereżkowskiego zainteresowała, co wręcz nim wstrząsnęła. Marian
Zdziechowski stwierdzał, że „Wykłady niespodziewanie otworzyły przed zdumionym jego
[Mereżkowskiego – D.W.] okiem nowy nieprzeczuwany świat”57, z kolei według Walickiego
entuzjazm Mereżkowskiego wynika z faktu, że u Mickiewicza-mesjanisty odnalazł on motywy
bardzo sobie bliskie: krytykę oficjalnego Kościoła w imię religijnego odrodzenia oraz wizję
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„nowego wybuchu objawienia”58. Tekstem najpełniej oddającym ten zachwyt jest opublikowany
w lipcu 1915 roku esej Ukrzyżowany naród, który łączy wrażenia z lektury Wykładów, z refleksją
na temat wojny oraz własną ideą Teokracji Anarchistycznej.
Dymitr Siergiejewicz już we wstępie stwierdza, że Wykłady Mickiewicza, choć głoszone
z uniwersyteckiej katedry, w istocie swej nie mają nic wspólnego z akademizmem, lecz są
modlitwą, widzeniem, profetyczną wizją. Choć wielu słuchaczom, w tym Hercenowi, teoria
polskiego wieszcza zdawała się być „mistycznym bredzeniem, chorobą, szaleństwem”59 to wojna
ujawniła prawdziwą wartość tej wizji60.
Mereżkowski dokonując egzegezy Mickiewicza konstatuje, że w Europie mamy do
czynienia z walką dwóch przeciwstawnych kultur – pierwsza z nich, kultura prometejska, jest
kulturą pierwotną, prawdziwą, płonącą ogniem żywego poznania płynącego z intuicji; druga,
kultura epimeteuszowa61, będąc wtórnym, fałszywym zniekształceniem prometeizmu, staje się
pierwowzorem kultury martwej, bezdusznie mechanicznej, zasadzającej się na pozbawionym
wyższego blasku racjonalizmie62. Za Mickiewiczem Mereżkowski stwierdza, że intuicja, tudzież
natchnienie i uczucie są cechami konstytutywnymi narodów słowiańskich i romańskich,
podczas gdy bezduszny racjonalizm to domena narodów germańskich. Geniusz intuicji
francuskiej dał ludzkości rewolucję, będącą „początkiem kultury współczesnej”, podczas gdy
germański racjonalizm, będący realizacją skrajnych konsekwencji protestanckiego religijnego
indywidualizmu, przyniósł reakcję, dając tym samym „początek współczesnemu kulturowemu
barbarzyństwu”.

Owo

germańskie

barbarzyństwo

przejawiające

się

w

militaryzmie,

nacjonalizmie i imperializmie niemieckim doprowadziło do wybuchu wojny, będącej w istocie
starciem kultury prometejskiej i epimeteuszowej. W wojnie widzi Mereżkowski wypełnienie się
proroctwa polskiego wieszcza: „przy świetle tej proroczej księgi, niczym w nieoczekiwanym
blasku błyskawicy, ukazuje się nam religijny sens wielkiej wojny”63. Warto podkreślić, że rosyjski
pisarz przystając na zaproponowaną przez autora Dziadów typologię kultur, pozytywnie
dowartościowuje Francję, którą dotąd ukazywał głównie jako kolebkę znienawidzonego
„chamstwa”, czyli mieszczańskiej przeciętności. Mimo to, nie należy dopatrywać się tutaj aporii,
gdyż krytykując burżuazję autor Nadchodzącego chama nie krytykował istoty cywilizacji
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zachodniej, lecz jej aktualną kondycję. Zawsze wierzył w jej ideowy i witalny potencjał, co
znalazło przecież swoje odzwierciedlenie w „pielgrzymce” Mereżkowskiego do Francji w celu
„zarażenia” tamtejszych elit ideą Teokratycznej Anarchii. Teraz za Mickiewiczem wyraża
nadzieję, że sojusz francusko-słowiański, czyli sojusz ducha aktywnego, społecznego,
rewolucyjnego, który jednak zatracił świadomość religijną, z duchem głęboko religijnym, lecz
pozbawionym aktywności, „duchem cierpienia i wyczekiwania” okaże się tym ostatecznym,
który przyniesie światu zbawienie, przekroczy błędy Kościoła historycznego i zapoczątkuje nowy
eon chrześcijaństwa – uniwersalistyczne, ponadnarodowe Królestwo Ducha. Słowianie i
Francuzi „to dwie ręce tytana Prometeusza”, które łączą się w trwającej wojnie nie tylko po to,
by ją wygrać, ale by dogłębnie przeobrazić cały świat. Słowianie, wśród których pierwsze miejsce
przynależne jest Polsce, jako narodowi, który wycierpiał najwięcej, zgodnie ze swym
powołaniem, dają słowo, które stanie się ciałem, słowo, które niesie treść Apokalipsy i objawienie
Ducha64. Francja bez Słowian i bez Chrystusa przegra, pogrążając się w bylejakości, przegrają i
Słowianie, którzy sami nie zdołają urzeczywistnić swojej misji, przegra także świat, który nadal
będzie kipiał narodowym szowinizmem i ginął w nieustających wojnach.
Poza

