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DUCH ROSYJSKI A WYCHOWANIE
Przypomnienie publikacji zatytułowanej Duch rosyjski jako wychowawca1, autorstwa Tadeusza Grużewskiego, działacza endeckiego z przełomu
XIX i XX w., niejednemu może się wydawać pewnym zaskoczeniem.
Po lekturze poszczególnych zeszytów „Zesłańca”, choćby numeru 84 (2021),
można stwierdzić, że prawie każdy autor piszący o tematyce zesłańczej porusza
wpływ ducha rosyjskiego na mentalność osób represjonowanych przez Rosję.
W przypadku niniejszego tekstu można by mówić nawet o przedsięwzięciu
podwójnie zaskakującym. Jego przypomnienie to nie tylko sięgnięcie
do skarbca myśli narodowodemokratycznej – dziś nadal żywej, chociaż nie
w takim wydaniu, w jakim reprezentował ją wspomniany autor. To także
ostrzeżenie przed degradacją Polaków spowodowaną wpływem inwazji
rosyjskiej, czy wręcz rusyfikacyjnej. Za życia autora był to temat aktualny,
bowiem los Polski pozostawał jeszcze w zawieszeniu. Publikacja ukazała się
drukiem w 1916 r., a więc w czasie, kiedy Królestwo Polskie opuścili już
Rosjanie2. Prorosyjska myśl polityczna w polskich środowiskach mocno się już
wtedy chwiała, a obietnice zaborców, z jednej czy z drugiej strony, były bez
pokrycia. Tadeusz Grużewski pisał swój i dziś aktualny esej polityczny
w momencie, gdy nadzieja na zmartwychwstanie Polski stawała się bardziej
realna. Trudno było przewidzieć, jakie ono miało być i jakimi powinno dokonać
się siłami. Zaborcy, wprawdzie poróżnieni, nie wypadli jeszcze z gry. Jeśli
zakładali jakiś status niepodległości Polski, to w ograniczonym wymiarze
i każdy w ramach swego władania.
Myśl narodowodemokratyczna, w taki czy inny sposób, wiązała los
Polski z Rosją. Nie można jednak – uznając nawet taką kalkulację
za najodpowiedniejszą – tracić z oczu tego wszystkiego, co niosła ze sobą
rusyfikacja. Właściwie była ona obecna już od pierwszego rozbioru Polski,
a tylko z biegiem czasu przyjmowała coraz to inne formy i sprowadzała coraz to
1
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nowe następstwa. Autor prezentowanej tu publikacji zwracał głównie uwagę
na jedną dziedzinę życia społecznego. Było i pozostaje nią nadal wychowanie,
niekoniecznie szkolne czy rodzinne, ale takie, które można by nazwać
obywatelskim.
W Rosji przymiotnik ten musiałby być opatrzony bardzo obszernym
komentarzem. Racja tego twierdzenia tkwiła w większej tu, niż gdzie indziej,
przepaści między stanami. Na przykład, brak było choćby najmniejszego
wspólnego mianownika wychowawczego między inteligentem rosyjskim
a innymi warstwami społecznymi. Zresztą każda taka warstwa tworzyła świat
zamknięty. Nie było zintegrowanego społeczeństwa. Istniały natomiast
wspólne, łączące niemal wszystkich nawyki oraz tradycja – nie ta, sięgająca
korzeni, ale ta rodząca się w codzienności. Powszechnym zjawiskiem stały się:
korupcja, strach, łapownictwo, często zwierzęca uległość wobec mających
jakąkolwiek władzę: bije, więc ma rację, zanik samodzielnego myślenia, gdyż
myślą ci, którzy rozkazują. Powstała mieszanina kultury, której początki sięgają
rządów Iwana Groźnego, poprzez pruski dryl nabywany zwłaszcza za czasów
panowania Katarzyny II. Mentalność rosyjska – tam, gdzie w ogóle o niej
można mówić – nie zakładała odpowiedzialności osobistej, gdyż to car
odpowiadał za wszystko. Tak było zresztą w każdym systemie totalitarnym.
