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stycznej ontologii i aksjologii „wáasną pseudouczoną konstrukcją teoretyczną, jakimĞ
«wglądem pierwotnym»” – s. 346).
W stosunku do Filozofii i losu wysunąü moĪna równieĪ bardziej szczegóáowe
zarzuty. Jeden z nich dotyczy zbytniej skrótowoĞci niektórych, bynajmniej nieoczywistych, komentarzy. Na przykáad w recenzji przekáadu Listów do Regiusa Kartezjusza Okoáowski proponuje bardzo ciekawą hipotezĊ na temat związku duszy
z ciaáem, postulując, Īe polega ona na poáączeniu idei wrodzonych (s. 19). Kwestii
tej, która sama w sobie mogáaby stanowiü istotny przeáom w badaniach nad myĞlą
ojca nowoĪytnej filozofii, autor Filozofii i losu poĞwiĊca jednak zaledwie stronĊ, jego
zaĞ wywody dalekie są od jasnoĞci. Takich miejsc, w których Okoáowski ucina
dopiero co powstaáy problem, jest wiĊcej, najlepszym zaĞ tego przykáadem jest artykuá „Eutanazja a samobójstwo” (s. 350), gdzie ostatnie trzy z szeĞciu podrozdziaáów
zajmują póátorej strony. Choü wady te nie dyskredytują publikacji, ich usuniĊcie
zwiĊkszyáoby jej niewątpliwą wartoĞü.
Bez wzglĊdu na uwagi krytyczne, Filozofia i los to ksiąĪka, która ma jeden nadrzĊdny cel: zaproponowaü taki obraz Ğwiata, w którym rządzi nie czáowiek, lecz przeznaczenie lub przypadek. Jako Īe kreowanie obrazów rzeczywistoĞci jest domeną
filozofii kontynentalnej, przyjemnoĞü z jej lektury bĊdą czerpaü gáównie ci, którym
bliska jest tradycja wyáoĪonej zgodnie z prawidáami logiki (ergo: antypostmodernistycznej) myĞli europejskiej. Praca Okoáowskiego moĪe okazaü siĊ jednak poĪyteczna dla kaĪdego – gwarantuje to erudycja autora, klarownoĞü myĞli, a przede
wszystkim fakt, Īe choü podejmowane w niej pytania nie padają w filozofii nazbyt
czĊsto, raz zaistniawszy, domagają siĊ choüby najbardziej zdawkowej odpowiedzi.
Jacek Jarocki
doktorant w Katedrze Historii Filozofii
NowoĪytnej i Wspóáczesnej
na Wydziale Filozofii KUL

Michel ELTCHANINOFF, Co ma Putin w gáowie?, táum. Andrzej Blik, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2015, ss. 162. ISBN: 978-83-64437-90-8.
Wáadimir Putin jest politykiem, który obecnie najintensywniej ogniskuje uwagĊ
szerokiego audytorium. Jawi siĊ jako postaü na wskroĞ ambiwalentna. AktywnoĞü
Putina na niwie miĊdzynarodowej sprawiáa, Īe rynek wydawniczy zostaá ostatnimi
czasy zasilony szeregiem pozycji poĞwiĊconych prezydentowi Rosji. O nakreĞlenie
portretu Putina pokusiá siĊ równieĪ Michel Eltchaninoff, francuski filozof (doktorat
na paryskiej Ecole Nationale Superieure) w eseju Co ma Putin w gáowie? (tytuá oryginalny: Dans la tête de Vladimir Poutine, Paris: Solin/Actes sud, 2015). ZainteresoROCZNIKI FILOZOFICZNE 64 : 2016 nr 1
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wania autora oscylują wokóá filozofii rosyjskiej. Ponadto Eltchaninoff dwukrotnie
piastowaá stanowisko w Ambasadzie Francuskiej w Moskwie. Szczególny rys publikacji Eltchaninoffa manifestuje siĊ w tym, Īe jego opracowanie nie koncentruje siĊ na
stricte politycznej analizie poczynaĔ Putina, co czynią w znakomitej liczbie autorzy
prac traktujących o prezydencie Rosji – Eltchaninoff káadzie tymczasem akcent na
filozoficzne antecedencje decyzji podejmowanych przez Putina. Eltchaninoff hoáduje
bowiem przekonaniu, Īe nie sposób interpretowaü dziaáaĔ prezydenta Rosji bez
wyeksplikowania myĞli filozofów rosyjskich, których poglądy Putin recypuje.
