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Zamieszczenie monografii 

DENIS SDVIŽKOV
Epoka inteligencji

Historia porównawcza
warstwy wykształconej w Europie

w otwartym dostępie przez sieć Internet 
– zadanie finansowane w ramach umowy

nr 609/P-DUN/2019 ze środków 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych 

na działalność upowszechniającą naukę. 



 

Seria „Klio w Niemczech” jest częścią pro-
jektu translacyjnego Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie. Równoległa ini-
cjatywa pod nazwą „Klio in Polen” ma za zada-
nie popularyzować polską literaturę historyczną 
w Niemczech. Celem serii „Klio w Niemczech” – 
adresowanej zarówno do profesjonalnych histo-
ryków, jak i do szerokiego grona miłośników 
historii – jest zaprezentowanie polskim czytel-
nikom najciekawszych prac i dokonań niemiec-
kiej historiografii w okresie powojennym, tak by 
mogły się one wpisać w szerszy kontekst euro-
pejskiego i polskiego dyskursu historycznego.

Wydawnictwo Neriton
Instytut Historii PAN

17

Kli
o w

 N
iem

cz
ec

h
DE

NI
S S

DV
IŽ

KO
V 

 Ep
ok

a i
nt

eli
ge

nc
ji

Denis Sdvižkov, ur. 1968, absol-
went Uniwersytetu Moskiewskiego 
im. M. Łomonosowa i Uniwersytetu 
Eberharda Karola w Tybindze. Sty-
pendysta wielu niemieckich fundacji, 
wieloletni współpracownik między 
innymi Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD, Niemiec-
kiej Centrali Wymiany Akademic-
kiej). Od sierpnia 2010 r. pracuje 
w Niemieckim Instytucie Historycz-
nym w  Moskwie. Autor kilkunastu 
artykułów o  dziejach inteligencji, 
relacjach rosyjsko-niemieckich 
i  ro syjsko-francuskich oraz pacy-
fizmie w  Rosji i  Niemczech przed 
1914 r.

Prezentowany tom to pierwsza 
na polskim rynku pozycja przedsta-
wiająca dzieje warstw wykształco-
nych we Francji, Niemczech, Polsce 
i Rosji od połowy XVIII do połowy 
XIX w. (z licznymi odwołaniami do 
pierwszych dekad XX w.), ukazująca 
najważniejsze różnice i podobieństwa 
między nimi. Autor analizuje procesy, 
które doprowadziły do wykształce-
nia się świadomości inteligencji jako 
grupy społecznej, jej stosunek do 
państwa, modernizacji i najważniej-
szych ideologii owych czasów, a także 
realia życia inteligentów w czterech 
krajach: ich sytuację materialną, 
zainteresowania i fascynacje, mody 
i aspiracje. Ponadto książka zawiera 
katalog głównych problemów teore-
tycznych badań nad inteligencją i jej, 
zawsze kłopotliwą i pełną wątpliwo-
ści, samoświadomością. 

DENIS SDVIŽKOV

Epoka inteligencji
Historia porównawcza 

warstwy wykształconej w Europie
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Przedmowa

Książka ta zrodziła się z dyskusji z kolegami z Berlińskiego 
Kolegium Porównawczej Historii Europy (Berliner Kolleg für 
Vergleichende Geschichte Europas, BKVGE). Nazwa kolegium 
była zarazem jego programem. Najważniejsze zjawiska histo-
ryczne – w  moim przypadku inteligencję – chciano opisywać 
komparatystycznie, w  perspektywie europejskiej. Dzięki szer-
szemu ujęciu i  jasnej strukturze – zwięzły przegląd dziejów, 
najważniejsze zagadnienia z danego obszaru badawczego oraz 
bibliografi a rozumowana – książka miała się stać przystępna 
również dla szerszego grona czytelników i dla studentów. Z tego 
samego powodu uznałem, że mogę, a nawet powinienem pokusić 
się o uogólnienia, czyli – wedle potocznego sformułowania – nie 
rozdrabniać się. Byłem przy tym w pełni świadom skutków ubocz-
nych takiego podejścia. Niemniej daje ono możliwość obserwo-
wania dziejów „z lotu ptaka”, co uważam za główną korzyść tego 
rodzaju wieloczłonowych porównań, które ostatnio opatrywane 
są etykietką „historii globalnej” lub „transnarodowej”. 

Rzecz jasna moje uogólnienia opierają się na rozpoznaniach 
poszczególnych historiografi i narodowych. Polska wersja książki 
jest tłumaczeniem pierwszego, oryginalnego wydania z 2006 r., 
a przecież w ciągu pięciu minionych lat niemało się wydarzyło 
w badaniach nad inteligencją. Trzytomowa praca zbiorowa Dzieje 
inteligencji polskiej do roku 1918, po redakcją Jerzego Jedlickiego, 
podobnie jak inne nowsze prace polskich kolegów i koleżanek, 
rzucają nowe światło na zagadnienia przedstawione zarówno 
w  rozdziale dotyczącym Polski, jak i  w  pozostałych częściach 
książki. Jednakże jej zasadnicze zamierzenie pozostaje aktualne
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– przedstawienie fenomenu ludzi wykształconych i warstwy inte-
ligenckiej w perspektywie transnarodowej, również w odniesieniu 
do „narodowego” wieku XIX, oraz odejście od modelu centrum-
-peryferia.

Pracując nad książką, prowadziłem badania w  Berlinie, 
Paryżu, Moskwie, Petersburgu i Warszawie. Gdybym od początku 
nie żywił przekonania, że inteligencja tworzy transnarodową 
sieć, to zrodziłoby się ono teraz, jako efekt spotkań z kolegami 
i  koleżankami, w  wyniku przebudzenia dawnej intelektualnej 
witalności środkowo- i wschodnioeuropejskich metropolii. 

Chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim moim polskim 
kolegom, których zaangażowanie umożliwiło niniejszą edycję: 
inicjatorowi Igorowi Kąkolewskiemu oraz jej redaktorowi – Ada-
mowi Kożuchowskiemu. Szczególną wdzięczność winien jestem 
dwu instytucjom za ich wspaniałomyślne wsparcie dla niniejszej 
publikacji – Niemieckiemu Instytutowi Historycznemu w War-
szawie oraz Instytutowi Historii PAN.

Nie wierzę wprawdzie zbytnio w siłę historycznych moralitØs 
– w Rosji jesteśmy pod tym względem raczej sceptyczni, rów-
nież z powodu najnowszej historii. Jednakże niemiecka książka 
rosyjskiego historyka wydana dla polskich czytelników wręcz nie 
może się obejść bez morału. Postawiony w tej sytuacji sformu-
łowałbym go tak: postarajmy się, żeby nauki magistrae vitae nie 
ograniczały się jedynie do bilateralnych „pojednań”, ponieważ 
taki obraz oznacza pielęgnowanie zniekształconej autodefi nicji 
XIX w. jako stulecia „narodowego” i dalszą instrumentalizację 
historii. A przecież obraz „innego” wieku XIX dostarcza wystar-
czająco dużo przesłanek, by przeszłość można było postrzegać 
jako wspólną.

Denis Sdvi�kov 
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Oddajemy do rąk polskich czytelników książkę nietypową: 
przewodnik po dziejach warstw wykształconych w czterech kra-
jach: Francji, Niemczech, Polsce i Rosji, a przy tym próbę syntezy 
i  podsumowania historiografi cznych dyskusji nad inteligencją 
jako problemem badawczym. Jak widać, jest to również książka 
ambitna – tematów w niej poruszonych starczyłoby na zapełnie-
nie wielu opasłych tomów. 

Społeczna historia porównawcza jest dziedziną trudną, wyma-
gającą przede wszystkim erudycji, ale także specyfi cznej dezyn-
woltury, porównania między dziejami różnych krajów zawsze 
są bowiem rzeczą ryzykowną. Podobieństwa – nazw, zwyczajów, 
instytucji, wydarzeń – są pociągające, ale bywają też złudne. „To 
samo” gdzie indziej oznacza zawsze coś trochę innego, a kwestią 
interpretacji pozostaje, jak należy oceniać te różnice – jako błahe, 
znaczące czy może przekreślające sensowność całego porównania.

Denis Sdvižkov, któremu nie brak ani erudycji, ani dezyn-
woltury, przekonuje, że akurat w przypadku inteligencji porów-
nania i analogie są koniecznością, narodową specyfi kę określa 
zaś wręcz jako imagined dis-unity. Chodzi tu przecież o warstwę 
opiniotwórczą, o Kulturträgerów i producentów idei, a ponieważ 
spiritus fl ux, ubi vult, dzieje inteligencji muszą więc być histo-
rią wzajemnych wpływów i powiązań, przekraczających granice 
państwowe i  narodowe. Nie jest to jednak praca z  dziedziny 
historii „ducha” ani idei – kwestie materialne, uwarunkowa-
nia polityczne i historyczne zawirowania zajmują w tej książce 
poczesne miejsce. Najciekawszym i poznawczo najbardziej inspi-
rującym jej elementem jest właśnie śledzenie konfrontacji idei, 

Wstęp
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mód i transferu kulturowego z lokalną specyfi ką, indywidualnymi 
ambicjami, strategiami awansu społecznego i zawodowego, a cza-
sem – zwłaszcza w Polsce i w Rosji – strategiami przetrwania.

Warto zauważyć, że prezentowana książka jest przykładem 
szczególnego transferu kulturowego. Pojęcie ‘inteligencji’ intu-
icyjnie wiążemy z  Europą Wschodnią. W  Polsce przyjęło się 
uważać, że najważniejszym odpowiednikiem tej klasy za granicą 
była inteligencja rosyjska. I rzeczywiście: przecież na Zachodzie 
pojęcie to było do niedawna słabo zakorzenione, a w każdym 
razie nie stanowiło nigdy klucza do autodefi nicji żadnej grupy 
społecznej. W Niemczech przyjęło się mówić i pisać o ludziach 
wykształconych lub o wykształconym mieszczaństwie, we Fran-
cji o  intelektualistach. Autor udowadnia, że do opisu warstw 
wykształconych w tych krajach pojęcie ‘inteligencji’ nadaje się nie 
gorzej niż do opisu rosyjskiej i polskiej „klasy umysłowej”. Nie 
jest w tym absolutnym pionierem, niemniej jego dzieło wypada 
uznać za swoisty eksperyment – ułatwiający poszukiwanie wspól-
nych cech charakterystycznych dla tej warstwy w większej części 
Europy, a poniekąd także jej wspólnej tożsamości.

Jako tło dla portretu inteligencji czterech narodów wybrał 
autor „długi wiek XIX”, uznając go za epokę, kiedy jej społeczne 
wpływy i znaczenie osiągnęły apogeum. Konstatacja ta wypływa 
z dwóch źródeł. Po pierwsze, epoka „klasycznej nowoczesności” 
jako pierwsza doceniła wiedzę będącą w posiadaniu wykształ-
conych ekspertów: to oni byli budowniczymi oszałamiającego 
postępu technologicznego i  ekonomicznego, zmieniali oblicze 
świata w  tempie przedtem niewyobrażalnym, byli kapłanami 
świeckiej religii postępu, którego granice zdawały się nie istnieć. 
Po drugie, struktura społeczna odziedziczona po poprzednich 
stuleciach sprawiała, że wszędzie w Europie dostęp do wykształ-
cenia pozostawał wyraźnie ekskluzywny. Inteligencja była grupą 
nieliczną, nolens volens elitarną, i w miarę zwartą. Była depozy-
tariuszką ideologii – takich jak nacjonalizm, socjalizm lub libe-
ralizm – które przy pomocy rozrastającego się błyskawicznie 
rynku czytelniczego, prasy i szkolnictwa próbowała zaszczepić 
w „ludzie”, ufając, że w ten sposób zdoła zmienić świat, a przy 
tym przechytrzyć elitę pieniądza, a często też własne rządy. 

Miało to swoje dobre i złe skutki – te ostatnie przede wszyst-
kim w Niemczech i Rosji, gdzie elity intelektualne nie tylko nie 
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przewidziały, ale wręcz sprowokowały narodziny zbrodniczych 
totalitaryzmów. Niniejsza książka pisana jest z pozycji postmo-
dernistycznych, żonglujących metodologiami, których zasadność 
pospiesznie neguje, a przy tym z punktu widzenia demokratycz-
nego liberała początku XXI w. Autor nie szczędzi więc opisy-
wanym przez siebie inteligentom opinii krytycznych, chętnie 
pokazuje naiwność ich przekonań, połowiczność i  teatralność 
ich postaw. Obok wyszukanej terminologii naukowej w pięciu 
przynajmniej językach (którą w  redakcji polskiego wydania 
starano się nieco uprościć) chętnie sięga po ironię i  sarkazm. 
Zarazem daje się tu i ówdzie wyczuć nutę nostalgii za czasami, 
kiedy inteligencja tyle żądała, tyle pragnęła i tyle mogła – nutę 
rozczarowania faktem, że w końcu wszędzie zapragnęła rozto-
pić się w middle class i – z nielicznymi wyjątkami – zapomnieć 
o swoich „świętych obowiązkach” względem Narodu, Ojczyzny, 
Postępu i Sztuki. Innymi słowy: i tę książkę o inteligencji także 
napisał inteligent, choć świetnie zakonspirowany pod maską 
profesjonalnego eksperta.