uniwersalistycznym

przekazem,

Mereżkowski

podkreśla

wartość

nauki

Mickiewicza dla samej Rosji. Stwierdza wprost że „prawdziwym prorokiem słowiaństwa jako
zjawiska religijnego o zasięgu ogólnoludzkim, nie jest Lew Tołstoj, ani Dostojewski, a
Mickiewicz”65. U Tołstoja nie mamy do czynienia z religijnym upodmiotowieniem i
przekroczeniem narodowości w uniwersalnym spektrum, lecz z jej całkowitym odrzuceniem.
Dostojewski w tej kwestii nie pozostawia żadnego pola dla dyskusji, dla niego bycie prawdziwym
Słowianinem, to bycie prawosławnym Rosjaninem, dlatego też wszechczłowieczeństwo jest
możliwe, jedynie w przypadku uznania zwierzchności Rosji i przyjęcia prawosławia66.
Panslawizm Dostojewskiego, jak i wszystkich słowianofilów, nie jest niczym innym jak
„pangermanizmem przenicowanym i przetłumaczonym na język rosyjski”. Mickiewicz
zrozumiał to, czego nie potrafił żaden z rosyjskich mistrzów i pokazał, że prawdziwy mesjanizm
mając charakter ogólnoludzki, ogólnoświatowy, unika zarówno eskapizmu i zatracania własnej
podmiotowości, jak też tendencji szowinistycznych, nacjonalistycznych i imperialistycznych.
Jest poświęceniem i ofiarą w imię innych i dla innych, a nie chęcią dominacji, skrywanej pod
pretekstem jakiejkolwiek misji.
Na marginesie powyższych rozważań warto naświetlić jeszcze jeden problem,
mianowicie kwestię natury duszy niemieckiej, tudzież germańskiej, a ściślej rzecz ujmując,
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zastanowić się, dlaczego część myślicieli widziała w niemieckim militaryzmie i ekspansjonizmie
realizację skrajnych postulatów nowożytności, czyli racjonalizmu, indywidualizmu i ateizmu,
jak czynił to Mereżkowski w Ukrzyżowanym narodzie, podczas gdy inni upatrywali w Niemcach
eksplozję romantycznego mistycyzmu, irracjonalizmu i mitotwórstwa? Rozpatrując postawiony
problem, należy stwierdzić, że konstytutywnymi cechami ducha germańskiego są racjonalny
krytycyzm i indywidualizm, które stały się motywami wiodącymi począwszy od reformy Lutra,
dalej przez filozofię Kanta, Hegla, lewicę heglowską aż po neokantyzm. Paradygmat ten, który
przyniósł emancypację człowieka względem sfery sacrum, bądź szerzej transcendencji,
doprowadził do fantastycznych wręcz osiągnięć w sferze profanum, czyli rozkwitu nauki,
techniki, handlu, przemysłu, w tym przemysłu zbrojeniowego, na niespotykaną dotąd skalę. Do
momentu, kiedy przeważało skupienie na własnym rozwoju, pomnażaniu własnych dóbr nikt
nie stawiał tezy, jakoby był to przejaw ducha romantycznego, było oczywiste, że to racjonalizm
stanowi spirytus movens Niemców, bezsprzecznie uchodzących za filozoficzną elitę całego
Zachodu. Idąc drogą krytycznego racjonalizmu, używając sformułowania Jana Patočki, Niemcy
„unaukowili” świat w taki sposób, że wiedza stała się praktycznym narzędziem jego
opanowywania i ustalania nowych reguł67. To poszerzanie wiedzy-władzy dawało dwojaki efekt
– pełniło rolę emancypującą, wyzwalającą z oków religii, historii, transcendencji, zewnętrznych
norm aksjologicznych, ontologicznych, czy estetycznych i jednocześnie sprawiło, że Niemcy stali
się światową potęgą gospodarczą oraz zyskali pozycję siły dominującej. To poczucie potęgi,
władzy i wszechmocy, dotąd przynależne jedynie Bogu, teraz, po jego śmierci, zawładnęło
niemieckimi umysłami – poczuli się bogami, a potwierdzenie tego odnajdywali w ilościowych,
materialnych zasobach którymi władali. Według Zdziechowskiego, to właśnie upojenie potęgą
narodową zrodziło neoromantyczne samoubóstwienie, egoizm i kultu nadczłowieka oraz
doprowadziło do przekonania, że wola potęgi jest najszlachetniejszą pobudką dla czynu68. Tym
sposobem wypełniło się proroctwo Heinego, który pisał:
Myśl poprzedza czyn, jak błyskawica poprzedza grzmot. Grzmot niemiecki […] nadejdzie
z pewnością i jeśli kiedyś usłyszycie huk, jakiego nigdy jeszcze nie słyszano w dziejach świata,
wiedzcie: oto niemiecki grzmot dotarł wreszcie do swego celu69.

Ową przemianę z racjonalisty – uniwersyteckiego profesora, inżyniera zakładów
zbrojeniowych, czy ministerialnego biurokraty, w romantyka – owładniętego irracjonalnym

67

J. Patočka, Wojny XX wieku i wiek XX jako wojna, [w:] Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Warszawa
1998,
s. 169.
68
Por: M. Zdziechowski, Mickiewicz…, ss. 222-223.
69
H. Heine, Z dziejów religii i filozofii w Niemczech, Kraków 1997, s. 158.

208

podnieceniem i poczuciem mocy nadczłowieka, która dokonała się w pierwszych dniach wojny,
doskonale oddaje Modris Eksteins w swoim historyczno-kulturologicznym szkicu Święto wiosny:
Życie osiągnęło wyższy wymiar. Wymiar estetyczny. Stało się wagnerowskim
Gesamtkunstwerk, w którym troski materialne i wszelkie problemy doczesne zostały zepchnięte na
plan dalszy przez witalną siłę ducha70.

Wracając do pytania czy to racjonalizm, czy romantyzm doprowadził naród niemiecki
do wojny totalnej, wojny o światową hegemonie, należy stwierdzić, że obydwa te czynniki
odegrały wielką rolę, lecz racjonalistyczna dekonstrukcja ładu zastanego trwała znacznie dłużej,
bo od wieku XV aż do końca wieku XIX, kiedy to jej miejsce zajęła romantyczna wola
przeobrażenia świata. Możemy dodać, że ów powrót do romantyzmu nie był niczym
wyjątkowym, a wręcz przeciwnie, stał się cechą konstytutywną modernizmu – niestety żadna z
tych kategorii, ani nawet wszystkie wzięte razem, nie dają satysfakcjonującej odpowiedzi o
przyczynę tragedii, satysfakcjonującej czyli takiej, która rozwiązując dany problem, potrafi
zapobiec jego powtórzeniu.