W poczet filozofów, których Putin darzy szczególną rewerencją, zaliczyü naleĪy
nade wszystko Iwana Iljina (1883–1954). Atencja Putina dla wzmiankowanego myĞliciela znalazáa swój oryginalny wyraz w tym, Īe w styczniu 2014 r. wysocy rangą
notable, gubernatorzy regionów tudzieĪ czáonkowie partii Jedna Rosja otrzymali
dzieáa Iljina w ramach prezentu noworocznego z wcale niezawoalowaną dyspozycją
o koniecznoĞci zapoznania siĊ z nimi. Wprawieni w konfuzjĊ decydenci, czĊstokroü
nienawykli do studiowania prac filozoficznych, musieli wiĊc wykonaü nie lada intelektualną pracĊ, choü dla co wnikliwszych obserwatorów ów dar prezydenta nie byá
rzeczą zgoáa zaskakującą. Putin od początku swej prezydentury nie stroniá od szafowania w swoich deklamacjach cytatami zaczerpniĊtymi z rosyjskich dzieá filozoficznych. Autor eseju stwierdza, Īe w Rosji filozofia jest nader silnie obecna. Wielu
urzĊdników zostaáo zobligowanych do odbywania seminariów na temat konserwatyzmu, dziaáacze partyjni uczestniczą w wykáadach tzw. Uniwersytetu Obywatelskiego, a po aneksji Krymu odbyáo siĊ tam forum Tauryda1, podczas którego filozofowie objaĞniali zgromadzonej máodzieĪy arkana tzw. konserwatywnego zwrotu
zainicjowanego przez Putina. Eltchaninoff stwierdza, Īe niepodobna rozprawiaü
o „filozofii Putina”, gdyĪ nie przedstawiá on wáasnej teorii filozoficznej ani nie
wdraĪa li tylko jednej z koncepcji, wszelako okreĞlony krąg myĞlicieli odciska nad
wyraz silne piĊtno na jego polityce, rzutując na podejmowane przezeĔ inicjatywy.
Wedáug autora Putin nie traktuje dorobku myĞlicieli, na których siĊ powoáuje, instrumentalnie, starając siĊ tylko o intencjonalne uszlachetnienie swoich dziaáaĔ, lecz Īywi
doĔ szczerą estymĊ.

FILOZOF UMIàOWANY: IWAN ILJIN

Jakkolwiek, o czym napomyka Eltchaninoff, po upadku Związku Radzieckiego
Putin zrazu z luboĞcią powoáywaá siĊ na Kanta, perorując o koniecznoĞci zapewnienia
wolnoĞci jednostki i pokojowej koegzystencji miĊdzy narodami, co miaáo byü kompatybilne z wykazywanymi wówczas publicznie liberalnymi inklinacjami, prym
wĞród ulubionych myĞlicieli Putina bezapelacyjnie wiedzie obecnie Iwan Iljin. ĝmia1

Tauryda to staroĪytna nazwa Krymu.