Alles auf Befehl – jak mówi znane niemieckie zawołanie. W Rosji nie było
inaczej, z tą tylko może różnicą, że chłop do kultu cara – nazywanego nie bez
racji batiuszką, ojczulkiem – dodawał zautomatyzowaną prawosławną
religijność, pustą wewnętrznie, a bogatą w gesty. Rewolucja proletariacka
ukazała, jak szybko ta skorupa odpadła od chłopskiego grzbietu i myślenia.
Taki model wychowania ukazał Grużewski w odniesieniu do wszystkich
płaszczyzn życia. Ostrzegał przed jego adopcją w polskim społeczeństwie,
poddanym przez z górą dwa wieki wychowawczej destrukcji dokonywanej
podczas rosyjskiego panowania.
Przypomniana tu rozprawa ma jeden zasadniczy walor, o którym należy
krótko powiedzieć. Jest to diagnoza mająca odniesienie profetyczne. Grużewski
zmarł w 1938 r., a więc w czasie, gdy mógł już zweryfikować swoje poglądy.
Jego śmierć nastąpiła już po wielkim głodzie na Ukrainie (1931-1932),
w trakcie niezwykłej czystki i na początków zbrodniczej dyktatury Józefa
Stalina. Jakie byłyby jego przemyślenia, gdyby mógł śledzić następne lata?
Można śmiało rzec, że to, co napisał, może posłużyć za scenariusz do filmu
fabularnego, chronologicznie niczym nie ograniczonego. Jeśli mutatis mutandis
spojrzymy na minione czasy, aż do współczesności, to znajdziemy dawny obraz
rzeczywistości, może tylko trochę zmodyfikowany.
Czy to zaskoczenie, a może anachronizm – jak wspomniano na początku?
Z pewnością byłby takim, gdyby przyjąć, że idea narodowodemokratyczna
w niczym nie zweryfikowała swego katechizmu. Byłby takim także, gdyby
w grę wchodziło zagrożenie mentalności rusyfikacją, zwłaszcza w sferze
publicznej. Grużewski obawiał się tego. Nic nie wskazuje na to, że dzisiaj takie
obawy stały się anachroniczne. Możemy zatem postawić pytanie: Tadeusz
Grużewski redivivus?

Duch rosyjski a wychowanie

67

Może warto zatem zacytować choćby niektóre ciekawe fragmenty
przemyśleń Grużewskiego opatrzone wymownym śródtytułem Rządy rosyjskie
a dewastacja społeczna3.
„Naród polski w swym dziejowym rozwoju, w swym życiu obyczajowym, w swych ideałach, we wszelkich wreszcie dziedzinach kulturalnych jest
odroślą cywilizacji zachodniej. W naszej świadomości zbiorowej istniało nader
żywe poczucie głębokiej przepaści, oddzielającej nas od wschodniej,
bizantyjskiej kultury, której główną przedstawicielką i piastunką jest od szeregu
wieków carska Rosja.

Od dawna wpływy moskiewskie żłobiły sobie u nas liczne łożyska, a ich
ujemne działanie wzmagało się u nas z każdym rokiem, odkąd Moskale zostali
panami naszego kraju i mogli się posługiwać wszystkimi środkami władzy
państwowej.
Dzieje panowania moskiewskiego, o ile rozważać je zechcemy pod kątem
zachowania i rozwoju naszej umysłowej i moralnej świadomości, nie są niczym
innym jak dewastacją i pozostawiają po sobie ruinę.
Apologeci Rosji, których tylu mieliśmy w ciągu ostatnich dwóch stuleci,
zwłaszcza w okresach upadku, przygnębienia i demoralizacji, apologeci ci
różne przytaczali argumenty na rzecz ścisłego związku z Rosją i jej przodującej
roli. Od pół wieku dominujące wśród nich miejsce zajął argument
ekonomiczny. Są liczne koła, dla których jest on alfą i omegą współczesnej
historiozofii naszej i sprowadza do zera wszelkie pozostałe względy.