Historia polskiego piśmiennictwa naukowego o  inteligencji 
sięga od połowy XIX w. – kiedy to pojęcie zagościło w polszczyź-
nie – aż po publikację Dziejów inteligencji polskiej do roku 1918, 
po redakcją Jerzego Jedlickiego, wydanych w 2008 r. (nie licząc 
bardziej szczegółowych studiów, jakie ukazały się od tego czasu). 
Do setek prac naukowych należy dodać publicystyczne dyskusje 
o roli inteligencji w społeczeństwie, a zwłaszcza o jej kilka krotnie 
dyskutowanym „zmierzchu” oraz „śmierci”. Mimo to, jak się 
wydaje, książka Denisa Sdvižkova wnosi do tego dorobku nową 
jakość – choćby przez swój geografi czny i erudycyjny rozmach, 
a  także mnogość teoretycznych perspektyw i  dystans, który 
pozwala autorowi dostrzec rozliczne analogie między sytuacją 
i postawami inteligentów polskich, rosyjskich, francuskich i nie-
mieckich (choć gros tych analogii dotyczy, rzecz jasna, Rosjan). 

Jednym z  problemów, na które autor szczególnie zwraca 
uwagę, a który umyka większości polskich badaczy, jest ambiwa-
lentne usytuowanie inteligencji w strukturze społecznej: między 
pozycją społecznej elity a rolą notorycznego buntownika, kwe-
stionującego nie tylko politykę aktualnego rządu, ale też same 
fundamenty społecznego ładu. Autor pokazuje, że inteligen-
cja tworzy wartości, hierarchie, ideologie i autorytety tak samo 

Wstęp
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 skutecznie jak je kontestuje i niszczy, włącznie z własnym auto-
rytetem. Polacy przyzwyczajeni są do uznawania opozycyjnych 
i kontestatorskich ciągot inteligencji za naturalne z uwagi na nie-
prawomocny i opersyjny charakter władzy przez całe niemal stu-
lecia XIX i XX, i dlatego być może łatwo przyjęli do wiadomości, 
że inteligencja w demokratycznej i wolnej Polsce jest zbędnym 
przeżytkiem. Poniżej autor udowadnia, że natura produkującej 
idee warstwy społecznej jest z defi nicji ambiwalentna i że wszę-
dzie wytwarzała ona elementy dążące do zmiany istniejącego 
porządku, a zarazem wszędzie konserwowała go, kultywując hie-
rarchię wykształcenia. Poszukując rozwiązania tej sprzeczności, 
autor zadaje pytanie o ontologię inteligenckiej samoświadomości 
i hierarchii wartości, analizując jej związki z tożsamością naro-
dową, religią, kulturą antyczną, mieszczaństwem, arystokracją, 
liberalizmem i  – last but not least – anglosaską middle class.

Choćby z  tego względu jest to książka wyjątkowa i  warta 
polecenia. Nie powstała na podstawie badań źródłowych, lecz 
literatury naukowej przedmiotu. Obok opisu podstawowych 
faktów, procesów i tendencji z dziejów warstw wykształconych 
w czterech krajach, naturalnym biegiem rzeczy przechodzi więc 
do sądów syntetycznych i uogólniających (nawet jeśli mają one 
formę pytań, a nie stwierdzeń). Nie jest to zatem książka prze-
znaczona wyłącznie dla specjalistów – choć i oni mogą zapewne 
czasami czuć się zdezorientowani mnogością wielojęzycznych 
terminów, aluzji i odniesień, którymi autor dość nonszalancko 
szafuje, a które – jak wspomniałem – redakcja wydania polskiego 
starała się odrobinę oszlifować. Ów lekki naddatek pedanterii 
w  kwestiach terminologicznych z  pewnością rekompensuje – 
rzadkie w  tego rodzaju syntezach – poczucie humoru autora. 
Ponadto niewątpliwym walorem książki jest jasna i  konse-
kwentna analiza kilku podstawowych problemów w zmieniającym 
się kontekście narodowym i na przestrzeni niemal dwustu lat. 
Większość z tych problemów rodzi pytania, na które książka – 
jak się okazuje w obszernym końcowym rozdziale teoretycznym 
– nie daje łatwych ani jednoznacznych odpowiedzi; wypada ją 
więc chyba polecić czytelnikom gotowym pogodzić się z myślą, 
że takich odpowiedzi nie ma, ale warto ich szukać.

Adam Kożuchowski
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Książkę naukową można rozpocząć na różne sposoby – naj-
lepiej historyczną anegdotą albo wymownym cytatem. Jednakże 
na tego rodzaju nonszalancję można sobie pozwolić tylko wtedy, 
kiedy przedmiot badań jest szerzej znany. W naszym wypadku 
pierwsze i  w  pełni uprawnione pytanie czytelnika mogłoby 
brzmieć: o co tu właściwie chodzi? Co to jest ‘inteligencja’? Para-
doksalnie twórcy kultury umysłowej, którzy świat zewnętrzny 
ujmują w formuły i koncepcje, swoje własne życie wewnętrzne 
przedstawiają najczęściej w sposób niejasny i niejednoznaczny: 
„terminologia świata myśli zawsze była trochę chwiejna”1.

Inteligencja nie jest pojęciem oczywistym ani uniwersalnym. 
Przede wszystkim należy oddzielić historyczne, społeczno-kultu-
rowe znaczenie tego terminu od pojęcia z zakresu psychologii. 
Innymi słowy, nie chodzi tutaj o  abstrakcyjną psychologiczną 
cechę, jaką jest ludzka inteligencja, ale o jednostki i grupy spo-
łeczne w dziejach, które uważały się za nośnik tej cechy, repre-
zentujące naród albo też całą ludzkość.

Powyższe uściślenia nie zmieniają jednak tego, że zarówno 
polskie słowo ‘inteligencja’, jak i  jego odpowiedniki w  innych 
językach (intelligence, intelligencija, Intelligenz itd.) mają niejasny 
charakter. Widać to już w badaniach nad poszczególnymi histo-
riami narodowymi, a jeszcze bardziej w ujęciu komparatystycz-
nym. Niejasność ta wynika z wyraźnych różnic w konceptualizacji 
inteligencji, która nie wpasowuje się w żaden stały schemat ani 

1 J. Le Goff, Inteligencja w  wiekach średnich, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 
1966, s. 9. 
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nie ogranicza do mniej lub bardziej wyraźnie wyodrębnionych 
struktur i środowisk społecznych.

W  przypadku inteligencji znajdujemy się w  sferze kultury 
w szerokim tego słowa znaczeniu – ujętej jako postrzeganie przez 
człowieka samego siebie i świata zewnętrznego, nierozerwalnie 
związane z życiem społecznym w węższym rozumieniu. Dopiero 
w połączeniu z takim, szerokim ujęciem sfery społecznej termin 
‘inteligencja’ może być używany w pracy naukowej. Nawet wów-
czas jednak trudno mówić o klasycznej defi nicji. W tym miejscu 
chętnie zgłaszam akces do dezynwoltury Christophe’a Prochas-
sona, który stwierdził: „Każda książka poświęcona intelektuali-
stom, która podważa stary scjentystyczny odruch, czyli koniecz-
ność podania defi nicji wstępnej, sama staje się przedmiotem 
kontrowersyjnym, wydanym na pastwę krytyki i oburzenia. Autor 
z chęcią podejmuje to ryzyko”2.

Pamiętając o wszystkich tych zastrzeżeniach, spróbuję objaśnić 
najważniejsze pojęcia niniejszej książki: ‘inteligencja’ i ‘warstwa 
wykształcona’. Życie ludzi wykształconych w oczywisty sposób 
wiąże się z wiedzą. Zauważyć trzeba, że wiedzę, tak jak ją dzisiaj 
rozumiemy, jak również powstałe w oparciu o nią naukę i edu-
kację, należy postrzegać nie jako historyczne stałe, lecz jako pro-
dukty procesów historycznych. Kształtowanie się nowożytnych, 
racjonalnych form myślenia zapoczątkowane między XI a XIII w. 
wytworzyło w Europie nowy typ człowieka, gens de savoir3, Men-
schen mit Erkenntnis4, ludzi uczonych. Poprzez ustalenie i forma-
lizację nowego kanonu wiedzy wykształcenie stało się ważnym 
czynnikiem współtworzącym tożsamość jednostkową i zbiorową.

Historyczne formy egzystencji ludzi wykształconych stawały 
się z czasem coraz bardziej różnorodne i złożone. Zjawisko to 
obejmowało tak odmienne od siebie postaci, jak np. niemieckiego 
profesora posiadającego willę w Grunewaldzie i sześciocyfrowy 
dochód roczny oraz byłego rosyjskiego seminarzystę z Bakuninem
pod pachą, mieszkającego na poddaszu w  petersburskim 

2 Ch. Prochasson, Les intellectuels, le socialism et la guerre, 1900�1918, Paris 
1993, s. 16; jeśli nie zaznaczono inaczej, tłum. J.G.

3 J. Verger, Les gens de savoir dans l�Europe de la fi n du Moyen ´ge, Paris 1997.
4 R. Michels, Historisch-politische Untersuchungen zum politischen Verhalten der 

Intelektuellen (1933), w: tenże, Masse, Führer, Intellektuelle. Politisch-soziologische 
Aufsätze, 1906�1933, Frankfurt a.M. 1987, s. 189.
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podwórku-studni i  zarabiającego korepetycjami na głodowe 
utrzymanie. Obaj jednak byli wykształceni – i  nie chodziło tu 
jedynie o formalność. Nowożytne wykształcenie zmieniło bowiem 
obraz świata w umysłach i w świadomości, a tym samym prze-
obraziło również sposoby działania w kulturze i społeczeństwie.

Przy przejściu od chrześcijańskiej cywilizacji średniowiecz-
nej do nowożytnej chodziło już nie o rozpłynięcie się jednostki 
w absolucie, ale o wyznaczenie autonomicznej przestrzeni pozna-
nia. Tu kiełkowały świeckie społeczeństwo i kultura, ta przestrzeń 
była „z punktu widzenia człowieka […] skończonym wycinkiem 
bezsensownej nieskończoności wydarzeń świata, któremu nada-
jemy sens i znaczenie”. Rola ludzi wykształconych czy też – jak 
powiedziałby Max Weber – ludzi kultury polegała na ich powo-
łaniu do „świadomego zajmowania stanowiska wobec świata 
i  nadawania mu sensu [podkr. w  oryg.]”5. Bycie człowiekiem 
wykształconym implicite lub explicite oznaczało dostęp do sfery 
wiedzy i  edukacji w  społeczeństwie. Niezależnie od tego, czy 
chodziło przy tym o profesjonalnego specjalistę, jak lekarz lub 
nauczyciel, czy też o  ideologa – każdy z  nich na swój sposób 
uosabiał posłannictwo wiedzy.

Powstawanie nowego, odmiennego obrazu świata ujmuje się 
w znanych kategoriach Maxa Webera jako racjonalizację i odcza-
rowanie. Charakteryzująca ich nosicieli umiejętność radzenia 
sobie w świecie dzięki obliczeniom opartym na wiedzy empirycz-
nej i umiejętnościach, jak również „systematyzacja kontekstów”, 
„intelektualne opracowanie i świadoma sublimacja sensów” oraz 
„praktyczna racjonalizacja w najszerszym tego słowa znaczeniu”, 
dotycząca przede wszystkim sposobu życia – to wszystko cechy 
przyjmowane na ogół jako punkt wyjścia dla poszukiwań ujed-
noliconych kryteriów, wedle których można by napisać historię 
europejskiej warstwy wykształconej6.

5 M. Weber, �Obiektywność� poznania społeczno-naukowego i  społeczno-poli-
tycznego (1904), w: tenże, Racjonalność, władza, odczarowanie, tłum. M. Holona, 
A. Kopacki, Warszawa 2004, s. 163.

6 W. Hardtwig, Auf dem Weg zum Bildungsbürgertum. Die Lebensführung der 
jugendlichen Bildungsschicht 1750�1819, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, 
t. 3: Lebensführung und städtische Vergesellschaftung, red. M.R. Lepsius, Stuttgart 
1992, s. 32; por. M. Hildermeier, Russland oder Wie weit kam die Zivilgesellschaft?, 
w: Europäische Zivilgesellschaft in Ost und West. Begriff, Geschichte, Chancen, red. 
M. Hildermeier, J. Kocka, Ch. Conrad, Frankfurt a.M. 2000, s. 134 n.
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Nie była ona zjawiskiem na skalę masową: zrazu chodziło tu 
o  przemiany w  obrębie poszczególnych jednostek. Niezbędne 
były również pewne zasoby materialne. Ekskluzywność edukacji 
stanowiła warunek konieczny dla powstania warstwy wykształco-
nej. Na skutek owej ekskluzywności oraz stale rosnącego zapo-
trzebowania państwa i społeczeństwa na wykształcenie wyedu-
kowani szczęściarze niemalże automatycznie stawali się elitą. 
Wykształcenie niosło ze sobą dobra symboliczne i materialne, 
jako źródło prestiżu i wyznacznik statusu szło w parze z wyni-
kającymi z  jego rangi przywilejami i własnością materialną, by 
jednocześnie z nimi konkurować. 