Między lutym a październikiem
Osiem miesięcy dzielące rewolucję lutową i rewolucję październikową były czasem
sądnym dla dziejów Rosji, były także okresem decydującym i rozstrzygającym dla losów
Mereżkowskiego i jego idei. To czas, kiedy w sensie dosłownym jego mesjanizm przeszedł
brutalną weryfikację praktyczną, która sprawiła, że autor Nadchodzącego chama popadał w stany
skrajnego napięcia emocjonalnego, jakie w chwili próby odczuwać musi każdy prorok, gdy w
sposób ostateczny rozstrzygają się losy nie tylko jego samego, nie tylko jego koncepcji, ale i
całego świata. Wreszcie czas ten, to z jednej strony walka o swoje racje, które w czasie próby
muszą wybrzmiewać na tyle głośno, by być słyszanymi pośród rewolucyjnej wrzawy, z drugiej,
to pora kompromisów, dopasowywania się do zmiennych okoliczności, wikłania się w politykę i
obrony przed zepchnięciem na margines abstrakcyjnego namysłu. Dymitr Siergiejewicz jako
autor koncepcji Teokratycznej Anarchii był filozofem czynu, architektem metafizyki
rewolucyjnej przebudowy świata, przemiany rzeczywistości, toteż okres pomiędzy rewolucjami
był dla niego okresem walki.
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Krótko przed rewolucją lutową Mereżkowscy wrócili do Piotrogradu z Kisłowodzka. Już
od dłuższego czasu nie mieszkali w słynnym domu Muruzi na Litiejnym Prospekcie, lecz w
kamienicy przy ulicy Siergiejewskiej, vis a vis Pałacu Taurydzkiego będącego siedzibą Dumy:
Petersburg – pisze w swoich wspomnieniach Gippius – jest ważny jako ogólne centrum
wydarzeń. Ale w samym Petersburgu było jeszcze ścisłe centrum: rewolucja od samego początku
skoncentrowała się wokół Dumy, to jest wokół Pałacu Taurydzkiego. Proste ulice, które doń
prowadzą, były w dniach lutego i marca 17. roku zupełnie jak arterie z żywą krwią, płynącą do serca
– do obszernego pałacu z czasów Katarzyny. […] Obserwowaliśmy wydarzenia z minuty na minutę
– mieszkaliśmy przy samym ogrodzeniu parku na wysokim parterze ostatniego domu jednej z ulic
wiodących do pałacu. […] Obserwowałam jak umierał stary pałac, który na krótko odmłodniał dla
nowego życia – widziałam, jak umierało miasto…71.

Przez mieszkanie Mereżkowskich zawsze przetaczały się tłumy literatów, filozofów,
krytyków, a teraz sąsiedztwo Dumy sprawiło, że dołączyli do nich wszelkiej maści politycy, od
deputowanych począwszy, przez ministrów, a na premierze skończywszy. Żyli oni w sercu
wydarzeń politycznych i wydarzenia polityczne zdominowały ich życie, o czym świadczą
pamiętniki Gippius, które na przełomie lutego i marca 1917 spisywała z godzinową
dokładnością72. Dowiadujemy się z nich, że Dymitr Siergiejewicz przyjął rewolucję lutową, a
szczególnie abdykację cara z wielką radością i nadzieją. Przewrót nie dokonał się pod
sztandarami Teokratycznej Anarchii, ale autor Cara i rewolucji nie przestawał wierzyć, że
wydarzenia mogą potoczyć się w pożądanym przez niego kierunku. Mogą, ponieważ rewolucja
dokonała się niemal przypadkowo, nie była zaplanowaną akcją, urzeczywistnieniem
konkretnego programu politycznego, określonej idei lecz prozaicznym zdawałoby się protestem
wywołanym brakami w dostawach chleba. To, że protest przerodził się w rewolucję, stanowiło
dowód, że sytuacja pozostaje otwarta i wciąż wydarzyć się może wszystko. Do pewnego
momentu optymizmem napawał Mereżkowskich także skład osobowy rządu tymczasowego z
ich bliskim przyjacielem eserem Kiereńskim na czele. Zresztą do współpracy wkrótce dołączyli
paryscy znajomi – Fondamiński i Sawinkow, który zdąży zostać komisarzem Siódmej Armii na
froncie południowo-zachodnim, a następnie formalnie wiceministrem, a faktycznie ministrem
wojny. Euforia miała jednak trwać bardzo krótko.
Pierwszą porewolucyjną publiczną wypowiedzią Mereżkowskiego był artykuł 14 marca,
nawiązujący swoim tytułem do ogłoszonej tego dnia odezwy Do narodów całego świata
wystosowanej przez Piotrogrodzką Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Już w
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pierwszym zdaniu autor stwierdza wprost, że dzień wystosowania odezwy, która zwrócona jest
do całego świata i podkreśla uniwersalistyczny sens wydarzeń w Rosji, jest „jednym z
najdonioślejszych dni rewolucji rosyjskiej”73. Poza uniwersalizmem Mereżkowski doceniał także
antywojenną wymowę oraz apel do światowego proletariatu, szczególnie niemieckiego, by ten,
idąc w ślady Rosji zrzucił brzemię rządów autorytarnych. Widać wyraźnie, że Dymitr
Siergiejewicz podkreślał te wątki odzewy, które są zbieżne z jego ideą, czyli pacyfizm oraz
uniwersalizm, by kolejno ukazać kierunek dalszego rozwoju wydarzeń. Na pierwszy plan
wysunięta została konieczność niezwłocznego zakończenia wojny, której przyczyna i istota
opiera się na traktowaniu prawd nacjonalistycznych jako absolutnych. Prawda natomiast jest
tylko jedna, uniwersalna i znosi pseudoprawdy nacjonalistów. Sposobem ich przezwyciężenia
jest przyjęcie prawdy Ducha – jednej i wiecznej, która nadaje sens całości i leczy choroby ciała,
czyli narodów. By osiągnąć ten poziom i wypełnić postawione przed Rosją mesjanistyczne
powołanie, nie można wycofać się z wojny w sposób nieodpowiedzialny, nie można zgodzić się
na separatystyczny pokój, pozostawiając na pastwę losu Belgię, Serbię, Polskę czy Armenię. Nie
na tym polega uniwersalizm i nie na tym polegać ma Królestwo Ducha. Obrona wolności tylko
wtedy jest słuszna, kiedy broni wolności wszystkich, a nie tylko własnej i kiedy dokonuje się to
szczerze, a nie kamuflując jedynie chęć dominacji:
Oczywiście mowa tutaj nie o podbojach, nie o «aneksjach» – niech będą one przeklęte –
lecz o nieuniknionym przeobrażeniu świata po wojnie, o zapobiegnięciu powrotowi do «starego
koryta», starych nacjonalistyczno-państwowych granic, które doprowadziły do strasznej rzezi
hańbiącej całe człowieczeństwo74.