Ośmielamy się jednak twierdzić, że od warunków ekonomicznych
nierównie ważniejsze jest to, co kształtuje samego człowieka, co stanowi o jego
wychowaniu, rozwoju i uzdolnieniach. Od tych uzdolnień, od właściwości
umysłowych i moralnych środowiska ludzkiego zależy przecież racjonalne
3
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zużytkowanie samych warunków ekonomicznych, które w braku niezbędnego
pierwiastka ludzkiego mogą pozostać bez żadnej wartości.
Najwyższym tedy sprawdzianem w ocenie systemów i instytucji
polityczno-społecznych jest ich wpływ wychowawczy, jest suma skutków,
wyrażających się w urobieniu samego materiału ludzkiego. Mówiąc
o wychowaniu, zacieśniamy nieraz jego wyobrażenie do szkolnictwa
i do instytucji, bezpośrednio z nim związanych. W rzeczywistości wszelkie
nauczanie i kształcenie szkolne jest tylko częścią i bodaj czy najważniejszą
ogólnej szkoły życia zbiorowego, na którą składa się łączne oddziaływanie
instytucji państwowych, społecznych i kulturalnych. Szkołą narodów, zarówno
w perspektywie wieków jest ich organizacja materialna i duchowa,
a wychowaniem – cała ich historia.
Społeczeństwo nasze okazuje duże zainteresowanie sprawami szkolnymi
i ujawnia znaczną w tym kierunku ofiarność. Obyż zrozumiało nareszcie,
że wychowanie nie zaczyna się i nie kończy w szkole, że ogarnia ono całość
życia w szeregu pokoleń i albo gromadzi się i zdolność zbiorową, albo ją trwoni
i niszczy. Otóż z tego dziejowo-wychowawczego stanowiska panowanie
rosyjskie nad cywilizowanym narodem zasługuje na najcięższe zarzuty.
Najbardziej zdecydowani moskalofile znaleźliby się w niemałym kłopocie,
gdyby się ich zapytano, czegośmy się od Moskali w ciągu ich stuletnich rządów
nauczyli. Oni sami twierdzą, że nauczyli nas porządku lub demokratyzmu, lecz
ich polscy obrońcy i zwolennicy wolą pomijać te wątpliwe zasługi. Za to
z wielkim upodobaniem podkreślają korzyści materialne, płynące ze współżycia
z Rosją, jak również przyszłe cnoty publiczne Moskali, gdy ci staną się
względem nas i innych narodowości przeciwstawieniem tego, czym byli
dotychczas. [...].
Demoralizujący wpływ panowania rosyjskiego, czy to w czasie
rozbiorów, czy w okresie mickiewiczowskich Dziadów, czy w ciągu
późniejszych dziesięcioleci był faktem oczywistym i najboleśniejszym
dla przodujących umysłów polskich. Nie był też czymś przypadkowym, lecz
wynikał z samej istoty rzeczy. Moskale, chcąc nad naszym narodem panować,
świadomie lub nieświadomie dążyli do tego, ażeby mu odebrać wszelkie
pierwiastki przewagi moralnej oraz wyższej kultury i zrobić z niego bierną
masę, której łatwo narzucić niewolę. Dwa narzędzia, którymi posługiwał się
najazd moskiewski jeszcze za czasów niepodległej formalnie Rzeczypospolitej
– to postrach i korupcja. Są to zresztą dwa klasyczne środki, wypróbowane przy
budowie państwa rosyjskiego i wychowaniu jego narodu.
Lepsze żywioły narodu polskiego nie dały się zniewolić ani groźbami
przemocy, ani widokami korzyści osobistej. Tym samym stawały na drodze
Moskalom, którzy ze swej strony używali wszelkich środków, ażeby usunąć lub
osłabić widoczną przeszkodę. Zresztą drapieżne instynkty zastępowały często
w tych wypadkach polityczną rachubę. Ze szczególnym upodobaniem znęcał
się Moskal nad tym wszystkim, czego sam nie posiadał, a w czym odgadywał
znamię wyższości kulturalnej lub moralnej. Barbarzyńska racja stanu szła
w jednym kierunku z działaniem instynktów i nałogów”4.
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