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áo moĪna wyartykuáowaü, Īe za sprawą prezydenta Rosji zostaá on poĞmiertnie wyniesiony na piedestaá, gdyĪ ongiĞ – w Rosji przedwojennej i radzieckiej – jego
pozycja byáa marginalna. Symboliczna rehabilitacja Iljina dokonaáa siĊ w 2005 r., kiedy sprowadzono szczątki filozofa ze Szwajcarii, okraszając to wydarzenie podniosáym
naboĪeĔstwem. Od tego okresu moĪna proklamowaü nastanie epoki Iljina – przez
piĊtnaĞcie lat Putin po wielokroü powoáywaá siĊ na sáowa filozofa. Iljin byá filozofem
religii, prawoznawcą i publicystą. OrĊdowaá na rzecz ruchu monarchistycznego, sytuując siĊ w opozycji wobec rewolucji bolszewickiej. W 1922 r. zostaá deportowany
z Rosji. PrzystaĔ znalazá w Berlinie, gdzie trudniá siĊ nauką do czasu relegowania go
z uczelni przez nazistów.
Sztandarową pozycją Iljina jest Ɉ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɡɥɭ ɫɢɥɨɸ [„O przeciwstawianiu siĊ záu siáą”] (1925 r.). Dzieáo stanowi wyraz jego pragnienia pogodzenia
chrzeĞcijaĔskiego miáosierdzia z moĪliwoĞcią odpowiadania záem na záo. Danie odporu záu wszakĪe czĊstokroü samo staje siĊ aktem moralnie záym. Iljin czyni jednak
konstatacjĊ, Īe – po pierwsze – brak repliki na záo równieĪ poczytaü siĊ winno jako
dziaáanie naznaczone záem, siáa zaĞ jawi siĊ jako nieodzowny atrybut w momencie
wykorzystania innych Ğrodków. Praca Iljina stanowiáa polemikĊ z tezą Lwa Toástoja
o powinnoĞci zachowania biernego oporu. Iljin dokonaá nastĊpującej egzegezy myĞli
Toástoja: „Nie ma wątpliwoĞci, Īe hrabia L.N. Toástoj i zgadzający siĊ z nim moraliĞci wcale nie nawoáują do takiego bezwzglĊdnego niesprzeciwiania siĊ, które byáoby
jednoznaczne z dobrowolną moralną samodeprawacją. Przeciwnie, ich idea polega
przede wszystkim na tym, Īe walka ze záem jest konieczna, lecz w caáoĞci naleĪy ją
przenieĞü w wewnĊtrzny Ğwiat czáowieka, a przy tym w szczególnoĞci tego czáowieka.
Ich «niesprzeciwianie siĊ» oznacza sprzeciw i walkĊ; jednak tylko przy pomocy
niektórych, wybranych Ğrodków. Oni wyznaczają cel: pokonanie záa, lecz dokonują
osobliwego wyboru dróg i Ğrodków. Ich nauka jest nauką nie tyle o záu, ile o tym
mianowicie, w jaki sposób go nie pokonaü”2. Iljin aprobuje tedy naukĊ o wewnĊtrznej
niezgodzie na záo, jednakĪe zachĊca do aktywnego sprzeciwu wobec niego równieĪ na
páaszczyĨnie fizycznej.
Warto wyeksponowaü jeszcze jedną myĞl Iljina, którą formuáuje nastĊpująco:
„PaĔstwo musi prowadziü walkĊ ze zbrodniarzami i jest to rzeczą konieczną oraz
duchowo sáuszną, lecz drogi i Ğrodki tej walki mogą byü niecnotliwe i bywa, Īe zmuszają do niecnotliwoĞci. I oto tylko ludzie lepsi zdolni są podjąü siĊ tej niecnotliwoĞci, nie zaraĪając siĊ nią; odnaleĨü i zachowaü w niej odpowiednią miarĊ”3. Filozof
hoáduje tym samym przekonaniu, Īe ludzie predysponowani do przywództwa, uciekając siĊ do niegodziwoĞci, mogą czyniü dobro. Ich dziaáania są nieodzowne do
trwania spoáeczeĔstwa, które w przypadku poniechania okreĞlonych przedsiĊwziĊü
przez wáadcĊ, pogrąĪyáoby siĊ w „prawdziwym” záu. Teza o przeciwstawianiu siĊ záu
2
Katarzyn K RASUCKA, Iwan Iljin i jego doktryna o przeciwstawianiu siĊ záu siáą (Biaáystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaáymstoku, 2011), s. 49.