Choć pretekstem do napisania niniejszego artykułu była odezwa Piotrogradzkiej Rady
Delegatów, czyli jednego z członów porewolucyjnej dwuwładzy, to stwierdza on wprost, że Rada
nie ma monopolu na wyrażanie woli całej Rosji, podobnie jak nie ma jej Rząd Tymczasowy,
dlatego też wszelkie wewnętrzne podziały są szkodliwe i należy dołożyć wszelkich starań, by je
przezwyciężyć. „Rewolucyjna Rosja powinna być niepodzielną całością” nie można więc
wprowadzać podziału na rewolucję burżuazyjną, reprezentowaną przez rząd i rewolucję
proletariacką, reprezentowaną przez Radę, tym bardziej, że są to podziały sztuczne, nie mające
odzwierciedlenia w rzeczywistości. Rosyjska rewolucja nie jest ani burżuazyjna, ani
proletariacka, lecz jest inteligencka, „rosyjski inteligent może śmiało patrzeć w oczy rosyjskiemu
żołnierzowi i robotnikowi. On bez nich niczego nie zdziała, lecz i oni sami niczego nie osiągną”75.
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Inteligencja jest „słowem-logosem”, które przygotowało grunt pod rewolucję, stworzyło ideę,
którą żołnierze na swych bagnetach i robotnicy swymi młotami urzeczywistnili. Dzisiaj rząd jest
emanacją inteligencji, czyli rozumem, a Rada emanacją robotników, czyli sercem-wolą rewolucji
i nie można ich dzielić by nie popaść w bezrozumny chaos, lub pozbawione woli rozmyślania.
Swoje tezy na temat postrewolucyjnej Rosji Mereżkowski rozwinął w artykule Anioł
rewolucji opublikowanym 1 kwietnia w „Ruskim słowie”. W tekście tym autor powraca do
postulatu konieczności nadania toczącym się wydarzeniom charakteru religijnego. Zagadnienie
religii i religijności w Rosji po rewolucji lutowej jest o tyle trudne, że zostało zafałszowane przez
prawosławną narrację, zgodnie z którą car był pomazańcem Bożym, a prawosławnie narodową
religią Rosji legitymizującą jego władze. Car i prawosławie pochodzić miały od Chrystusa,
natomiast wszystko co przeciw nim, a rewolucja szczególnie, od antychrysta. Trudno wyrwać się
z tej koleiny myśli, bo choć jest ona z gruntu fałszywa, to powtarzana tysiąckrotnie stała się
komunałem niełatwym do przezwyciężenia. Jest to trudne, ale konieczne – twierdzi
Mereżkowski – gdyż uwolnienie religii od fałszu jakiemu była poddawana wiekami, powinno
stać się głównym zadaniem rewolucji. Jej przywódcy muszą skorzystać z doświadczeń
Dekabrystów, a szczególnie z mądrości zawartej w „Prawosławnym katechizmie” MurawjowaApostoła, gdzie najklarowniej jak to możliwe wyłożona została prawda, zgodnie z którą wolność
może być trwała i uniwersalna tylko gdy opiera się na wierze, Bogu i Chrystusie, lecz Chrystusie
rewolucji, a nie łżeChrystysie samodzierżawia – antychryście76:
Powstaniem Dekabrystów rozpoczęła się rewolucja rosyjska, a lutowym została
zakończona. Cała ona, od początku do końca przeniknięta jest duchem Chrystusowym, duchem
miłości ofiarnej. Być może od czasów pierwszych męczenników chrześcijańskich nie było w historii
świata zjawiska bardziej chrześcijańskiego, bardziej Chrystusowego od rewolucji rosyjskiej 77.

Duch Chrystusa płonie w rewolucyjnym czynie, ale religijna świadomość tego gaśnie,
Rosja „zdejmuje z siebie krzyż”, czego symbolicznym przejawem był pochówek ofiar rewolucji
lutowej, w czasie którego do zbiorowej mogiły złożono 180 trumien owiniętych czerwonym
płótnem – nie było krzyży i nie było duchownych78. Problem polega na tym – interpretuje
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Mereżkowski – że ludzie nie wyrzekli się Chrystusa, ale wyrzekli się tych, którzy w jego imieniu
błogosławili oprawców i odprowadzali ofiary na szubienicę. Takie myślenie to wielki błąd, bo
przecież wyzwolenie ludu spod władzy tyrana to tylko częściowy sukces, to uwolnienie ciała,
podczas gdy duch wciąż więziony jest przez Cerkiew, albo raczej przez fałszywą świadomość
jakoby Cerkiew miała na niego monopol. Jeżeli Rosja nie upora się z tym problemem, jeżeli wraz
z jej politycznym wyzwoleniem w narodzie nie zmartwychwstanie Chrystus, to cała rewolucja
zostanie zaprzepaszczona – proroctwo, które jeszcze nigdy nie wydawało się nam tak bliskim
spełnienia przepadnie79.
Zestawiając obydwa teksty łatwo spostrzec, że optymizm obecny w tym pierwszym
ulatuje, a jego miejsce zajmuje troska i rozczarowanie. Proces ten nasilał się wraz z kolejnymi
zawirowaniami politycznymi i pogłębiającą się destabilizacją kraju. Sytuacja ta wywołuje
głębokie przemiany także w światopoglądzie Mereżkowskiego, który z pozycji anarchisty i
państwowego nihilisty, jaki wyłaniał się z artykułu Prorok rewolucji rosyjskiej, w którym głosił,
że nie należy liczyć na odrodzenie silnej Rosji, lecz na jej upadek i zmartwychwstanie jako części
uniwersalnej teokracji, przechodzi na pozycję znacznie bardziej umiarkowaną, a nawet
patriotyczną. I po raz kolejny nie mamy tutaj do czynienia ze sprzecznością, ze zmianą
poglądów, lecz ich ewolucją determinowana przez zmianę warunków zewnętrznych. Życząc
Rosji śmierci w 1906 roku, miał on na myśli przede wszystkim, podobnie zresztą jak wielu innych
inteligentów, upadek caratu i prawosławia, zniesienie autorytaryzmu politycznego i wyzwolenie
ducha, monopol na którego uzurpowała sobie Cerkiew. Problem pojawia się natomiast w obliczu
rewolucji, kiedy to po obaleniu samodzierżawia i marginalizacji Cerkwi, nieposkromiona siła
negacji rosyjskiej wciąż prze naprzód zmierzając w stronę samounicestwienia. W
opublikowanym w sierpniu 1917 roku w „Ruskim słowie” artykule o wymownym tytule Rosja jest
Mereżkowski pyta „dlaczego tak znienawidziliśmy samych siebie? […] Z szaleństwa, czy ze
zdziczenia?” I po chwili sam odpowiada:
Być może rzeczywiście zdziczeliśmy? Zdziczenie bierze się ze zniewolenia. Brak miłości
do ojczyzny jest chorobą niewolników. Niewolnicy nie maja ojczyzny. Mają ją jedynie dzieci
wolności. Niewolnicy nie są dziećmi. Niewolnicy nie mają matki – nie mają ojczyzny80.