Szczytowy moment tego procesu, złoty wiek wykształconych 
to „długi wiek XIX”7, kiedy relacja między popytem na edukację 
a ekskluzywnością dostępu do niej była najkorzystniejsza, a jed-
nocześnie najsilniej odczuwano potrzebę wyznaczenia nowego 
kierunku dla jednostki i  zbiorowości w  szybko zmieniającym 
się świecie materialnym. W tej epoce inteligencja jako nouveau 
clergØ nie tylko rościła sobie prawo do rządu dusz, lecz również 
brała udział w sprawowaniu realnej władzy w sferze społeczno-
-politycznej. Przypomnijmy tu poza francuskimi dreyfusards rów-
nież frankfurcki „parlament profesorów” i politische Professoren 
(„rozpolitykowanych profesorów”) cesarstwa wilhelmińskiego 
czy też rosyjski ruch wyzwoleńczy i polski ruch narodowy z dru-
giej połowy XIX w., w decydującym stopniu ukształtowane odpo-
wiednio przez intelligenciję i inteligencję.

Zarazem pod koniec omawianej epoki zarysowały się granice 
ich potęgi. Upowszechnienie wykształcenia, załamanie optymi-
stycznego racjonalizmu oraz kataklizmy dziejowe całkowicie zmie-
niły warunki życia ludzi wykształconych. Tradycyjna wykształcona 
elita popadła w stan permanentnej zapaści, zaczęto poszukiwać 
nowego stylu życia, przede wszystkim w związku z zaangażowa-
niem politycznym. Ambiwalencja autonomii i zaangażowania stała 
się jednak zaczątkiem trwałego kryzysu modelu intelektualisty.

Pojęcie ‘inteligencji’ odnosi się w niniejszej książce właśnie 
do specyfi ki tego złotego wieku. Chodzi tu o pewien typ histo-
ryczny warstwy wykształconej, a nie o ponadklasową inteligencję 

7 Por. J. Kocka, Das lange 19. Jahrhundert. Arbeit, Nation und bürgerliche 
 Gesellschaft, Stuttgart 2001.
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w rozumieniu Mannheima czy też Marksa. Podstawą samoświa-
domości inteligencji był jej udział w racjonalnej wiedzy, której 
najważniejsze cechy miały charakter uniwersalny dla całej cywi-
lizacji europejskiej. W kontekście społecznym szczególna rola 
inteligencji wyrażała się poprzez powstanie odpowiednich grup 
i  warstw oraz konceptualizację tego zjawiska w  sferze kultu-
rowo-symbolicznej. Inteligencja miała odrębne, wiążące normy, 
osobny styl życia, idący w parze z siecią kontaktów społecznych 
i  polityką matrymonialną, a  w  następnych pokoleniach także 
sama siebie reprodukowała.

Typ historyczny oznacza, że inteligencja jest konstruktem 
czy też modelem heurystycznym. Należy do tych słów z histo-
rycznego wokabularza, które wyrażają „nieokreślone obrazy 
myślowe wynikające z prostej (niepoddanej refl eksji) potrzeby 
wyrazu, których znaczenie jest zrazu tylko obrazowo odczuwalne, 
a niemożliwe do zawarcia w jasnej myśli”8. Często implicite lub 
explicite wyraża się przekonanie o uniwersalności albo przynaj-
mniej porównywalności postaci warstwy wykształconej w obrębie 
Europy, jednak różnorodność poszczególnych zaliczanych do 
niej zjawisk sprawia, że wizja ta z rzadka jedynie się konkrety-
zuje, zwykle zaś zatrzymuje się na poziomie rozważań ogólnych. 
Sytuacja przypomina znaną przypowieść o  ślepych mędrcach 
i słoniu: to, że poszczególne części słonia różnią się w dotyku, 
nie oznacza, że słonia nie ma, trzeba tylko otworzyć oczy i stanąć 
w pewnym oddaleniu, by dostrzec go jako całość. Jako model 
inteligencja ma więc posłużyć do „ujęcia historycznych indywi-
duów […] w pojęciach genetycznych [podkr. w oryg.]”9.

W przestrzeni civitas saeculum wytworzył się nowy wymiar 
społeczeństwa pomiędzy państwem a  rodziną, gdzie zastoso-
wanie znalazły nowożytna wiedza i wykształcenie, a  inteligen-
cja przybrała konkretną formę. Zasadnicze zmiany można tu 
zaobserwować zwłaszcza począwszy od drugiej połowy XVIII w. 
Przejście do „długiego wieku XIX” wiąże się z  powstaniem 
warstw społecznych, które swą tożsamość zbiorową opierały 
przede wszystkim na posiadanym wykształceniu – w  odróż-
nieniu od okresów wcześniejszych, kiedy to wykształcone

8 M. Weber, �Obiektywność�..., s. 175.
9 Tamże.
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jednostki nie skupiały się w grupy lub też tożsamość zbiorowa ludzi 
wykształconych rozwijała się w obrębie już istniejących struktur, 
jak np.  w  wypadku korporacji uniwersyteckiej funkcjonującej 
w ramach Kościoła.

Powstaje pytanie, co przyczyniło się do wykształcenia inteli-
gencji w poszczególnych krajach. W  świecie anglosaskim mid-
dle class zdobyła sobie pewną niezależność od państwa, ludzie 
wykształceni pozostali w obrębie tej jednolitej warstwy średniej, 
gdzie decydujące znaczenie miała własność. W  tym wypadku 
nie było miejsca dla społeczno-kulturowej tkanki inteligencji, 
wykształcone jednostki uspołeczniały się najczęściej za pośred-
nictwem wykonywanych zawodów (jako professionals, acade-
mics/dons). Po wyodrębnieniu się przestrzeni publicznej ludzi 
wykształconych czy też men of letters angielskiego i szkockiego 
enlightenment przyszła kolej na wyspecjalizowane i lokalne opinie 
publiczne, pomijając może małą grupę dziewiętnastowiecznej 
clerisy czy też „publicznych moralistów” (public moralist)10. 

Inaczej było na kontynencie. Historia francuskiej warstwy 
wykształconej polegała na nieustannej walce o autonomię. Zara-
zem bardzo długo nie pojawiała się globalna i  trwała koncep-
tualizacja życia umysłowego. Istniały raczej osobne środowiska 
philosophes, Øcrivains, savants itd. Odznaczała je wprawdzie 
często ambicja uniwersalności, istniały jednak tylko przez okre-
ślony czas, a przede wszystkim nie uważano ich za grupę. Jed-
nakże pod koniec tej epoki również we Francji powstała warstwa 
wykształcona o jednolitym charakterze społeczno-kulturowym: 
intellectuels.

Wykształcenie było wówczas bez wątpienia zjawiskiem uni-
wersalnym, jeśli rozumieć je jako fundament wizji przyszłego 
porządku społecznego stanowiącego alternatywę dla mancze-
steryzmu, wizji porównywalnej z utopiami socjalistycznymi. Jed-
nakże w wielu krajach europejskich ludzie wykształceni znaleźli 
się na najlepszej drodze do stania się nie tylko autonomiczną, 
ale także wiodącą siłą społeczną. W  fazie początkowej silne 
państwo postawiło na edukację i warstwę wykształconą, uznając

10 A. McIntyre, Die Idee der gebildeten Öffentlichkeit, w: Aufklärung, Bildung und 
Öffentlichkeit. Pädagogische Beiträge zur Moderne, red. J. Oelkers, Weinheim 1993, 
s. 34; S. Collini, Public Moralists. Political Thought and Intellectual Life in Britain 
1850�1930, Oxford 1991. 
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je za siłę napędową modernizacji, później natomiast – choć 
nie wszędzie – stopniowo narastały napięcia między państwem 
a  jego niegdysiejszymi pupilami. Mieszczaństwo (Besitzbürger-
tum) zostało wyparte na margines politycznego i kulturalnego 
życia społeczeństwa – również tam, gdzie było stosunkowo silne, 
jak w Niemczech, a w  jeszcze większym stopniu na wschodzie 
Europy: w Polsce i Rosji. Ten układ – silna władza państwowa, 
ambiwalentna reputacja mieszczaństwa i niekwestionowany pre-
stiż wykształcenia – stworzył najlepsze z możliwych warunki do 
powstania inteligencji.

Jeśliby jednak szukać systemu wartości dla nowego rodzaju 
wiedzy reprezentowanej przez inteligencję, należałoby – w nie-
mieckim kontekście kulturowym – użyć określenia ‘miesz-
czański’. Przy czym mieszczanin (Bürger) nie jest tu pojmo-
wany jako ogniwo w  systemie stosunków produkcyjnych, ale 
jako uniwersalny archetyp człowieka nowożytnego, który ma 
wewnętrzną motywację i  predyspozycje pozwalające zmieniać 
świat wewnętrzny i  zewnętrzny, odczarowując go. Pierwsze 
podążyło tą drogą mieszczaństwo, rozumiane jako stan miejski. 
Jednocześnie w proces ten zostali wciągnięci członkowie innych 
stanów. Zresztą nie całe mieszczaństwo zmierzało w  tym kie-
runku: decydujące znaczenie miały tu skłonności osobiste oraz 
środowisko rodzinne. W tym sensie formowanie inteligencji obej-
mowało również mechanizmy socjalizacji, reprodukcji (naboru 
następców) i system wartości warstwy wykształconej. 

We Francji i  Niemczech inteligencja formowała się wokół 
mieszczaństwa, le tiers Øtat, nie wykluczając jednak również dużej 
część szlachty i duchowieństwa (przede wszystkim w protestanc-
kich Niemczech). W  ciągu „długiego wieku XIX” na skutek 
powolnej, ale stale postępującej demokratyzacji, zapleczem dla 
ekspansji inteligencji stała się reprodukcja własnych szeregów, 
ale również rekrutacja w niższych poziomach klasy średniej.

W Polsce lub w Rosji typ miejskiego homo oeconomicus był, 
przynajmniej na początku „długiego wieku XIX”, słabo rozwi-
nięty i nie wykraczał poza stan mieszczański (mieszczanstwo lub 
kupieczestwo), w  związku z  czym w  tym wypadku nie warstwa 
społeczna wytworzyła kulturę, a raczej odwrotnie, to kultura – 
w dużym stopniu już zaistniała – wytworzyła warstwę. Bez obawy 
o  przesadę można powiedzieć, że rola transferu kulturowego 
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była tu ogromna, nawet jeśli na nowym podłożu eksportowany 
produkt został poddany dogłębnym modyfi kacjom.

Najważniejszym pośrednikiem tego transferu była zrazu 
szlachta, która dysponowała niezbędnym do tego czasem wol-
nym oraz odpowiednim poziomem kontaktów kulturowych 
i  zasobów materialnych. W  miarę upływu czasu doszli ludzie 
wszystkich stanów i  klas, oczarowani blaskiem nowej wiedzy: 
mieszczanie, kupcy, duchowieństwo, również warstwy niższe. 
Społeczną bazę inteligencji stanowiła grupa przecinająca struk-
turę stanową: w  Rosji raznoczyńcy, nazywani później również 
„trzecim elementem”, a w Polsce konglomerat drobnej szlachty 
i mieszczaństwa.

Inteligencja – jako jeden z głównych czynników kształtujących 
autonomię człowieka – słusznie może uchodzić za współtwórczy-
nię tego, co od czasów Hobbesa i Locke’a określa się mianem 
społeczeństwa obywatelskiego (civil society), a w ostatnich dzie-
sięcioleciach stało się głównym elementem liberalnej eschatolo-
gii. Rozpowszechnienie nowożytnej racjonalnej wiedzy należało, 
obok mieszczańskiej kompetencji gospodarczej, do czynników 
najważniejszych dla formowania wizji praktyki społecznej, two-
rzonej przez społeczeństwo aktywnych, niezależnych obywateli 
i opartej na immanentnych jej racjonalnych wartościach. To spo-
łeczeństwo określało człowieka, pospołu z państwem i w oparciu 
o wspólne z nim podstawy prawne, wedle swych ideałów11.

Zarazem to właśnie rola inteligencji w pełni ukazuje ambi-
walencję „projektu społeczeństwa obywatelskiego”. Wbrew 
na dziejom żywionym przez Condorceta „ce moment, où le soleil 
n’éclairera plus, sur la terre, que des hommes libres, et ne reco-
noissant d’autre maître que leur raison” nie nadchodził12. Etyczne 
podstawy wiedzy nowego rodzaju pozostały nadzwyczaj wątpliwe 
i wymagały nieustannej redefi nicji. W wypadku inteligencji oby-
watelski ideał wolnej jednostki nierzadko był pośrednio bądź 

11 Por. J. Kocka, Zivilgesellschaft als historisches Problem und Versprechen, 
w: Euro päische Zivilgesellschaft..., s. 13–40. Tom zbiorowy zawiera również krytykę 
tej koncepcji i wskazówki bibliografi czne. O warstwie wykształconej jako nośniku 
idei państwa prawa por. m.in. J. Verger, Les gens de savoir..., s. 222 n.; R. Pernoud, 
Histoire de la bourgeoisie en France, t. 2, Paris 1981, s. 50 n.

12 J.-A. N. de Caritat de Condorcet, Esquisse d�un tableau historique des progres 
de l�esprit humain, Paris 1794, s. 338; wyd pol.: Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego 
poprzez dzieje, tłum. E. Hartleb, J. Strzelecki, Warszawa 1957.
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bezpośrednio kwestionowany w  imię wartości irracjonalnych. 
Inteligencja jeszcze w złotym wieku ulegała pokusom nacjonali-
zmu i radykalnie interpretowanych idei społecznych, co pogłębiło 
się w następnym stuleciu. Można to mutatis mutandis zaobser-
wować w  całej Europie, przede wszystkim zaś na przykładzie 
intelligenciji rosyjskiej, który jasno pokazuje, że warstwa wykształ-
cona, występując w  różnych postaciach, mogła być zarówno 
twórczynią, jak i  grabarzem społeczeństwa obywatelskiego.