3
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siáą pozwala usprawiedliwiü wszystkie niegodne akty paĔstwa, gdyĪ – jak gáosi Iljin –
ten, kto nie wyraĪa czynnej dezaprobaty wobec záa, zostaje nim przesycony, stając siĊ
jego narzĊdziem. Iljan gáosi, Īe postulaty Toástoja jedynie pozornie korespondują
z naukami Chrystusa, implikując rozmycie rosyjskiej religii (prawosáawia) i nadwątlenie kultury politycznej. Trudno nie dostrzec, Īe w tekstach Iljina pobrzmiewa nuta
wáaĞciwa filozofii Nietzschego. Iljin artykuáuje bowiem, Īe Toástoj pospoáu ze swoimi
towarzyszami „dokonywali wytyczania faászywych granic dobra i záa: bohaterzy uwaĪani byli za nikczemników; natury bezwolne, bojaĨliwe, hipochondryczne, patriotycznie martwe, antyobywatelskie – wychwalane byáy jako cnotliwe […] uzasadnia
sáaboĞü, gloryfikuje egocentryzm, toleruje bezwolnoĞü, uwalnia duszĊ od spoáecznych
i obywatelskich powinnoĞci, musiaáa cieszyü siĊ powodzeniem wĞród ludzi, szczególnie nierozumnych, bezwolnych, sáabo wyksztaáconych i skáonnych do upraszczającego, naiwnie idealistycznego Ğwiatopoglądu. W ten sposób nauka hrabiego L.N.
Toástoja i jego zwolenników przyciągaáa do siebie sáabych i prostodusznych ludzi”4.
Aspekt usprawiedliwienia dokonywanego záa, choü jawi siĊ jako cecha dystynktywna jego myĞli, nie wyczerpuje korpusu przekonaĔ Iljina. Iljin antycypowaá, Īe
imperialistycznie zorientowani sąsiedzi Rosji bĊdą czyniü zakusy na terytoria, które
winny znajdowaü siĊ pod pieczą Moskwy: UkrainĊ, Kaukaz czy AzjĊ ĝrodkową.
Rosja jako byt „uformowany historycznie i uzasadniony kulturowo” nie moĪe bez
znacznego uszczerbku lub nawet demontaĪu utraciü tych poáaci. Iljan podnosi równieĪ kwestiĊ, Īe Ğwiat zachodni nie jest w stanie zaaprobowaü odmiennoĞci Rosji –
jego stosunek do Rosji znaczą abominacja i niezrozumienie, dąĪy przeto do jej
rozbicia i likwidacji. W optyce Iljana Zachód, by osiągnąü ten cel, w sposób nieuprawniony szafuje wolnoĞciową frazeologią w odniesieniu do narodów pozostających formalnie lub nieformalnie pod kuratelą rosyjską. Iljan odpiera tĊ wykáadniĊ,
stwierdzając, Īe niektóre „plemiona” nie mają inklinacji ku temu, by zorganizowaü
siĊ w paĔstwo, winny wiĊc znajdowaü siĊ pod auspicjami nacji dojrzalszych.
W swoich pismach Iljin w poczet owych nacji zaliczaá m.in. Flamandów, KataloĔczyków, SáoweĔców, Sáowaków, Chorwatów oraz „maáych braci” ukraiĔskich, kaukaskich i azjatyckich. Na kanwie wydarzeĔ, które rozegraáy siĊ na ukraiĔskim Majdanie
w listopadzie 2013 r., i ich implikacji w postaci wojny na wschodnich rejonach Ukrainy
nie sposób nie stwierdziü, Īe dziaáania Putina są emanacją przekonaĔ Iljina. W owym
czasie wszakĪe Unia Europejska pragnĊáa dokonaü ĞciĞlejszej integracji z Ukrainą poprzez parafowanie umowy stowarzyszeniowej. Putin wywará nacisk na ówczesnego
prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza, aĪeby poniechaá podpisania rzeczonego
dokumentu, dopatrując siĊ po stronie Zachodu intencji wyrwania Ukrainy spod rosyjskiej pieczy. Echa myĞli Iljana pobrzmiewają równieĪ w sáowach Putina, ilekroü mówi,
Īe UkraiĔcy są „bratnim” narodem tudzieĪ Īe Rosjanie i UkraiĔcy to „jeden naród”.