Inteligencja rosyjska całymi dekadami znajdowała się w tragicznym rozdwojeniu miłości
i jednoczesnej nienawiści do Rosji. Kochała lud i nienawidziła państwowości, z tej nienawiści i
się, że lepiej nie trzeba, po koleżeńsku, A że własnymi siłami, że nie było popów? Na nic nam oni. Teraz
ta strona jest górą, to byli gotowi przyjść, nawet chcieli. Ale jakby druga była górą, to te same ofiary
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dla tej miłości dokonała rewolucji, obaliła monarchę. Wydawać by się mogło, że teraz, kiedy
obiekt nienawiści przestał istnieć, można już oddać się miłości, można kochać nie tylko lud ale
i Rosję81, jednak popadający w skrajności duch rosyjski nie potrafi się w porę zatrzymać, nie
potrafi przejść od negacji do konstrukcji, dlatego w swej namiętności zaczyna dzielić Rosję na
wrogie sobie obozy. Teraz to nie inteligencja i władza tworzą napędzającą historię antynomię,
lecz nowe klasy społeczne, a konkretnie lud i burżuazja. „Inteligencja rosyjska niosła nie klasową,
a ogólnonarodową ideę rewolucji”, współcześni demagodzy – bolszewicy chcą dalszej walki w
imię abstrakcyjnego internacjonalizmu. Jeżeli idzie o internacjonalizm, to Mereżkowski
stwierdza, że w samym tym haśle nie ma nic zdrożnego, wręcz przeciwnie:
Internacjonalizm jest w naszej krwi. Uniwersalizm to cecha rosyjskiej wspólnotowości.
Rosjanie to «światowcy», «wszechludzie». Negacja imperializmu, agresywnego nacjonalizmu jest
cechą konstytutywną narodowości rosyjskiej. Kochać Rosję, znaczy kochać tę jej najgłębszą istotę –
wewnętrzny internacjonalizm, absolutną negację wojny, absolutną afirmację pokoju – bractwa
narodów82.

Problem polega na tym, że po pierwsze internacjonalizm nie powinien prowadzić do
unicestwienia Rosji, wręcz przeciwnie, powinien być głównym hasłem jej nowego, prawdziwego,
antynacjonalistycznego patriotyzmu, bo po rewolucji nie trzeba już się wstydzić tego pojęcia,
już do innej, nowej Rosji się ono odnosi, a po drugie, za internacjonalizmem powinna stać
wyższa idea, siła konstytutywna która nada mu sens i sprawi, że przestanie być pustym hasłem.
Według Mereżkowskiego internacjonalizm nie powinien być celem samym w sobie, a powinien
stać się cechą nowego ładu, przeobrażonego i uświęconego świata, Królestwa Bożego. W tym
nowym eonie przeobrażona Rosja nie powinna zniknąć, rozpłynąć się, lecz powinna być
nośnikiem zasadniczych wartości:
Powinniśmy zrozumieć raz na zawsze: nie Rosja jest dla rewolucji, lecz rewolucja
dla Rosji; to nie rewolucję trzeba ratować w pierwszej kolejności, a dopiero potem Rosje,
lecz najpierw Rosję, a potem rewolucję83.

Jak widać zmieniają się akcenty, ale sens pozostaje ten sam – rewolucja w Rosji, zgodnie
z marzeniem Mereżkowskiego, miała być początkiem uniwersalnej przemiany świata, jednak
kiedy sama rewolucja zmierza w niepożądanym kierunku, jeśli zamiast przeobrażać świat w
Królestwo Boże, przemienia Rosję na modłę najbardziej znienawidzonych przez niego wzorców
zdegenerowanego Zachodu – ateizmu, masowości, braku właściwości – to nie można się poddać
temu trendowi, lecz należy się mu przeciwstawić, poprzez uwydatnienie odrębnych cech. Jest to
81
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walka o rewolucję toczona z jej wnętrza – obalenie caratu i desakralizacja prawosławia były
pożądane i konieczne, ale pomiędzy internacjonalistycznym komunizmem bolszewików, istotą
którego jest uspołecznienie środków produkcji, a millenarystyczną wizją Teokracji
Anarchistycznej i ziemskiego przebóstwienia zionie przepaść.
Pełne rozczarowanie myśliciela i zarazem upadek jego utopijnej wizji przyniósł dopiero
przewrót październikowy, który pokazał jak bardzo nieadekwatną okazała się teoria w stosunku
do rzeczywistości, którą chciała kreować. Rewolucję bolszewików Mereżkowski przyjął jako
kontrrewolucyjny pucz, atak demonicznych sił, polityczne przestępstwo i jednocześnie wielki
grzech ludu, który na to pozwolił84. O tej sądnej nocy Gippius wspominała:
Oto chłodna, czarna noc 24-25 października. Razem z Dymitrem Siergiejewiczem okutani
stoimy na balkonie i patrzymy w niebo. Ono płonie. To ostrzał Pałacu Zimowego, w którym siedzą
«ministrowie». Oczywiście ci, którzy nie zdążyli czmychnąć. Wszyscy eserzy, począwszy od
Kiereńskiego, schowali się. Inni zawczasu znaleźli sobie kryjówki. Pozostałych, gdy ostrzał (i cała
ta haniebna bitwa) zakończył się, zaprowadzili piechotą, po błocie do twierdzy, gdzie już siedzieli
aresztowani przez Kiereńskiego niewygodni, bądź przeszkadzający bolszewikom ludzie.
Na drugi dzień, czarny, ciemny, wyszliśmy z Dymitrem Siergiejewiczem na ulicę. Jakże
ślisko, zimno, czarno… Śnieżna poduszka zakryła miasto? Rosję?
Gorzej…85