Chodzi tu nie tylko o  inteligencję jako warstwę społeczną, 
ale również jako koncepcję kulturową13. Konceptualizacja 
inteligencji odbywa się w  ramach kultur wyznaczanych przez 
poszczególne języki, niemniej zbliżenia i  paralele pozwalają 
mówić także o uniwersalnej koncepcji wspólnej kultury czy też 
cywilizacji. Konceptualizacja ta była reakcją otoczenia językowo-
-kulturowego na już zaistniałe zjawisko społeczne – najczęściej 
reakcją nieco opóźnioną, jak w  wypadku francuskich intellec-
tuels14. I odwrotnie: możliwy jest także wpływ konceptualizacji 
na rzeczywistość społeczną. Na przykład w  ZSRR, w  każdym 
razie po 1945 r., niewiele pozostało po dawnej rosyjskiej intelli-
genciji. Wszystkie instancje wtórnej socjalizacji inteligenckiej – 
jak szkoła, uniwersytet czy partie polityczne – uległy radykalnej 
przemianie i zostały zlikwidowane, rzadkością stało się również 
inteligenckie środowisko rodzinne, dom czy styl życia. A jednak 
symboliczna koncepcja kulturowa, tzw. mit inteligencji, nie tylko 
przetrwała dłużej niż zjawisko społeczne, które nazywała, ale 
także zyskiwała coraz większy wpływ na nową radziecką prosłojkę 
(„międzywarstwę”). Także i w tym wypadku można więc mówić 
o złożonych zależnościach między życiem społecznym i kulturą.

Każdy język europejski dysponuje wieloma określeniami 
nazywającymi ludzi wykształconych i  życie umysłowe. Można 

13 Określenie ‘koncepcja’ (Konzept) odnosi się w fi lozofi i kultury do uniwer-
salnego, a także historycznie umiejscowionego użycia słów, które zawierają bezre-
fl eksyjne „obrazy myślowe” i tworzą ogólny symboliczny kontekst kultury. ‘Pojęcie’ 
(Begriff) – będące elementem nowożytnego naukowego obrazu świata – ujmuje 
świat i  rzeczy jako ‘obiekty’ o  pewnych znaczeniach, natomiast ‘koncepcja’ wy-
chwytuje je poprzez symbole języka w formie subiektywnych asocjacji i wyobrażeń 
zbiorowej świadomości lub podświadomości. Por. J.S. Stepanov, Konstanty. Slovar� 
russkoj kul�tury. Opyt issledovanija, Moskva 1997, s. 41 n.

14 P. Ory, J.-F. Sirinelli, Les intellectuels en France. De l�affaire Dreyfus à nos 
jours, Paris 1986, s. 11.
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jednak wymienić kilka zasadniczych koncepcji, które zarówno 
w  kontekście narodowym, jak i  międzynarodowym decydują 
o kształcie dyskursu społecznego i naukowego na temat ludzi 
wykształconych. Wyliczę tu przede wszystkim wspomniane już 
zjawiska: francuskich intellectuels i ich poprzedników, niemiecką 
warstwę wykształconą (Gebildete, Bildungsbürgertum), jak rów-
nież polską inteligencję i rosyjską intelligenciję. 

Wszystkie wymienione powyżej koncepcje powstały grosso 
modo w  ciągu „długiego wieku XIX”, choć nie jednocześnie. 
Zjawiska wobec nich prekursorskie przedstawia się w opraco-
waniach w  formie „galerii przodków”15. Koncepcje te do dziś 
zachowały społeczną aktualność i znaczenie – służą jako podsta-
wowe kategorie analityczne w badaniach nad historią warstwy 
wykształconej w poszczególnych krajach. Jest to aspekt ważny 
dla niniejszej książki, która opiera się w przeważającej części na 
literaturze naukowej przedmiotu, a więc w praktyce poświęcona 
jest ówczesnemu postrzeganiu ludzi wykształconych.

Przywoływaną tu koncepcję inteligencji można prześledzić 
począwszy od neoplatonizmu. W pierwszej połowie XIX w. (od 
lat 30. do 60.) słowo to rozpowszechniło się w  całej Europie 
i zaczęto go używać również w nowym znaczeniu, dla określenia 
warstwy społecznej16. W przypadku niemieckim duże znaczenie 
miała interpretacja romantyczna. Przede wszystkim pod wpły-
wem Hegla i jego idei samoświadomego ducha funkcjonującego 
w historii, inteligencję zinterpretowano jako zbiorową świado-
mość, którą ogół deleguje na poszczególnych reprezentantów 
– warstwę średnią dźwigającą ciężar państwa. W  tym sensie 
mówiono o inteligencji urzędniczej, akademickiej i inteligencji 
warstwy średniej (beamtete, akademische, ständische Intelligenz) 
czy też o Prusach jako „państwie inteligencji”17. 

Do połowy stulecia pojęcie to było w Niemczech aktywnie sto-
sowane, później jego miejsce zajęły pochodne terminu Bildung18. 

15 Por. Ch. Charle, Naissance des �intellectuels� (1880�1900), Paris 1990, s. 20 n.
16 Por. O.W. Müller, Intelligencija. Untersuchungen zur Geschichte eines politi-

schen Schlagwortes, Frankfurt 1971, s. 50 n.; U. Engelhardt, �Bildungsbürgertum�. 
Begriffs- und Dogmengeschichte eines Etiketts, Stuttgart 1986, s. 195–197.

17 O.W. Müller, Intelligencija..., s. 66 n. Por. krytyczne uwagi na ten temat 
w: C. Frantz, Die preußische Intelligenz und ihre Grenzen, München 1974.

18 Pojęcie Bildung nie ma w  polszczyźnie ścisłego odpowiednika i  tłumaczo-
ne jest w  zależności od kontekstu. Jego zakres znaczeniowy obejmuje zarówno 
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Zarazem nadal używano słowa Intelligenz, przede wszystkim tam, 
gdzie duże znaczenie przypadało dziedzictwu Hegla (i Marksa), 
jak np. w języku socjaldemokracji, u Karla Kautsky’ego i Augusta 
Bebla. W XX w. koncepcja niemiecka uległa znacznemu wpły-
wowi francuskiego intellectuels i  rosyjskiej intelligenciji (która 
ze swej strony była wczesnym zapożyczeniem pojęcia Heglow-
skiego)19. W XX w. dla nazwania środowiska ludzi wykształco-
nych używano tu obok określeń Intellektuelle oraz miejscami 
pejoratywnego Bildungsbürgertum (mieszczaństwo wykształcone) 
również słowa Intelligenz. Alfred Weber stosował je dla nazwania 
formy pośredniej między „fi listrami wykształcenia” a „rozpolity-
kowanymi literatami”. W dwudziestoleciu międzywojennym i po 
drugiej wojnie światowej pojęcia tego zaczęto używać w socjolo-
gii kultury i socjologii wiedzy, dokonując jego uniwersalistycznej 
reinterpretacji w kierunku wytyczonym przez Alfreda Webera, 
wskutek czego zaczęło oznaczać inteligencję poza- czy ponadkla-
sową (Karl Mannheim), które to rozumienie przyjął następnie 
Theodor Geiger, a później świat anglosaski20.

Zarazem termin ten nigdy nie był używany jako narzędzie 
autodefi nicji warstwy wykształconej i zachował raczej abstrakcyjny 
charakter. Podwójne znaczenie: umiejętność – grupa społeczna 
sprawia, że jego granice znaczeniowe pozostały dosyć płynne. 
Ostatecznie, gdyby doszukiwać się pewnej stałości w językowym 
chaosie terminologii określającej środowiska wykształcone, to 
poza wszelką konkurencją jest łaciński rdzeń intelligo, od którego 
te terminy pochodzą i  który tym samym stanowi ich wspólne 
językowe źródło. W rozdziałach poświęconych poszczególnym 
krajom stosuję określenia oryginalne, rezygnując z tłumaczenia.

Na temat wyboru krajów uwzględnionych w niniejszym stu-
dium powiedziałem już powyżej kilka słów. Kryterium doboru 
była szczególna intensywność tradycji inteligenckiej we Francji, 

‘kształcenie’, jak ‘edukację’, a  nawet ‘oświatę’; na ten temat zob. R. Koselleck, 
O antropologicznej i  semantycznej strukturze pojęcia edukacji, w: tenże, Semantyka 
historyczna, wybór i oprac. H. Orłowski, tłum. W. Kunicki, Poznań 2001, s. 413–466 
(przyp. red. nauk.).

19 O.W. Müller, Intelligencija..., s. 88–92.
20 H.H. Gerth, Bürgerliche Intelligenz um 1800. Zur Soziologie des deutschen 

Frühliberalismus, wyd. 2, Göttingen 1976; K. Mannheim, Ideologia i utopia, tłum. 
J. Miziński, Lublin 1992; T. Geiger, Aufgaben und Stellung der Intelligenz in der 
Gesellschaft, Stuttgart 1949.
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Niemczech, Polsce i Rosji, i to zarówno w sferze społecznej (war-
stwy, środowiska), jak i kulturowej (koncepcje) w ciągu całego 
„długiego wieku XIX” i „krótkiego wieku XX”. Oczywiście nie 
stanowi to wyczerpującego opisu historii europejskiej inteligen-
cji. Poza horyzontem niniejszego studium pozostają przypadki 
innych narodów21, a  także życie umysłowe widziane w  skali 
regionu obejmującego więcej niż jeden kraj, jak np.  Europa 
Środkowo-Wschodnia (poza Polską)22, Skandynawia czy basen 
Morza Śródziemnego23. To samo dotyczy również lokalnych 
środowisk ludzi wykształconych w  „Europie regionalnej”, jak 
np.  szkockiej opinii publicznej czy nadbałtycko-niemieckiej 
warstwy literackiej24. Należałoby również uwzględnić materiał 
anglosaski, przynajmniej w charakterze pendant do opisu konty-
nentalnej Europy25. Selekcja wynika z jednej strony z ograniczo-
nych możliwości autora, a z drugiej jest efektem logiki wyboru, 
który miał ukazać jednorodny pas przebiegający od Paryża do 
Moskwy, skupiając się na stopniu różnicy, a nie na ówczesnych 
czy dzisiejszych podziałach. 

Mimo wszelkich odmienności można bowiem mówić o jed-
norodnej ramie, gwarantującej sensowność takiego zestawienia. 
Wszystkie cztery kraje przynależą do cywilizacji antyczno-chrze-
ścijańskiej, ponadto w ciągu ostatnich trzech stuleci funkcjonował 
w nich zasadniczo identyczny kanon wiedzy i wykształcenia26 – dzięki 
czemu uda się być może uniknąć nieadekwatnych porównań27.

21 Por. przegląd poszczególnych krajów w: „Les intellectuels” (1–2), w: „Liber. 
Revue internationale des livres” 25–26, 1995–1996.

22 Por. J. Mazsu, The Social History of the Hungarian Intelligentsia, 1825�1914, 
Boulder 1997. Paralele widoczne np. w charakterystyce „inteligencji szlacheckiej”.

23 Problematyczne wydaje się rozpatrywanie Francji poza kontekstem basenu 
Morza Śródziemnego, przede wszystkim zaś Włoch, które przejawiały duże zain-
teresowanie tradycją francuską (intellettuali), ale także niemiecką (borghesia uma-
nistica), że nie wspomnę już o  ogólnoeuropejskim znaczeniu włoskich ośrodków 
intelektualnych w średniowieczu i renesansie.

24 Por. A. McIntyre, Die Idee...; W. Lenz, Der baltische Literatenstand, Marburg 
1953.

25 Por. ujęcia komparatystyczne w: F.K. Ringer, Fields of Knowledge. French 
Academic Culture in Comparative Perspective, 1890�1920, Cambridge 1992; S. Col-
lini, Public Moralists...

26 Por. M. Fuhrmann, Der europäische Bildungskanon des bürgerlichen Zeitalters, 
Frankfurt 1999.

27 H.-G. Haupt, J. Kocka, Methoden, Aufgaben, Probleme. Eine Einleitung, 
w:  Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender 
Geschichtsschreibung, red. H.-G. Haupt, J. Kocka, Frankfurt 1996, s. 25.
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Ramy chronologiczne studium również są efektem kompro-
misu między bogactwem materiału a  realnymi możliwościami 
autora. Końcową cezurę wyznacza rok 1914 i  chociaż zazwy-
czaj uważa się tę datę za niekontrowersyjną, to w tym wypadku 
jest nie całkiem adekwatna. Dotyczy to w szczególności Francji, 
gdzie czas od powstania koncepcji intellectuels do 1914 r. jest 
zbyt krótki, by można było opisać jej rozwój. To samo, choć 
w  mniejszym stopniu, dałoby się powiedzieć również o  pozo-
stałych krajach. Wiele tendencji „długiego wieku XIX” można 
dostrzec tylko w zestawieniu z „krótkim wiekiem XX”. Z tego 
względu konieczne są przynajmniej pojedyncze odwołania do 
okresu późniejszego. Jeśli chodzi o początkową cezurę, to wszę-
dzie narodziny inteligencji przypadają na czas między późnym 
oświeceniem a  romantyzmem – oczywiście zaznaczają się tu 
wyraźne różnice pomiędzy krajami, co jednak nie kwestionuje 
kluczowego znaczenia okresu genezy nowoczesności (1760–1860) 
dla kształtowania się inteligencji. Zarazem chcąc uwzględnić 
prekursorów inteligencji, należałoby cofnąć się do średniowiecza.