4
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KONSERWATYZM, ROSYJSKA DROGA I EURAZJATYZM

Fundamentalne zaáoĪenia Putinowskich pryncypiów ufundowane są na kontaminacji trzech pierwiastków: konserwatyzmu Ğwiatopoglądowego, koncepcji Rosyjskiej
Drogi i idei Eurazji. Konserwatyzm Putina manifestuje siĊ w hoáubieniu tzw. tradycyjnych wartoĞci, czyli estymie wobec religii prawosáawnej, eksponowaniu roli Cerkwi, krytyce wobec liberalnych postulatów Ğwiatopoglądowych (m.in. sprzeciwie
wobec „maáĪeĔstw” homoseksualnych). Konserwatyzm ten wymierza równieĪ ostrze
krytyki wobec Europy Zachodniej, która w mniemaniu Putina pogrąĪa siĊ w moralnej
inercji, permisywizmie i hedonizmie.
Putin zgadza siĊ z tezą, wyraĪoną przez Nikoáaja Danilewskiego (jednego z czoáowych reprezentantów fali panslawizmu), o zasadniczej odmiennoĞci Rosji od Europy Zachodniej. Zgodnie z tą optyką nie sposób mówiü o gáĊbszym powinowactwie
Rosji z Europą Zachodną, gdyĪ Rosja jawi siĊ jako byt zgoáa odmienny, oryginalny.
Rosja nie winna zmierzaü do jednoĞci z Zachodem, lecz przeciwstawiaü siĊ ideom zeĔ
páynącym. Danilewski stawia tezĊ o koniecznoĞci konfrontacji Rosji ze Ğwiatem
zachodnim, utrzymując, Īe Zachód nie jest w stanie powĞciągnąü swoich wymierzonych w RosjĊ zakusów. Hoáduje ponadto przekonaniu, Īe cywilizacja Zachodu nie
jest uniwersalna, toteĪ naleĪy daü odpór jej supremacyjnym zapĊdom i przeciwstawiaü siĊ próbom implementacji jej treĞci na rosyjski grunt. Z perspektywą Danilewskiego koresponduje równieĪ wizja artykuáowana przez Aleksandra Prochanowa
(Eltchaninoff mniema, Īe jego opinie odciskają bardzo wyraĨne piĊtno na doradcach
Putina) – Rosji jako „trzeciego Rzymu”, która jest predestynowana do zastąpienia
Konstantynopola jako kolebki chrzeĞcijaĔstwa. Prochanow uzasadnia ten historiozoficzny rys, akcentując, Īe cztery imperia nastĊpowaáy po sobie: RuĞ Kijowska
i Nowogrodzka, Moskowie, Romanowowie oraz imperium sowieckie. DziĞ wykuwa
siĊ piąte. Wedle Prochanowa immanentną czĊĞcią rosyjskiego ducha jest imperializm,
przeto powĞciąganie ekspansjonistycznych tendencji absolutnie nie licuje z naturą
rosyjskoĞci. Powrót na drogĊ imperializmu, zdaniem Prochanowa, zostaá zainicjowany wojną przeciwko Gruzji w 2008 r., zwieĔczoną inkorporacją (choü formalnie
nadaniem statusu niepodlegáych republik) Abchazji i Osetii Poáudniowej. Akcje
militarne na Ukrainie oraz przyáączenie Krymu stanowią kontynuacjĊ imperialnego
paradygmatu. Poza komponentem mesjanistycznym i imperialistycznym Prochonow
wskazuje na inny aspekt konstytuujący rosyjskoĞü – na teocentryzm. Zachodowi Prochanow przypisuje bardzo wyraĨne wpáywy modernistyczne, ukierunkowanie ku
báĊdnej wizji antropocentryzmu, godzącego w osobĊ, rodzinĊ i naturĊ.