Rewolucja październikowa to cezura w życiu i światopoglądzie Mereżkowskiego – od
stycznia 1905 roku, aż do października roku 1917 rozwijał swoją koncepcję millenarystycznej
Teokracji Anarchistycznej, czerpiąc inspiracje tak z Apokalipsy św. Jana i zachodnioeuropejskich
millenarystycznych myślicieli, jak i z rewolucyjnej tradycji rosyjskiej inteligencji. Była to wizja,
którą napędzały wydarzenia historyczne, która czynnie włączała się w życie społecznopolityczne i która wreszcie rościła sobie ambicje do powołania nowej ery w dziejach świata. Tak
było do października 1917 roku, który zmienił wszystko. Skończył się czas walki o Królestwo
Ducha, a zaczął bój z bolszewikami jako wcieleniem antychrysta, jaki zawładnął Rosją. Bój ten
zapoczątkował wykład, a kolejno artykuł Upiór, dalej było Królestwo antychrysta i dziesiątki
tekstów pisanych jeszcze w Rosji, a potem w Paryżu, ale to już temat na odrębną rozprawę.
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Zakończenie

Powyższe stronice stanowiły próbę rekonstrukcji idei Teokracji Anarchistycznej Dymitra
Mereżkowskiego. Jak staraliśmy się pokazać, wyrosła on na glebie młodzieńczej fascynacji
narodnictwem i symbolizmem oraz późniejszej krytyki chrześcijaństwa w duchu modernizmu,
jednak jej właściwym katalizatorem stały się wydarzenia historyczne – wojna rosyjsko-japońska
oraz wybuch rewolucji.
Inspiracje nietzscheańskie i antypozytywistyczne wzorce estetyczne, przejawiające się w
krytyce materializmu, ateizmu oraz masowości, unifikacji i przeciętności mieszczaństwa, legły
u podstaw postulatu religijnej odnowy, która swój wyraz znalazła w koncepcji nowej
świadomości religijnej. Początkowo zakładała ona odrodzenie chrześcijaństwa poprzez
odrzucenie jego historycznych błędów – afirmacji ducha kosztem cielesności i wynikającego z
niej redukcjonizmu sfery doczesnej. Ten priorytet transcendencji nad historią i kulturą znalazł
swój wyraz w ascetyzmie, degradacji sfery erotycznej, ale także szerzej, w negacji sfery społecznej
w imię zbawienia pozaziemskiego. Skutkiem tych wypaczeń nauki Chrystusa była obserwowana
w Europie atomizacja życia społecznego, skrajny indywidualizm i fatalny konflikt pomiędzy sferą
sacrum i profanum, prowadzący albo do religijnego eskapizmy, albo ateizmu. Remedium na ten
kryzys Mereżkowski upatrywał w religijnej odnowie mającej dokonać się poprzez nowe,
chiliastyczne objawienie, ustanawiające Królestwo Ducha – nową epokę nie tylko w dziejach
chrześcijaństwa, ale i ludzkości w ogóle, które będąc zwieńczeniem, syntezą tradycji Starego i
Nowego Testamentu, znieść ma konflikt pomiędzy kulturą i religią poprzez ustanowienie
Królestwa Bożego na ziemi.
Przed rokiem 1905 Mereżkowski wierzył, że ustanowienie nowego eonu chrześcijaństwa,
tudzież postchrześcijaństwa, możliwe będzie dzięki wewnętrznej reformie prawosławia, której
kołem zamachowym miał być dialog duchowieństwa z inteligencją. Wierzył także, że otwarcie
się hierarchów kościelnych na szeroko pojętą kulturę, pozwoli im dokonać odnowy prawosławia,
oczyścić je z historycznych błędów i doprowadzi do otwarcia wrót Kościoła Janowego i
terrestrializacji zbawienia. Szanował on również status quo cara i nie postulował zmian
ustrojowych, wręcz przeciwnie, próbował działać w ramach istniejącego porządku, choć
przyznać trzeba, że w tym okresie zagadnienia polityczne nie były obecne w jego twórczości.
Jak staraliśmy się dowieść, nowa świadomość religijna uległa znaczącej ewolucji, a
kolejno radykalizacji pod wpływem wydarzeń „krwawej niedzieli” oraz wojny rosyjsko-
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japońskiej. Przeprowadzona analiza pokazała w jaki sposób estetyczno-kulturowa koncepcja
nowej świadomości religijnej, wskutek zdarzeń historycznych przybrała kształt aktywistycznej
eschatologii, nabrała cech politycznych, antysystemowych, antykonfesyjnych i rewolucyjnych,
by włączyć się do walki o postrewolucyjny ład nie tylko w Rosji, lecz w skali uniwersum.
Mereżkowski wypowiadając wojnę najpierw samodzierżawiu, a kolejno i prawosławiu,
postulował urzeczywistnienie Teokratycznej Anarchii – Królestwa Bożego na ziemi,
wyzwolonego spod wszelkich form zwierzchności i hierarchii, którego zasadą konstytutywną
byłaby miłość Boga i bliźniego. Ten millenarystyczno-mesjanistyczny cel, zgodnie z
poczynionymi założeniami powinien zostać osiągnięty dzięki współpracy z radykalną
inteligencją, która pod wpływem przekazu autora Teraz albo nigdy miała doświadczyć
światopoglądowego przeistoczenia i przezwyciężyć swój ateizm. Jak zostało pokazane,
koncepcja ta nie pozostała jedynie wizją teoretyczną, lecz zaowocowała bliskimi stosunkami
Mereżkowskiego z członkami Organizacji Bojowej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, w
szczególności z Borysem Sawinkowem, wraz z którym przystąpił on do pracy nad powołaniem
wspólnoty, mającej na celu urzeczywistnienie Teokratycznej Anarchii.
Wskazując rewolucyjną inteligencję jako „jeźdźców rewolucji” znaczącej przemianie