Jaki jednak sens ma całe to przedsięwzięcie? Autor jest jak 
najdalszy od upraszczania bogatej i różnorodnej historii warstwy 
wykształconej w Europie poprzez przykrawanie jej do gotowych 
formuł i struktur. W Rosji niechęć do schematów jest większa 
niż gdziekolwiek indziej. Niemniej również reinterpretacja for-
muł „związanych z człowiekiem” nie powinna być równoznaczna 
z powrotem do pozytywizmu, zaniedbującego lub pomijającego 
dialektykę osobowości: jednostkowe i  uniwersalne, narodowe 
i  ponadnarodowe – wszystko mieści się w  jednym człowieku. 
Pozostając na skraju Europy, być może łatwiej dostrzec kontury 
cywilizacji, która wzrosła w toku historii i której częścią możemy 
się czuć. To stwierdzenie wiąże się z  pewnym przekonaniem: 
kto w odniesieniu do inteligencji woli mówić o „ideologicznym 
dyskursie władzy”, ten może czytać niniejszą książkę w odpowia-
dający sobie sposób (bądź nie czytać jej wcale).

Niemniej cel tej książki jako kompendium jest raczej neu-
tralny. Ma ona w zwięzłej formie przekazać czytelnikom cało-
ściowy obraz historii inteligencji oraz przeanalizować najważ-
niejsze zagadnienia związane z tym zjawiskiem. Na tej podstawie 
można będzie następnie rozważyć, czy powinno się mówić o inte-
ligencji, czy też raczej o inteligencjach.

Wprowadzenie
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Badane zagadnienia odnoszą się w  sposób nieunikniony 
również do aktualnej sytuacji. W  tym sensie niniejszą książkę 
postrzegać należy w kontekście przemian zbiorowego postrze-
gania czasu i  przestrzeni. Na mapach mentalnych bledną lub 
przesuwają się imaginacyjne granice, przede wszystkim w cen-
trum i na wschodzie Europy. Kwestionowana jest i tak już nie-
pewna pozycja Rosji wobec Europy. Historia nowożytnej kultury 
rosyjskiej – w tym przede wszystkim intelligenciji – stanowi bez 
wątpienia jej najsilniejszy związek z Europą, a zarazem faktyczne 
uzasadnienie jej spornej jewropiejskosti. W  pamięci zbiorowej 
relatywizacji ulegają również dwa inne przełomowe momenty 
„krótkiego wieku XX”: lata 1917 i 1945. Tym samym „długi wiek 
XIX” stał się nam bliższy niż kiedykolwiek przedtem.

Pierwsza część książki (rozdz. 1–4) zawiera przegląd najważ-
niejszych faktów i  tendencji w  historii warstwy wykształconej 
w czterech wybranych krajach. Porównanie problemów badaw-
czych uwidacznia paralele między Francją, Niemcami, Polską 
i Rosją. Część druga (rozdz. 5) poświęcona jest ponadnarodowym 
modelom, problemom i głównym nurtom badań nad inteligencją, 
które ukażę w perspektywie komparatystycznej. Następnie podaję 
szczegółową bibliografi ę, która ilustruje aktualny stan badań.

Przedsięwzięte tu porównanie nie daje klucza do wyjaśnienia 
wszystkiego, niemniej pozwala zrewidować utarte poglądy na 
przedmiot, który, tak czy inaczej, nieuchronnie skłania do scepty-
cyzmu28. A jednak cóż innego jeśli nie historia inteligencji może 
być probierzem wartości historii ogólnoeuropejskiej, w  której 
uwzględnia się różnice, nie absolutyzując ich? Któż inny jeśli nie 
warstwa wykształcona, w której kumulują się wszystkie transfery 
i wspólne dziedzictwo kulturowe, miałby być bliski badaczowi 
przynależącemu do innej kultury narodowej i spoglądającemu 
„z tamtego brzegu”?

Czy za tymi pytaniami stoją jedynie pobożne życzenia, czy 
też rzeczywiście nadeszła już pora na tego rodzaju porównania? 
Jak dotąd istnieje zaledwie kilka przykładów podobnych syntez29. 
Niniejsza książka nie jest, co chciałbym raz jeszcze podkreślić, 

28 Tamże, s. 13 n.
29 Por. bibliografia w: Pour une histoire comparØe des intellectuels, red. 

M.-Ch. Granjon, M. Trebitsch, Paris 1998.
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studium naukowym w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Jest 
raczej czymś, co Francuzi nazwaliby une aventure – zaproszeniem 
skierowanym do tych wszystkich, których tego rodzaju intelek-
tualna przygoda pasjonuje. 

Początki inteligencji

W europejskiej gnozeologii dostępne człowiekowi poznanie 
wywodzono z dwóch źródeł: ratio i „wiedzy wyższego rodzaju”, 
pojmowanej jako pierwotna, irracjonalna intelligentia (gr. νους). 
Ta dwoistość – Ateny i Jerozolima u Tertuliana – miała zaistnieć 
na świecie najpóźniej w  momencie, gdy zerwany został owoc 
z  drzewa poznania dobrego i  złego. O  hierarchii panującej 
wewnątrz tej pary decydował system wartości.

Średniowieczna chrześcijańska gnozeologia zakładała, że 
prawda objawiona jest transcendentna wobec czasu, dlatego też 
ceniono również inne drogi poznania: „Zatrzymajcie się i  we 
mnie uznajcie Boga” (Ps. 46,11). Ideałem wiedzy prawdziwej 
była tylko wiedza zbawcza, a  więc ratio podporządkowywano 
wyższej intelligentia. Wedle neoplatoników późnego antyku 
i ojców Kościoła była ona bożą iskrą w człowieku, najważniej-
szym instrumentem poznania prawdy danej w chrześcijańskim 
oświeceniu (illuminatio). Wierzący chrześcijanin, który go dostą-
pił, w wypadku idealnym święty, wznosił się na najdoskonalszy 
z możliwych na tym świecie poziomów poznania. W tym sensie 
można fi gurę świętego uznać za sakralny prototyp inteligenta. 

Antropologia chrześcijańska obdarzyła człowieka bezcennymi 
wręcz darami. Przestał być igraszką przeznaczenia, uwięzioną 
w antycznym czasie, bez końca zataczającym monotonne kręgi. 
Stał się natomiast jednostką wyposażoną w  wewnętrzne życie 
duchowe, pojmującą się jako podmiot historii. Na tych pod-
walinach miał się oprzeć przyszły społeczny i polityczny rozwój 
Europy. Bez wyobrażenia czasu linearnego i akceptacji nieskoń-
czoności nie do pomyślenia byłyby również nowoczesna nauka 
i inteligencja30.

30 Por. P. Gajdenko, Evolucija ponjatija nauki. Stanovlenie i razvitie pervych na-
učnych program, Moskva 1980, s. 559 n. 
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Na drodze ku inteligencji doszło do detronizacji intelligentia 
przez ratio, a następnie do utożsamienia pierwszej z tą drugą. 
Wykształcony człowiek nauczył się za Spinozą non ridere, non 
lugere, neque detestari, sed intellegere (nie śmiać się, nie płakać, 
nie nienawidzić, lecz rozumieć) za pośrednictwem rozumu – 
donum maximum et lux divina. Ratio stało się nowym źródłem 
światła dla innego objawienia, możliwego w  świecie odczaro-
wanym, gdzie, według Hegla, „cud jest jedynie pogwałceniem 
w stosunku do ducha”31.

Nawet jeśli na pytanie, jak i  z  jakiego powodu pojawił się 
na świecie człowiek wykształcony, odpowiedzieć można jedynie 
odwołując się do wyobraźni, to można jednak mieć niejaką pew-
ność co do tego, gdzie się to wydarzyło. Szukając prekursorów 
inteligencji, odkryjemy, że wszystkie drogi prowadzą do civitas. 
Homo eruditus służy civitas i  jest jej zakładnikiem. Tu są jego 
korzenie, polem jego aktywności do dzisiaj jest vita civitatis, jego 
styl życia ma miejski charakter32. 

Gwałtowny rozwój miast w XI–XIII w. oraz stopniowo osią-
gana autonomia miejskiego sposobu życia zapoczątkowały długi 
szereg zmian modernizacyjnych. Miasto, będące zrazu obrazem 
transcendentalnej civitas Dei, przeobraziło się w przestrzeń ludz-
kiej samorealizacji.

W przestrzeni miejskiej istniało środowisko kulturalne, naj-
pierw w postaci szkół miejskich, a później, od XIII w., przede 
wszystkim uniwersytetów. Rozwinęły się one ze szkół prawa, 
katedralnych i innych, pomniejszych szkół miejskich. Uniwersytet 
znajdował się pośrodku, pomiędzy civitas Dei a civitas mundi. 
Pozostając organizmem wewnątrzkościelnym, był zarazem czę-
ścią miasta, UniversitØ dans la CitØ. Jego organizacja opierała 
się na tych samych korporacyjnych zasadach co w  przypadku 
komuny miejskiej, zachował też charakter społeczności auto-
nomicznej (libertas scholastica). Wielu badaczy uważa, że feno-
men średniowiecznych uniwersytetów odegrał strukturalnie 

31 Ten i powyższe cytaty za: L.I. Szestow, Ateny i Jerozolima [1938], tłum. C. Wo-
dziński, Kraków 1993, s. 72, 123, 148.

32 Por. R. Pernoud, Histoire de la bourgeoisie..., s. 479; Intellectuels français, 
intellectuels hongrois. XIIIe�XXe siŁles, red. J. Le Goff, B. Köpeczi, Paris 1985, s. 14; 
J.-F. Sirinelli, GØnØration intellectuelle. Khâgneux et Normaliens dans l�entre-deux-
-guerres, Paris 1988, s. 9.
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decydującą rolę u zarania historii nowoczesnej warstwy wykształ-
conej – w każdym razie oznaczał pojawienie się uniwersyteckich 
clercs/clerici33.

Przynależność do tego stanu wymagała przede wszystkim 
pewnego zasobu wiedzy, w przypadku profesorów poświadczo-
nej przez licentia ubique docendi. Święcenia kapłańskie nie były 
koniecznością, ponieważ clericus było pojęciem bardzo szero-
kim, obejmującym również ludzi żyjących na sposób świecki, 
np. notariuszy w urzędach królewskich, urzędników miejskich 
czy też niższy rangą kler, który nie był zobowiązany do życia 
w celibacie34.

Niezwykle trudno o pewne dane na temat liczebności tego 
stanu, wielu clerici wędrowało z miejsca na miejsce. Zapewne 
warstwa ta była liczebnie ograniczona i elitarna. Niemniej niektó-
rzy badacze szacują, że w Paryżu – intelektualnej stolicy chrze-
ścijaństwa – około 1300 r. było do 10 tys. magistrów i studentów, 
a na początku XVI w. liczba ta wzrosła nawet do 13 tys.35

Kolejnymi obok uniwersytetów środowiskami, w których for-
mował się nowy typ człowieka wykształconego, były zarówno 
królewskie, jak i  miejskie instancje jurysdykcyjne. Chodziło 
o redefi nicję relacji panujących we wspólnocie ludzkiej w opar-
ciu o prawo rzymskie, czyli o przejście od prawa tradycyjnego, 
instruktywnego do logiczno-pojęciowego36.

Znaczenie miała nie tylko biegłość w łacińskiej kulturze słowa 
pisanego, ale również sposób, w  jaki litterati wykorzystywali 
swoje umiejętności. Odtąd kryterium oceny poziomu oświaty 
i edukacji była już nie intensywność bytu zanurzonego w Bogu, 

33 Por.: O.G. Oexle, Alteuropäische Voraussetzungen des Bildungbürgertums � 
Universitäten, Gelehrte und Studierte, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, t. 1: 
Bildunssystem und Professionalisierung in internationalen Vergleich, red. W. Conze, 
J. Kocka, Stuttgart 1985, s. 29–78; W. Kluxen, Institution und Ideengeschichte, Zur 
geschichtlichen Bedeutung der mittelalterlichen Universität, w: Philosophy and Lear-
ning. Universities in the Middle Ages, red. J.F.M. Maarten, Leiden 1995.

34 J. Verger, Les gens de savoir..., s. 207–210.
35 Tamże, s. 227; Histoire des universitØs en France, red. J. Verger, Toulouse 1986, 

s. 21–25; Historie: la France et les Francais, t. 2, Paris 1999, s. 681.
36 R. Pernoud, Histoire de la bourgeoisie..., s. 203, 478 n. O.G. Oexle, Alteuro-

päische Voraussetzungen..., s. 39 n. Ów renesans prawa rzymskiego stanowi – jak 
wiadomo – jedną z fundamentalnych różnic Zachodu w porównaniu z Rosją, gdzie 
jego recepcja była marginalna. Por. klasyczną analizę słowianofi la: I. Kireevskij, 
O charaktere prosve�čenija Evropy i ego otno�enii k prosve�čeniju Rossii [1852], w: ten-
że, Kritika i estetika, Moskva 1979, s. 248–292.
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lecz posiadanie wiedzy. Rozwijało się rzemiosło intelektualne, 
które przyniosło ze sobą venditores verborum – „handlarzy słów”, 
wytwórców produkcji umysłowej. Mówiło się już nie o „zacho-
waniu prawdy”, ale o veritas, fi lia temporis37.