Niebezzasadnie Eltchaninoff konkluduje, Īe prymarne znaczenie w ideologicznym
spektrum projektów Putina przyznaü trzeba koncepcji Unii Eurazjatyckiej. 29 maja
2014 roku Rosja, Kazachstan i BiaáoruĞ podpisaáy umowĊ o unii gospodarczej. Putin
dąĪy, by akces do tego gremium záoĪyáa Armenia i Kirgistan. Choü projekt dopiero
jest u swego zarania, Unia Eurazjatycka miaáaby stanowiü przeciwwagĊ dla Unii
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Europejskiej. Putin niejednokrotnie podkreĞlaá, Īe terytorialnie i duchowo Rosja przynaleĪy równieĪ do Azji, z czego w jego mniemaniu poprzednicy nie czynili naleĪytego uĪytku. Geneza prądu eurazjatyckiego siĊga lat 20. XX wieku. Jego prekursorami byli myĞliciele, którzy opuĞcili RosjĊ po rewolucji; rej wĞród nich wodziá Piotr
Sawickij (1895–1968), który odrzuciá dychotomiĊ miĊdzy Europą i Azją opartą na
granicy na Uralu, postulując proklamowanie „nowego kontynentu” – Eurazji wáaĞnie,
z przewodnią rolą Rosji. Idea eurazjatycka ma szereg przychodzących Putinowi w sukurs komponentów. UmoĪliwia obejmowanie swoimi auspicjami szerokiego wachlarza ludów, jĊzyków i religii, trudniej zatem przypisaü jej nacjonalistyczne konotacje. Po wtóre, daje asumpt do zarysowania ostrzejszego kontrastu cywilizacyjnego
z Zachodem. Po trzecie, formuáa „Eurazji” jest bardzo szerokim kwantyfikatorem,
pozwala na páynne modyfikacje stojących za nią idei, toteĪ nietrudno antycypowaü, Īe
Putin orzeknie, iĪ obejmuje ona zarówno BuágariĊ, jak i tereny w pobliĪu Afganistanu. Za egzemplifikacjĊ tej tezy mogą posáuĪyü sáowa Putina wygáoszone w 2000 r.
na Narodowym Uniwersytecie Eurazjatyckim im. Lwa Gumilowa o „ogromnym
terytorium Eurazji od Baátyku i Karpat po Ocean Spokojny”. Rola Rosji w projekcie
Eurazji ma manifestowaü siĊ tym, Īe bĊdzie ona jawiü siĊ jako emisariusz chrzeĞcijaĔskiej Europy i Ğrodek ciĊĪkoĞci Azji na Wschodzie.
Esej Co ma Putin w gáowie? to nieodzowna lektura dla kaĪdego, kto próbuje
zrozumieü wspóáczesną RosjĊ. WĞród szeregu publikacji wyróĪnia siĊ oryginalnoĞcią
ujĊcia postaci Putina, zarysowując rzadko podejmowane przez interpretatorów jego
poczynaĔ tropy. Zastrzec jednakĪe naleĪy, Īe czĊĞü wątków winna byü silniej zasygnalizowana przez autora, a sama rozprawa jawi siĊ jedynie jako preludium do gáĊb
studium nad wizją polityki uprawianej przez Putina. Wáadimir Putin niewątpliwie na
staáe zapisze siĊ w panteonie najwaĪniejszych postaci XXI wieku, dlatego kaĪda
rzecz, która pozwala zgáĊbiü motywacje stojące za podejmowanymi przezeĔ decyzjami, powinna byü wnikliwie zgáĊbiana.
Damian Maziarz
doktorant w Katedrze Etyki Szczegóáowej
na Wydziale Filozofii KUL