uległ także język i symbolika tekstów Mereżkowskiego, miejsce świętych Ojców Kościoła zajęli
terroryści z Organizacji Bojowej, przedstawiani jako męczennicy nowego objawienia, a sam
Dymitr Siergiejewicz przybrał formę proroka zwiastującego nadejście nowego ładu. Afirmacja
radykalnej inteligencji, w której notabene dopatrywać się możemy dalekiego echa młodzieńczej
fascynacji narodnictwem, skonfliktowała go z większością dawnych przyjaciół, co sprawiło, że
popadł w trudne położenie, z jednej strony będąc atakowanym właściwie przez wszystkich
myślicieli religijnych, a z drugiej wyśmiewanym przez większość ateistycznej inteligencji, dla
której mistycyzujący, modernistyczny eschatologizm był czystą aberracją.
Nie ma wątpliwości, że Dymitr Siergiejewicz przegrał – przegrał zarówno walkę o duszę
inteligencji, jak i całą rewolucję, jego myśl nie znalazła zbyt wielu wyznawców, a w wyniku
zwycięstwa znienawidzonych bolszewików musiał uciekać z Rosji. Mimo to, nigdy nie utracił
wiary w możliwość urzeczywistnienia Królestwa Ducha, traktując rządy bolszewików jako
przejściowy triumf antychrysta.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o znaczenie koncepcji Teokracji Anarchistycznej dla
historii idei, możemy wskazać przynajmniej kilka argumentów poświadczających jej wagę. Po
pierwsze jest ona ciekawym przykładem modernistycznej eschatologii, ilustracją zmagań
religijnego myśliciela z doświadczeniem pozytywizmu i próbą przezwyciężenia mieszczańskiego
materializmu, ateizmu i kryzysu więzi społecznych. Intuicje Mereżkowskiego dotyczące
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konfliktu kultury i religii oraz krytyka historycznego chrześcijaństwa okazały się być zbieżne z
poszukiwaniami dwudziestowiecznych myślicieli religijnych nie tylko w Rosji ale i w Europie
Zachodniej. Po drugie, filozofia Mereżkowskiego jest żywym przykład recepcji myśli Joachima z
Fiore na gruncie rosyjskim, a co więcej, łączy się z postulatem, a nawet programem jego
praktycznego urzeczywistnienia. Ukazuje więc nie tylko zainteresowanie myślą kalabryjskiego
mnicha, lecz stanowi także przykład jej ewolucji. Po trzecie, Teokracja Anarchistyczna pokazuje
z jak ogromnym fermentem intelektualnym mieliśmy do czynienia w 12 letnim okresie rewolucji
rosyjskiej i jak wiele idei rewolucyjnych walczyło, by stać się jej wiodącą narracją. Warto ten fakt
przypominać i akcentować, jako że w sto lat po przewrocie bolszewików, często upraszczamy, a
nawet banalizujemy historię tego brzemiennego w skutki wydarzenia. Wreszcie po czwarte, pro
domo sua nie powinniśmy zapominać o związkach łączących ideę Mereżkowskiego z polskim
romantycznym mesjanizmem, którego wagę i znaczenie Petersburski myśliciel wielokrotnie
podkreślał.
Znacznie trudniejsza wydaje się odpowiedź na pytanie o aktualność Mereżkowskiego i
jego miejsce we współczesnej filozofii. Nie ulega wątpliwości, że od wielu dziesięcioleci jest on
myślicielem zapomnianym i jeśli nawet jest obecny we współczesnych pracach, to obecność ta
ma charakter historycznej wzmianki, a nie żywej i twórczej inspiracji. Bardzo trudno orzec czy
taki stan rzeczy ma stały charakter, czy też możemy oczekiwać renesansu myśli
Mereżkowskiego, jego nowego odczytania. Na rzecz drugiego scenariusza może przemawiać
nieprzebrane bogactwo jego twórczości, w którym natchnienie odnaleźć mogą badacze
najróżniejszych dyscyplin, ale także obserwowane tak w Rosji, jak i w Polsce odrodzenie myśli z
zakresu szeroko pojętego nurtu religijno-mistycznego, przejawiające się prawdziwym
rozkwitem ruchów neomesjanistycznych, rewitalizowaniem romantycznych mitów przez mniej
lub bardziej skrajną prawicę, powrotem wątków (anty)bolszewickich do debaty publicznej, a
także zainteresowaniem chrześcijańską herezją, jurodztwem, czy szamanizmem. Być może nie
jest pozbawionym znaczenia i fakt wznowienia tomu Car i rewolucja, który nakładem jednego z
moskiewskich wydawnictw ukazał się w roku 2017. W związku z powyższym, pytanie o potencjał
filozoficzny twórczości Mereżkowskiego należy uznać za otwarte.
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Резюме

Настоящая диссертация является попыткой реконструкции и интерпретации идеи
Теократической Анархии русского писателя и философа Дмитрия Мережковского (1865–
1941), выросшей на почве его юношеского увлечения народничеством и символизмом и
последующей критики христианства в духе модернизма.
Проведенный анализ показывает, как эстетическая и культурная концепция
нового религиозного сознания, в результате русско-японской войны и начала революции,
приобрела форму эсхатологической активности, а также политические, антисистемные и
революционные черты с целью присоединения к борьбе за постреволюционный порядок.
Мережковский, объявляя войну самодержавию и православию, постулировал реализацию
Теократической Анархии - Царства Божьего на земле, освобожденного от всех форм
рабства и иерархии, основополагающим принципом которого будет любовь к Богу и
ближнему.