Formując kanon wykształcenia, wedle nowych założeń zin-
terpretowano również odkryte ponownie teksty. Dzięki kontak-
tom z Orientem Europa poznała zapomniane teksty antyczne 
i tłumaczenia traktatów arabskich. Przede wszystkim wspomnieć 
trzeba o interpretacji korpusu arystotelejskiego, która stała się 
zaczątkiem scholastyki.

Scholastyka otworzyła drogę do całkowitego przewartościo-
wania wyobrażeń o możliwościach poznawczych człowieka. For-
malnie rzecz biorąc, była jedynie nową metodą stosowaną przez 
teologię chrześcijaństwa łacińskiego. Niemniej wprawianie umy-
słu w dialektyczny system lectio – questio – disputatio oraz dąże-
nie do zrozumienia wiary (fi des quaerens intellectum) pozwoliły 
na wypróbowanie instrumentów racjonalno-krytycznego sposobu 
myślenia i prowadziły do nowego ujęcia rzeczywistości.

Odtąd sfery objawienia i  ludzkiego poznania uważano za 
rozłączne. Teologia stopniowo przeobraziła się z  przeżywania 
i  wczucia w  fi lozofowanie; uniwersytecki scholastyk, idąc za 
wzorem antycznym, określał się przecież mianem fi lozofa. Bez-
pośrednie poznanie prawdy objawionej uznano za niemożliwe, 
tak więc decydujące znaczenie przypadło pośrednim, racjo-
nalnym dowodom na istnienie Boga, widocznym w  zmysłowo 
doświadczalnej naturze i w historii. Roger Bacon meets Francis 
Bacon: ten pierwszy już w XIII w. mówił o scientia experimentalis 
i  obserwacji jako metodzie poznania, a  drugi te same zasady 
uznał czterysta lat później za fundament nauki. Eksperyment 
naukowy zrodził się z praktycznej skłonności do eksperymenta-
lizmu charakteryzującej cywilizację miejską, której ducha scho-
lastyka wyrażała38.

Świeża warstwa wykształcona miała obok philosophus czy vir 
litteratus cały szereg innych określeń umożliwiających zbiorową 
identyfi kację: universitas, intellectualitas, scientia. Nie dystansując 

37 J. Le Goff, Inteligencja..., s. 26.
38 P. Sherrard, The Greek East and the Latin West. A  Study in the Christian 

Tradition, London 1959, s. 145 n.; J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, tłum. 
H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1994, s. 405, 408, 417.
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się od Kościoła i pozostałych clerici, starano się zarazem stworzyć 
odrębny stan scholares39.

Jak ów stan się kształtował? Najwyższe rangą pozycje piasto-
wała szlachta – prałaci, radcy dworu, sędziowie, dworscy adwo-
kaci40. Większość scholares pochodziła jednakże z mieszczaństwa, 
które posiadało dochody na odpowiednim poziomie, umożliwia-
jące wnoszenie opłat za studia w przeduniwersyteckich szkołach 
– awans społeczny dzięki wykształceniu był raczej wyjątkiem41.

Ogólnie biorąc, typowa dla tej grupy była różnorodność pod 
względem wykonywanego zawodu i pochodzenia społecznego. 
Dotyczyło to również źródeł dochodu: obok odpłatnego udo-
stępniania produktów i usług umysłowych wielu wykształconych 
clerici miało do dyspozycji kościelne prebendy. Najważniejszy 
łącznik stanowiły nabyte poprzez studia kultura umysłowa i oby-
cie, uprawniające do uczestnictwa w noblesse de savoir oraz szcze-
gólnego statusu czwartego ordo (stanu). Można więc powiedzieć, 
że oto po raz pierwszy doszło do modelowej i nieustannie później 
powtarzającej się sytuacji: kultura jawiła się jako czynnik integru-
jący i kształtujący tożsamość, punkt odniesienia dla amorfi cznej 
grupy, dla pośredniego czy też pośredniczącego (intermØdiaire) 
stanu przecinającego tradycyjne struktury42.

Agnostycyzm i  konsekwentny racjonalizm były w  tym śro-
dowisku zapewne wyjątkiem. Pierwsze miejsce w katalogu war-
tości nadal zajmowało zbawienie. Zmieniły się jedynie drogi 
prowadzące do tego celu: odtąd ważne stały się „namiętność do 
studiów” i „miłość do wiedzy”43. Niektórych scholares odznaczały 
już skłonność do prowadzenia niekończących się poszukiwań 
oraz niestabilność sytuacji życiowej, przeciwstawne chrześcijań-

39 J. Le Goff, Inteligencja..., s. 19.
40 J. Verger, Les gens de savoir..., s. 211–217; por. również tenże, Noblesse de 

savoir. Étudiants nobles aux universitØs d‘Avignon, Cahors, Montpellier et Toulouse 
(fi n du XVIe siŁcle), w: La noblesse du Moyen ´ge, XIe�XVe siŁcles. Essais à la mØmoire 
de Robert Boutruche, red. Ph. Contamice, Paris 1976, s. 289–313. 

41 Intellectuels français, intellectuels hongrois..., s. 2, 20.
42 Por. tezę J. Le Goffa i J. Vergera o kształtowaniu się czwartego stanu, który 

zachwiał tradycyjnym, sakralnym i stabilnym trójczłonowym systemem (J. Verger, 
Les gens de savoir..., s. 218 n.; Intellectuels français, intellectuels hongrois..., s. 12 n.). 
Dyskurs ten jest kontynuowany, np. w postaci nowej, przejawiającej się za pośred-
nictwem mass mediów władzy inteligencji, którą m.in. P. Bourdieu analizuje jako 
„czwartą władzę”.

43 J. Le Goff, Inteligencja..., s. 32, 38.
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skiemu sposobowi życia, a zarazem tak typowe dla późniejszych 
intelektualistów.

Powoli kształtowały się ramy, w których miało się toczyć życie 
umysłowe. Uległ zmianie charakter książki, która ze skarbnicy 
przechowującej prawdę przeobraziła się w narzędzie poznania. 
W XII i XIII w. równolegle z coraz głębszym uwewnętrznieniem 
życia religijnego i indywidualizacją procesów nauczania przyjęło 
się ciche czytanie, zastępując głośną lekturę, charakterystyczną 
zwłaszcza dla klasztorów. Pociągnęło to za sobą przyspieszenie 
procesu czytania i wymiany myśli. Miast czytać dwie do trzech 
książek rocznie, scholastyk pochłaniał je teraz całymi tuzinami44. 

Mimo że korporacyjny duch uniwersytetu nie dysponował jesz-
cze przestrzenią materialną – nie istniały budynki uniwersyteckie, 
a profesorowie i studenci spotykali się w kościołach i klaszto-
rach – przestrzeń życia umysłowego zyskiwała coraz wyraźniejsze 
kontury, tworzyły się struktury zarówno zinstytucjonalizowane, 
jak i nieformalne. W miastach – wymownym przykładem było 
paryskie Montagne St.-Geneviève – rozwijało się odrębne, inten-
sywne życie wedle zasad wspólnoty uniwersyteckiej, dysponu-
jące własnymi sieciami społecznymi w formie korporacji (natio-
nes, czyli wspólnot studentów z poszczególnych krajów), które 
odznaczały się odrębnym stylem życia i pielęgnowały tradycje 
akademickie, które, jak np. ceremonia nadania tytułu/stopnia, 
nierzadko były naśladowaniem kultury szlachecko-rycerskiej.

Uniwersyteckich clerici cechował arystokratyzm intelektu, co 
miało się odtąd stać ulubionym celem ataków krytyki skiero-
wanej przeciwko intelektualistom. Chrześcijańskie oświecenie 
(illuminatio) było zasadniczo dostępne dla wszystkich. Natomiast 
nowego rodzaju wiedza niosła ze sobą obiektywny czynnik deli-
mitacyjny, wedle własnych kryteriów oddzielający „ziarno od 
plew”. Tym samym wiedza zyskała charakter faktycznej – lub 
też pozornej – siły społecznej, co miało decydujące znaczenie 
dla powstania wykształconej elity. 

Wspólnota uniwersytecka miała charakter ogólnoeuropej-
ski, na który składały się średniowieczne podróże edukacyjne 

44 D. Roche, Les RØpublicains des lettres. Gens de culture et LumiŁres au XVIIIe 
siŁcle, Paris 1988, s. 238 n.; R. Chartier, M.-M. Compère, D. Julia, L�Éducation en 
France du XVIe au XVIIIe siŁcle, Paris 1976, s. 293 n.; J. Verger, Les gens de savoir..., 
s. 224.
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(peregrinatio academica), wieloetniczność grupy studentów i pro-
fesorów oraz wzajemne uznawanie dyplomów45. W okresie od 
XIII do XV w. życie uniwersyteckie rozciągało się od Krakowa 
i Budapesztu na wschodzie, do Dublina na zachodzie oraz od 
Uppsali na północy do Palma de Mallorca na południu. Spo-
śród czterech krajów omawianych w niniejszym studium jedynie 
Rosja, podobnie jak cały świat chrześcijaństwa wschodniego, 
pozostała poza jego obrębem (por. rozdz. 4).

Niemniej koniec okresu ekspansji uniwersytetów zastał 
zachodnią pax christiana podzieloną na odrębne struktury wyzna-
niowe i  narodowe. Uniwersytet przeobraził się w  instrument 
walki politycznej. Coraz głośniejsza stawała się antyuniwersy-
tecka i antyintelektualna krytyka, głoszona np. przez Jana Ger-
sona czy Mikołaja z Kuzy, a będąca reakcją na ambicje uczonej 
kasty, która zaczęła dążyć do zdobycia władzy.

Kryzys ów nie był jednak powszechny: w Niemczech uniwer-
sytet, stymulowany przez reformację i państwo, stał się ważnym 
rezerwuarem późniejszego Bildungsbürgertum (por. rozdz. 2). 
Inaczej było choćby we Francji. Tutaj nie wytworzyła się sym-
bioza uniwersytetu i państwa, tak że temu ostatniemu z więk-
szą łatwością przychodziło tworzenie nowych placówek, jak np. 
Collège de France (1530). Duch humanizmu panujący w  tych 
instytutach nie był wprawdzie obcy uniwersyteckim magistri – 
niejeden luminarz humanizmu był profesorem uniwersyteckim. 
Uniwersytety pozostały również ważnymi ośrodkami życia umy-
słowego, pojawiła się pokaźna liczba nowo utworzonych pla-
cówek. Jednak ogólnie biorąc w  XVI w. kręgi uniwersyteckie 
stopniowo traciły innowatorski impet na korzyść nowego środo-
wiska skupiającego ludzi wykształconych: humanistów. Począw-
szy od tej epoki można zatem mówić o pluralizmie modeli życia 
intelektualnego.

Koncepcja i fi gura humanisty zrodziły się w północnych Wło-
szech, a w okresie od XV do XVI w. w kulturze zachodnioeuro-
pejskiej46. Humanista (wcześniej również doctus, eruditus) to ten, 

45 Por. Geschichte der Universität in Europa, t. 1–4, red. W. Rüegg, München 
1993–2010.

46 W odniesieniu do Bizancjum, krajów wschodniosłowiańskich i Rosji można co 
najwyżej za Lichačevem mówić o prerenesansie (predvozdro�denie); D.S. Lichačev, 
Razvitie russkoj literatury X�XIII vekov. Epochi i stili, Leningrad 1973, s. 75–127.
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kto poświęcił się studia humanitatis. Humaniści kontynuowali 
pracę nad formowaniem kanonu wykształcenia, przede wszyst-
kim zaś nad poszerzeniem korpusu tekstów poprzez odkrywanie 
antyku. Teksty przekładano, komentowano, kompilowano, roz-
powszechniano: człowiek wykształcony był w tej epoce fi lologiem 
par excellence. 

W  osądzie na temat sensu i  możliwości ludzkiego pozna-
nia humanizm nie różnił się zbytnio od scholastyki. Humaniści, 
przyzwyczajeni do poglądu, że prawda objawiona jest niepozna-
walna dla ludzkiego rozumu, próbowali znaleźć uzasadnienie 
i objaśnienie dzieła stworzenia w nim samym. Wynikające stąd 
napięcie między wiarą a  rozumem przezwyciężali jednak ina-
czej niż scholastycy, nie logicznymi sylogizmami, ale poprzez 
estetyzujące przeżycia. Humanista skłaniał się raczej ku neopla-
tonizmowi i mistycyzmowi. Źródłem tożsamości była dla niego 
nie summa teologiczna, ale synteza człowieka i  świata, religii 
i kultury, chrześcijaństwa i antyku47.

Zmieniała się nie tylko wizja świata, ale i postrzeganie ludz-
kiej osobowości. Jak sama nazwa mówi, główną ideą humani-
zmu było pielęgnowanie w człowieku poczucia własnej wartości. 
Renesans przyniósł nowożytnej kulturze europejskiej przede 
wszystkim ów mit człowieka. Postępowało więc wyodrębnianie 
poznającego podmiotu – człowiek postrzegał siebie samego jako 
mikrokosmos, centrum wszechrzeczy. Zmieniło to zasadniczo 
sposoby poznania. Dla humanisty najważniejsza była wiedza nie 
jako towar, lecz pragnienie i rozkosz – stupor et extasis scientiae, 
aviditas litterarum48. 

