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Ideowy obraz Rosji w pismach Josepha de Maistre'a

Historia Rosji wciąż budzi w Polsce zainteresowanie i emocje. Kontrowersyjne często wydaje nam

się także spojrzenie ludzi Zachodu na ten kraj. Celem mojego doktoratu jest zapoznanie czytelnika

polskiego  z  obrazem  Rosji  wybitnego  sabaudzkiego  filozofa  konserwatywnego  Josepha  de

Maistre'a (1753-1821). Maistre spędził w Petersburgu 14 lat (1803-1817), w trakcie których wojny

napoleońskie,  a  następnie  ostateczna  klęska  Cesarza  Francuzów,  przemodelowały  gruntownie

geopolityczne  i  ideowe  oblicze  Starego  Kontynentu.  Sabaudczyk  nie  był  podróżnikiem,  lecz

dyplomatą.  Nie  pozostawił  barwnego  opisu  zwyczajów  rosyjskich,  nie  interesowały  go  też

krajobrazy tego wielkiego kraju. Przez półtorej dekady praktycznie nie ruszał się z Petersburga.

Interesowały  go  zagadnienia  władzy,  polityki,  religii  i  edukacji.  Chciał,  by  Rosja,  której  lud

niedotknięty był oświeceniowym "zepsuciem", przyczyniła się do moralnego uzdrowienia Europy.

Jednocześnie ten ultramontanista obawiał się, że prawosławie, penetracja filozofii  protestanckiej

oraz różnych sekt wyrosłych z reformacji mogą doprowadzić w Rosji do rewolucji, w porównaniu z

którą wydarzenia francuskie będą jawiły się jako niewinne preludium. 

 

Napisana  pod  kierunkiem  prof.  Pawła  Matyaszewskiego  (KUL)  rozprawa  doktorska  ujmuje

powyżej  zarysowane  problemy  w  sposób  nowatorski.  Inni  autorzy  zajmowali  się  faktografią

rosyjskiego epizodu w życiu Maistre'a, starali się też wyłuskać z wygłaszanych przez niego tez o

Rosji  informacje,  które  mogłyby  wzbogacić  wiedzę  o  jego  światopoglądzie.  Ja  zająłem  się

rekonstrukcją,  na  podstawie  wielu  rozproszonych  źródeł  (archiwa,  korespondencja,  teksty,

opracowania), całościowej wizji państwa rosyjskiego według Josepha de Maistre'a. Ze względów

metodologicznych  podzieliłem  swoje  rozważania  na  trzy  części:  1)  Państwo,  2)  Religia,  3)

Edukacja. Choć Maistre był wrogiem Oświecenia, to w polemice z nim podążał tymi szlakami,

jakie wytyczyli Wolter, Rousseau czy Diderot. Każdy rozdział zawiera kilkudziesięciostronicową

analizę "rosyjskich" pism Maistre'a, polemik, jakie prowadził, a także działań dyplomatycznych i

politycznych, jakie przedsiębrał dla wprowadzenia swoich idei w życie (m.in. polemika z projekami

konstytucyjnymi  Michaiła  Spierańskiego,  walka  o swobody dla  katolików w Rosji,  lobbowanie



przywilejów  dla  nauczania  jezuickiego, kontakty  z  wolnomularzami,  zwalczanie  wpływów

niemieckich i protestanckich). 

Zaplanowany przeze mnie projekt badawczy uzyskał w 2012 roku dofinansowanie Narodowego

Centrum Nauki w ramach programu Preludium (UMO-2012/05/N/HS2/00555).  Przeprowadzone

dzięki  niemu  badania  archiwalne  pozwoliły  mi  dotrzeć  do  źródeł  w  nauce  dotychczas

niecytowanych  (np.  nieopublikowana  praca  magisterska  wybitnego  francuskiego  rosjoznawcy

Pierre'a  Pascala,  który  miał  możliwość  badania  rosyjskich  archiwów  przed  Rewolucją).

Postanowiłem też sięgnąć do, zapoznanego na Zachodzie i w Polsce, dorobku nauki rosyjskiej w

badaniach nad Maistrem. Uważam, że moja praca w najpełniejszy dotychczas sposób komentuje i

konfrontuje  ze  sobą  rezultaty  prac  badaczy zachodnich  i  rosyjskich  nad postacią  i  twórczością

Josepha de Maistre'a.          

                                                              

Praca  została  napisana  w  języku  polskim  z  myślą  o  jej  wydaniu  książkowym.  W  tym  celu

przygotowałem poważną ilość tłumaczeń  dotychczas nieznanych fragmentów tekstów Josepha de

Maistre'a,  tak  aby  czytelnik  polski  mógł  w  pełni  zapoznać  się  z  wynikami  moich  badań  oraz

skonfrontować  je  z  oryginalnymi  wypowiedziami  ich  bohatera.  W  wybranych  przypisach

umieściłem także  przełożone  przeze  mnie  fragmenty  opracowań  rosyjsko-,  francusko-,  włosko,

niemiecko- i angielskojęzycznych. Recenzentami doktoratu są prof. Wiesław Malinowski (UAM) i

prof. Remigiusz Forycki (UW). 

               Łukasz Maślanka