Согласно

сделанным

предположениям,

эта

милленаристическая

и

мессианская цель должна быть достигнута благодаря сотрудничеству Мережковского с
радикальной интелигенцией, которая под влиянием послания автора «Теперь или
никогда» должна испытать трансформацию тождественности и преодолеть атеизм.
Показывается, что эта концепция не была просто теоретическим видением, но привела к
ближайшим отношениям Мережковского с членами Боевой Организации Партии
Социалистов-Революционеров, в частности с Б. Савинковым, с котором начал он работать
над созданием общины для реализации Теократической Анархии.
Работа имеет три основных цели. Первой из них является анализ эволюции и
радикализации философского миросозерцания, происходящего под непосредственным
влиянием исторических событий. Вторая – показать концепцию Теократической Анархии
в широком контексте истории идей. Третья цель – проанализировать эволюцию
модернистской эсхатологической концепции в политическую программу и ее включение
в революционную деятельность. Структура работы подчинена определенным целям и
состоит из пяти глав.
В первой главе, «Рождение утопического миросозерцания», исследуются причины
радикального поворота в философии Мережковского, анализируется отношение
Мережковского к событиям «Кровавого воскресенья» и русско-японской войны, а также

219

обсуждаются важнейшие тексты 1905 года, указывающие рождение и формулировку
основных положений концепции Теократической Анархии.
Вторая

глава,

«Всадники

революции»

намеренно

нарушает

линейное

повествование работы с целью показать историю союзников, с которыми Дмитрий
Сергеевич хотел реализовать свою утопию. Представляются философские традиции и
социально-политические цели Партии Социалистов-Революционеров и ее Боевой
Организации, а также характеристика ее основных активистов, в том числе Б. Савинкова.
Третья глава, «Идея в нападении», представляет собой анализ «паломничества»
Мережковского в Париж в 1906-1908 гг., где он не только создал наиболее полную форму
своей концепции, но также попытался распространить ее на Западе. В дополнение, к
обсуждению текстов, созданных во время «добровольного изгнания», описывается
установление сотрудничества Мережковского с активистами Боевой Организации и их
взаимоотношения. Кроме того, были представлены отношения Мережковского с
интеллектуальными элитами Франции.
В четвертой главе, «Споры об идее», указывается концепция Теократической
Анархии в полемике с Н. Бердяевым и В. Розановым, а также с тезисами альманаха «Вехи».
Последняя глава, «Верификация утопии», показывает сильную связь идеи
Мережковского

с

историческими

событиями.

Наблюдается,

как

концепция

Теократической Анархии подвергалась пересмотру сначала под влиянием Первой
мировой войны, а затем Февральской и Октябрьской революций. Обнаруживаются не
только изменения внутренней структуры концепции, отношения к таким ключевым
вопросам как Россия или буржуазия, но также пересмотр целей после победы
большевиков.
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Summary

This dissertation is an attempt to reconstruct and interpret the construct of Anarchist
Theocracy by the Russian writer and philosopher Dymitr Merezhkowsky (1865-1941), which grew
out of the youthful fascination of narodnichestvo and symbolism and the subsequent criticism
of Christianity in the spirit of modernism.
The analysis shows how aesthetic and cultural concept of a new religious consciousness,
resulting from Russo-Japanese War and the outbreak of the revolution, transformed into activist
eschatology, took the political, revolutionary and anti-system characteristics, to join the struggle
for post-revolution order. Merezhkowsky, by declaring war on Tsarist autocracy and Orthodoxy,
postulated the realization of Theocratic Anarchy - God's Kingdom on earth, free from all forms
of sovereignty and hierarchy, whose constitutive principle would be the love of God and
neighbour. This millenarian-messianic goal should be achieved by Merezkhowsky's cooperation
with radical intelligentsia, which under the influence of the author's „Now or never” ideas was
to experience worldview transformation and overcome its atheism. As we show, the concept did
not remain only a theoretical vision, but it resulted in Merezhkovsky’s close relations with
members of the Combat Organization of Socialist Revolutionary Party, with Boris Savinkov in
particular, and with whom he proceeded to work on the establishment of the community which
aimed at achieving the Theocratic Anarchy.
The dissertation has three main goals. The first one is the analysis of the evolution and
radicalization of the philosopher's worldview, under the direct influence of historical events. The
second goal is to show the concept of Theocratic Anarchy in the wide context of the history of
this construct. Third one is the analysis of the evolution of modernist eschatological concept
into the political plan and revolutionary involvement. The structure of the dissertation was
subordinated to thus defined goals and consists of five chapters.
The first one, „The birth of a utopian worldview”, investigates the reasons for a radical
turn in Merezkhovsky's philosophy by analyzing his attitude to the events of "Bloody Sunday"
and the Russo-Japanese War. It discusses the most important texts of the year 1905 which show
the birth and formulation of the basic assumptions of the Theocratic Anarchy. It also presents
its ideological inspirations and intellectual traditions.
The second chapter, „Riders of the revolution”, is a departure from the linear narrative
of the whole dissertation, done in order to show the history of potential allies with whom Dmitri
Sergeyevich wanted to realize his utopia. It presents the philosophical traditions and socio221

political goals of the Socialist Revolutionary Party and profiles of all major activists, of Boris
Sawinkov in particular.
The third chapter, „The concept in charge”, is an analysis of Merezhkowsky's "pilgrimage"
to Paris from 1906-1908, where not only did he give his construct the fullest form, but also
attempted to propagate it in the West. In addition to discussing the texts created during the
"voluntary exile," this chapter describes the establishment of Merezhkowsky's cooperation with
activists of the Combat Organization of the Socialist-Revolutionary Party and their mutual
relations as well as Merezhkowsky's relations with French intellectual elites of that times.
The fourth chapter, „Disputes about the idea”, shows Theocratic Anarchy in numerous
polemics fought with N. Berdyaev and V. Rozanov, as well as in the discussion of the theses of
the legendary almanac Vekhi. Such a diverse comparison led to the presentation of main theses
formed by Merezkhovsky and forced him to take a stance on allegations.
The last chapter, „Verification of utopia” like the first one, shows a particularly strong
entanglement of Merezkhovsky's idea in historical events, but in this case it shows how the
concept of Theocratic Anarchy changed under the influence of World War I and the February
and October Revolutions. We observe not only changes in the internal structure of the whole
concept, attitude to key topics like Russia or the bourgeoisie, but also the evolution of
philosophical attitude and the revision of ambition in the face of the Bolshevik victory.
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