Tak pojęty głód wiedzy był na tę skalę zjawiskiem zupełnie 
nowym i stał się podstawą identyfi kacji humanisty przez innych 
i jego samego. Poza tym humaniści, podobnie jak uniwersyteccy 
magistri, niewiele mieli ze sobą wspólnego w sensie pochodzenia 
społecznego. Byli wśród nich synowie rzemieślników i drobnych 

47 R. Mandrou, Des humanistes aux hommes de science (XVIe et XVIIe siŁcles), 
Paris 1973, s. 52 n.; L.M. Batkin, Ital�ânskie humanisty: still� �izni i  still� mysleniâ, 
Moskva 1978, s. 173; tenże, Italianskoe vozro�denie. Problema i ludi, Moskva 1995, 
s. 63 n.

48 „Umysł poznający prawdę doznaje cudownej przyjemności, która przerasta 
wszelką inną przyjemność dostępną człowiekowi” – stwierdził Marsilio Ficino; cyt. 
i tłum. za: L.M. Batkin, Italianskoe vozro�denie..., s. 118.
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kupców, których edukacja nierzadko zaczynała się od tego, że 
jako tragarze nosili do szkoły cudze książki49. Taki awans ozna-
czał jednak konieczność zabiegania o opiekę mecenasa czy też 
wstąpienie do służby państwowej lub kościelnej. 

Humanistycznym ideałem było przy tym nie intelektualne rze-
miosło, ale swobodne spędzanie czasu i rozkoszowanie się studia 
humanitatis. Dlatego w środowisku tym dominowali mieszczanie 
z  dobrze sytuowanych rodzin, przede wszystkim prawniczych, 
ale także kupieckich lub pastorskich, dysponujący wystarczającą 
ilością wolnego czasu i solidnymi dochodami.

Nie brakowało wśród humanistów także potomków rodzin 
arystokratycznych ceniących wykształcenie, wśród najsłynniej-
szych wymienić można Pierre’a de Ronsarda i Joachima du Bel-
lay z Francji, Jana Zamojskiego z Polski czy Ulricha von Huttena 
z  Niemiec. Mniejsze i  większe dwory przyciągały humanistów 
i wytworzył się tam typ wykształconego dworzanina (corteggiano) 
szlacheckiego pochodzenia.

Zmieniły się również kulisy aktywności intelektualnej. Zna-
czenie miejskiego otoczenia nadal było duże, jednak idealna 
siedziba humanisty powinna mieścić się poza murami miasta, 
tam bowiem mógł w samotności oddawać się przyjemności stu-
diów. Ideał myśliciela-samotnika przygotował pole dla stylu życia 
i pracy późniejszego naukowca. Pogłębiło to również świadomość 
elitarności intelektualistów. Świadomość bycia wybrańcem nie 
łączyła się dla humanistów z poczuciem misji, wiedza nie zobo-
wiązywała ich do aktywności społecznej, pozostawała refugium 
dostępnym dla nielicznych. Tym nielicznym wystarczało kon-
wersowanie z ludźmi podobnymi sobie, godnymi ezoterycznych 
prawd. Wszyscy inni to plebs, vulgus bądź multitudo50.

Środowisko i sieć społeczna humanistów, stanowiące nieod-
łączny element ich tożsamości, były niezwykle elitarne: wzajemne 
odwiedziny, małe kółka, nieduże zgromadzenia, humanistyczne 
akademie i stowarzyszenia. Początkowo te formy życia towarzy-
skiego miały wyłącznie nieformalny charakter – były to przede 
wszystkim związane z pracą nad tekstami odczyty, komentarze 

49 A. Stegmann, Situation matØrielle et morale des intellectuels en Europe au XVIe 
siŁcle, w: Intellectuels français, intellectuels hongrois..., s. 68 n.

50 L.M. Batkin, Italianskoe vozro�denie..., s. 95; J. Le Goff, Inteligencja..., 
s. 187 n.

Wprowadzenie



36

Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie

i  dyskusje w  societates/solidates litterarum. Z  czasem wszystko 
sformalizowało się i zinstytucjonalizowało. Często zwracano się 
do instytucji państwa o wsparcie fi nansowe i organizacyjne, co 
wiązało się ze zwiększeniem zewnętrznej kontroli nad działalno-
ścią intelektualną, jak to było np. w Collège de France.

Gęsta sieć akademii jako miejsc, w  których spotykano się, 
by prowadzić uczone rozmowy na różnorodne tematy, istniała 
przede wszystkim we Włoszech i Francji. Jednakże w XVI  w. 
humanistyczne formy kontaktów towarzyskich objęły cały 
Zachód, pojawił się fenomen res publica doctorum. Modelo-
wym przykładem funkcjonowania tej republiki uczonych była 
korespondencja prowadzona np. przez Erazma z Rotterdamu, 
Justusa Lipsiusa czy – nieco później – Nicolasa de Pereisc z Aux-
-en-Provence. Ten ostatni dysponował siecią korespondentów 
rozciągającą się od Hamburga po Aleppo i Damaszek51.

Charakterystyczna dla humanistów była mobilność. Idealny 
civis mundi za wzorem Erazma nie tylko przyjmował u  siebie 
podróżujących kolegów, lecz również sam przez długi czas miesz-
kał w  innych miastach lub za granicą. Ta inquiØtude nierzadko 
już u uniwersyteckich clerici przybierała chorobliwe formy. Było 
to typowe przede wszystkim dla świadomości religijnej huma-
nistów i  ich niespokojnej tęsknoty za zbawieniem (angoisse du 
salut, Robert Mandrou), np. Filippo Lippi czy Antonio Alberti 
przez jakiś czas żyli jak zakonnicy w klasztorze, by znowu innym 
razem rzucić się w wir światowego życia52.

Reformacja i kontrreformacja przyniosły ze sobą scholaryzację 
edukacji ponadpodstawowej i wyższej w Europie. Powstała gęsta 
sieć szkół gminnych, wzorem antycznym przekształcano placówki 
oświatowe w gimnazja, zakładając również nowe. W odpowiedzi 
na protestancką aktywność na tym polu powstała sieć jezuickich 
kolegiów, która pokryła katolicką Europę aż po Ukrainę i Bia-
łoruś. Ekspansja ta stała się zresztą impulsem do wykształcenia 
się początków sformalizowanej oświaty w Europie prawosławnej: 
w Kijowie powstała Akademia Mohylańska, która już niedługo 
dostarczyć miała wyedukowanych absolwentów na potrzeby 
reform przeprowadzanych w carskiej Rosji przez Piotra Wielkiego.

51 R. Mandrou, Des humanistes..., s. 151n; A. Stegmann, Situation matØrielle..., 
s. 76 n.

52 L.M. Batkin, Italianskoe Vozro�denie..., s. 221.
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Głębokie przeobrażenia wyznaniowe przyspieszyły nie tylko 
rozwój edukacji, ale także słowa drukowanego. Dopiero wielo-
krotne zwiększenie grona czytelników Biblii w pełni uświado-
miło znaczenie wynalazku Gutenberga. Nowe punkty krystali-
zacyjne życia umysłowego wiązały się z książką. Zrazu były to 
wydawnictwa, gdzie często cały personel, łącznie z korektorami, 
składał się z eruditi. Następnie zaczęto gromadzić zbiory ksią-
żek, powstały sklepy z książkami, a nawet cała kultura książki, 
z bibliotekami, katalogami, przypisami, a w dalszej perspektywie 
również siecią periodyków naukowych i towarzystwami czytelni-
czymi53. Tym razem potężna fala z Zachodu dotarła również na 
Ruś Moskiewską – najpóźniej około 1563 r., a zatem sto lat po 
Gutenbergu, wydrukowano pierwszą rosyjską książkę. Z czasem 
łacińskojęzyczna res publica doctorum została skonfrontowana 
z rozkwitem literatur narodowych, problemy uniwersalne ustą-
piły narodowym.

W epoce rozwoju mechaniki zgromadzenia eruditi zajmowały 
się prócz fi lologii także naukami ścisłymi: matematyką, fi zyką, 
astronomią – republika humanistów przeobraziła się w  repu-
blikę uczonych. Wiek XVII zdominowało dążenie do stworzenia 
mechanicznego modelu perfekcyjnie funkcjonującego wszech-
świata, gdzie prawdom objawionym przyznawano jedynie niewiel-
kie (Kartezjusz) lub zgoła żadne znaczenie (Baruch Spinoza). 
Przejęte z  uniwersyteckiej scholastyki i  włączone w  humani-
styczny mit wyobrażenie człowieka jako external to the world54 
zaowocowało rewolucją metod naukowych, w  wyniku której 
wykształcił się model ludzkiego poznania polegający na rozróż-
nieniu podmiotu i przedmiotu. Miał on dostarczać obiektywnej, 
niewartościującej wiedzy. Poznany w ten sposób świat przedsta-
wiano jako przedmiot znajdujący się w posiadaniu człowieka, co 
korespondowało z poczuciem własności odznaczającym zyskują-
cego na znaczeniu mieszczanina55. Jednak dopiero w oświeceniu 
wiedza stała się siłą, która faktycznie zmieniła społeczeństwo. 

53 Od 1664 r. ukazują się „Philosophical Transactions”, od 1682 „Acta Erudito-
rum Lipsiensis” a od 1684 „Journal de Savants”. Warto zauważyć, że jedną z naj-
ważniejszych funkcji uczonych zgromadzeń było wypożyczanie książek i rękopisów.

54 P. Sherrard, The Eclipse of Man and Nature. An Enquiry into the Origins and 
Consequences of Modern Science, West Stockbridge, MA 1987, s. 43 n.

55 Tamże, s. 11; R. Pernoud, Histoire de la bourgeoisie..., s. 32.
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Po rozpadzie jednorodnej pax christiana i powstaniu kultur 
narodowych syntetyczne spojrzenie na dzieje warstwy wykształ-
conej możliwe jest jedynie w  postaci porównania kilku lokal-
nych i czasowo ograniczonych historii. Uniwersalna przestrzeń 
intelektualna bynajmniej nie zniknęła, przeobraziła się jedynie 
pod wpływem transferów kulturowych, przebiegających w róż-
nych kierunkach. Perspektywa porównawcza zakłada kompromis 
między przekonaniem, że poszczególne środowiska intelektualne 
funkcjonują w  sposób od siebie niezależny a  ewidentnym ist-
nieniem rozlicznych zależności i paralel, również tych przebie-
gających asynchronicznie w ramach jednej kultury narodowej, 
jak to miało miejsce np. w  wypadku francuskich philosophes 
i intellectuels. 

Najwyraźniej w intelektualnej przestrzeni kontynentu istniały 
swoiste punkty ciężkości transferu kulturowego – pôles domi-
nants. Dla interesującego nas okresu jako pierwsza przychodzi 
na myśl Francja. Przynajmniej w dziejach nowoczesnych kraj ten 
uważał się w sferze kultury za primus inter pares i szczycił tym, 
że jest matecznikiem nowoczesnego intelektualisty.

Co z  owej samozwańczej misji europejskiej prekursorki 
intelektualnych trendów i prądów ma znaczenie dla niniejszej 
syntezy? Analizę przypadku francuskiego utrudnia to, że – jak 
już wspomniałem – inaczej niż w Rosji czy Niemczech w ciągu 
„długiego wieku XIX” nie przyjęło się tutaj jedno pojęcie na 
określenie warstwy inteligenckiej – mamy do czynienia raczej 
z całym szeregiem koncepcji, które mocno się od siebie różniły 
lub występowały równolegle. Słowo-klucz intellectuels pojawiło 

Rozdział 1

Arbiter intelligentiarum 
Intelektualiści francuscy – uniwersalny 

wzorzec czy ślepa ścieżka ewolucji?
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się dopiero u  zmierzchu złotego wieku inteligencji, na progu 
XX stulecia. Wszelka historyczna ciągłość dostrzegana wcześniej 
jest zatem możliwa jedynie avant la lettre, jako rekonstrukcja. 
Niemniej w  badaniach w  zasadzie panuje zgodność co do ist-
nienia samego zjawiska jeszcze przed jego konceptualizacją1, 
powstaje jedynie pytanie: gdzie zacząć – od Émile’a Zoli, Alexisa 
de Tocqueville’a, Woltera, Kartezjusza czy zgoła Piotra Abelarda.

Słowo intellectuels zrobiło w  XX w. karierę. Wskutek tego 
historię uniwersalnego typu intellectuel occidental nierzadko 
odnoszono nie tylko do przypadku francuskiego, ale do poziomu 
ogólnoeuropejskiego. W odtwarzaniu tej uniwersalnej biografi i 
przodowała historiografi a francuska, aczkolwiek opierała się przy 
tym (niemal) wyłącznie na materiale z własnego kraju.

Badania komparatystyczne nie doprowadziły do obalenia tezy 
o Francji jako arbitrze intelligentiarum, niemniej spowodowały jej 
relatywizację. Bez wątpienia transfery kulturowe zapoczątkowane 
we Francji miały wielkie znaczenie dla wykształcenia się tradycji 
europejskiej inteligencji w „długim wieku XIX”. Dotyczyło to 
przede wszystkim jej oświeceniowego i post oświeceniowego cha-
rakteru, nawet jeżeli europejskie oświecenie miało wiele twarzy2. 
W związku z tym w rekonstrukcji dziejów francuskiej inteligencji 
poczesne miejsce należy się nie tylko intellectuels, ale również 
oświeceniowym hommes de lettres/philosophes. W XIX w. Wielka 
Rewolucja Francuska zachowała swoje uniwersalne znaczenie 
jako punkt odniesienia dla pamięci zbiorowej, podobnie jak 
Paryż pozostał miejscem, ku któremu zwrócone były oczy inte-
ligencji (choć z niemieckiego punktu widzenia przestał już być 
JØrusalem de la science).

Nowi bogowie: noblesse de plume

Po raz pierwszy Francja pretendowała do europejskiego prze-
wodnictwa na polu intelektualnym w XVII w. – przede wszystkim 

1 Por. np. P. Ory, J.-F. Sirinelli, Les intellectuels en France. De l�affaire Dreyfus 
à nos jours, Paris 1986, s. 11.

2 Por. Esprit. Geist. Hundert Schlüsselbegriffe für Deutsche und Franzosen, red. 
J. Leenhardt, R. Picht, München 1989, s. 135–148; Û.M. Lotman, Archaisty-prosve-
titeli, w: Iz istorii russkoj kul�tury, red. A.D. Košelev, t. 5, Moskva 1996, s. 410–428.

 Arbiter intelligentiarum
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dzięki wysiłkowi absolutystycznego państwa. Jednakże jej inte-
lektualny krajobraz miał wówczas jeszcze bardzo nieformalną 
postać: główną formę życia towarzyskiego ludzi wykształconych 
stanowiły różnorakie prywatne akademie, assamblØes Ørudites. 
Były one szczególnie liczne w Paryżu, gdzie działało wiele uczo-
nych cercles, słynna Académie Mersenne i wiele innych. Zary-
sowała się jednak tendencja do formalizacji życia intelektual-
nego i  legitymizacji jego instytucji przez urzędy. Akademie na 
prowincji i w Paryżu otrzymywały za swoją działalność królew-
skie patenty, a często były również fi nansowane przez państwo 
– i zarazem stopniowo nabierały konformistyczno-salonowego 
charakteru. Pod tym względem modelowa była zainicjowana 
przez Richelieu i utworzona w 1635 r. Académie Française, która 
wyrosła z  kółka towarzyskiego kilku wykształconych hommes 
de lettres. Académie de Sciences – założona w 1666 r. na wzór 
Royal Society – miała mniejszą niż jej angielskie pendant swo-
bodę badawczą; ostatecznie uzależniła się całkowicie od środków 
państwowych w okresie władzy Colberta3.

Regulacja życia umysłowego przez państwo zaznaczyła się we 
wszystkich sferach, szczególnie w edukacji, a zwłaszcza w szkol-
nictwie wyższym. Uniwersytety traciły stopniowo korporacyjną 
autonomię i zostały w końcu wcielone w państwowy system szkol-
nictwa. Proces ten trwał również w XVIII w., tak że w okresie 
ancien rØgime centralizacja i upaństwowienie szkolnictwa wyż-
szego pozostały charakterystyczną cechą francuskiego narodo-
wego modelu edukacji, odróżniającą go od Niemiec czy Anglii. 

Natomiast szkoły podstawowe i  ponadpodstawowe aż do 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a w dalszej perspektywie przy-
najmniej do Trzeciej Republiki, pozostały w gestii kościelnych 
kongregacji zakonnych (fi lipini, a  przede wszystkim jezuici). 
Jezuicka pedagogika ukształtowała wiodące umysły siedemnasto-
wieczne, jak Kartezjusz czy Marin Mersenne, jej wychowankami 
byli również Molier i Wolter.

Mieszczanie przyswajali sobie w kolegiach nowożytną wiedzę 
w formie culture gØnØrale, kanonu wykształcenia o charakterze 

3 A. Viala, Naissance de l�Øcrivain. Sociologie de la littØrature à l�âge classique, 
Paris 1985, s. 15–20; M. Agulhon, Le cercle dans la France bourgeoise 1810�1848. 
Etude d�une mutation de la sociabilitØ, Paris 1977, s. 19 n.; R. Mandrou, Des huma-
nistes aux hommes de science (XVIe et XVIIe siŁcles), Paris 1973, s. 215 n. 
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stanowym i racjonalistycznym, opartego na kulturze antycznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem retoryki. Przy czym we Francji 
wówczas, inaczej niż w późniejszym niemieckim neohumanizmie, 
etyka obywatelska i świadomość prawna oparta na prawie rzym-
skim zyskały większe znaczenie niż estetyka grecka4. Oblicze 
warstwy wykształconej było, jak wszędzie, heterogeniczne, zazna-
czyła się jednak wyraźnie pewna tendencja: obok duchownych, 
clercs, ØvŒques, petits abbØs oraz ceniących kulturę przedstawicieli 
noblesse d�ØpØe było w niej coraz więcej reprezentantów noblesse 
de robe, wywodzących się z burżuazji, najczęściej z jej wyższych, 
rzadziej średnich i niższych kręgów.

W  zbiorowej świadomości współczesnych postrzegano 
hommes de lettres jako najwyższy poziom w wewnętrznej hierar-
chii stanu trzeciego (tiers Øtat). W odróżnieniu od poprzedniego 
stulecia, które było epoką Pierre’a de Ronsarda czy Joachima 
du Bellay, w XVII w. wielcy francuscy hommes de lettres – Pierre 
Corneille, Jean-Baptiste Racine, Molier czy Nicolas Boileau 
– wywodzili się niemal wyłącznie z  burżuazji. Narodziła się 
wielka francuska literatura mieszczańska, a  wraz z  nią jedna 
z kluczowych postaci francuskiego środowiska intelektualnego – 
Øcrivain (pisarz)5.

Werbalny charakter siedemnastowiecznej kultury miesz-
czańskiej położył podwaliny pod przyszłą inteligencję6. Słowo 
postrzegano jako kontrolowany kosmos, jako stały punkt 
w ekspresyjnym i pełnym sprzeczności barokowym świecie. To 
za pomocą słowa Kartezjusz chciał uczynić człowieka „panem 
i mistrzem natury”, właśnie z myślą o konsolidacji języka utwo-
rzono Académie Française7.

Równie charakterystyczny był system wartości grand siŁcle. 
W odróżnieniu od wiecznej inquiØtude Abelarda czy humanistów, 
tutaj typowe było dążenie do intelektualnej i moralnej stabili-
zacji, do umiarkowania i zrównoważenia. Legalizm i moralizm 

4 R. Chartier, M.-M. Compère, D. Julia, L�Éducation en France du XVIe au 
XVIIIe siŁcle, Paris 1976, s. 296 n.

5 R. Mandrou, Des humanistes..., s. 143; R. Pernoud, Histoire de la bourgeoisie 
en France, t. 2, Paris 1981, s. 25, 51; A. Viala, Naissance de l�Øcrivain...; P. Bénichou, 
Morales du grand siŁcle, wyd. 2, Paris 1990.

6 Por. A. Linke, Sprachkultur und Bürgertum. Zur Mentalitätsgeschichte des 
19. Jahrhunderts, Stuttgart 1996, s. 4, 229, 266.

7 L. Bodin, Les intellectuelles, Paris 1964, s. 32 n.
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typu mieszczańskiego przeniknęły całe obszary życia8 – także 
w relacji z Niebem należało wedle Racine’a „payer toutes ses 
dettes à  Dieu” („zapłacić Bogu wszystkie rachunki”). Wiara 
przeobrażała się stopniowo w fi lozofi ę moralności, a  protesty 
Pascala przeciwko „Dieu des philosophes et des savants”9 były 
wołaniem na puszczy. Średniowieczny uniwersytecki philoso-
phus stał się tym samym apostołem prawdy i duchowym ojcem10, 
a wraz z nim zajaśniała jutrzenka nowych LumiŁres.

Francja zazdrośnie spoglądała na wysoki społeczny prestiż, 
jakim cieszyło się wykształcone mieszczaństwo w Anglii (koron-
nym przykładem był Newton). Francis Bacon używał nawet już 
nowego słowa intellectuals, choć początkowo nie wywoływało to 
szerszego oddźwięku. We Francji tymczasem ustalono obsadę 
aktorską dla dramatu o  inteligencji, mającego rozegrać się 
w następnym stuleciu – monumentalnej scenografi i dostarczyła 
Wielka Rewolucja Francuska.

Potencjał, jaki stanowią ludzie wykształceni dostrzeżono 
w  dwu aspektach: państwo postępowało utylitarystycznie, 
korzystając z  instrumentalizmu nowej wiedzy, uzasadnionego 
teoretycznie przez naukę. Z kolei nowoczesne sociØtØ kiełkujące 
w ancien rØgime kładło nacisk na co innego – pierwszoplanowe 
znaczenie zyskał tu emancypacyjny potencjał wiedzy.

Absolutystyczne francuskie państwo ancien rØgime zajmo-
wało się rozbudową szkolnictwa specjalistycznego. W XVIII w. 
jak grzyby po deszczu wyrosły: École des ponts et chausées 
(1715), École d’artillerie (1720), École du genie militaire (1748), 
École militaire (1750) wraz z  szesnastoma innymi instytutami 
podobnego rodzaju, np. École des mines (1783) itd. Ogółem 
w przededniu rewolucji działało tutaj więcej placówek naukowo-
-technicznych niż gdziekolwiek indziej w Europie11.

8 R. Pernoud, Histoire de la bourgeoisie..., s. 32 n.
9 Por. jego Memoriał i  krytykę philosophes oraz ich domniemanych lumiŁres 

w  Myślach (1670) – prolegomena do debat nad oświeceniem; nie przypadkowo 
Wolter, patriarcha philosophes, a także Goethe nie znosili jego twórczości; B. Pascal, 
Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2002.

10 Stąd wzięła swój początek tradycja, by philosophie uważać za laicki kurs mo-
ralności stosowanej. Tak też była nauczana w lycØes – co stanowi zasadniczą różnicę 
wobec niemieckiej koncepcji fi lozofi i postrzeganej jako podstawa wykształcenia 
neohumanistycznego.

11 F. Furet, PrØface, w: T. Shinn, Savoir scientifi que et pouvoir social. L�École 
Polytechnique, 1794�1914, Paris 1980, s. 5, 9.



43

Zarazem po raz pierwszy ludzie wykształceni stali się dla fran-
cuskiego rządu problemem. Samym swoim istnieniem demon-
strowali bowiem anachronizm podziałów stanowych legitymizo-
wanych przez ancien rØgime. Nowe społeczne usytuowanie ludzi 
wykształconych jako odrębnej warstwy uwidoczniło się w dylema-
cie urzędów, które nie wiedziały, jak mają zdefi niować ich status. 
Wprawdzie wykonywane przez nich zawody ujęto już za pomocą 
ujednolicającej kategorii mØtiers intellectuels – postrzegano ich 
więc jako odrębną grupę – ale ich miejsce w  społeczeństwie 
pozostawało niejasne. Dlatego w  sprawozdaniach urzędowych 
mowa jest o garçons, gens sans Øtat, roturiers12.

Ten układ miał się jeszcze wielokrotnie powtarzać: powsta-
nie warstwy wykształconej stawało się impulsem rozsadzającym 
zastany porządek społeczny. Podobnie było później w Rosji czy 
Polsce (por. rozdz. 3 i 4), do pewnego stopnia również w Niem-
czech (por. rozdz. 2). Nowa potęga, jaką była wiedza, przynio-
sła ze sobą nie tylko gabinetowych uczonych i profesjonalnych 
ekspertów, ale również całą rzeszę obszarpanych i głodujących 
indywiduów z płonącymi oczyma, wszystko jedno, czy mieszkali 
oni na paryskich mansardach, czy na petersburskich strychach. 
To nie przypadek, że hommes de lettres francuskiego oświecenia 
często uważano za pendant rosyjskiej intelligenciji i  określano 
mianem l�intelligentsia de l�Ancien RØgime13.

W dużych miastach osoby parające się profesjami intelektu-
alnymi stanowiły w przededniu Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
znaczący odsetek mieszkańców – od 5 do 15%14. Zatem czło-
wiek wykształcony stał się typem społecznym – une autre espŁce 
d�animal urbain (odrębny gatunek stworzenia miejskiego), 
będący swoistym uzupełnieniem mieszczanina. W związku z tym, 
choć nie było jeszcze samego pojęcia, w mansardach i kawiar-
niach roiło się już od intellectuels avant la lettre15. 

12 R. Darnton, Le grand massacre des chats, Paris 1985, s. 162.
13 D. Beyrau, Russische Intelligenzija und Revolution, „Historische Zeitschrift” 

252, 1991, s. 559–586, s. 565; A.P. Pollard, The Russian Intelligentsia. The Mind 
of Russia, „California Slavic Studies” 3, 1964, s. 15; R. Darnton, Le grand mas-
sacre..., s. 137; T. Judt, Past Imperfect. French Intellectuals, 1944�1956, Berkeley 1992, 
s. 250.

14 D. Roche, Les RØpublicains des lettres. Gens de culture et LumiŁres au XVIIIe 
siŁcle, Paris 1988, s. 230 n.

15 R. Darnton, Le grand massacre..., s. 137.
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Philosophe, tak znienawidzony przez Pascala, przekroczył 
ramy skupionego na sobie mieszczanina-Ørudit i zaczął odgrywać 
kluczową rolę w masie oświeceniowych hommes de lettres. Wraz 
z  nową funkcją społeczną pojawiła się tożsamość: mówiło się 
teraz w liczbie mnogiej o warstwie philosophes. Nowa samoświa-
domość wyrażała się w niezliczonych traktatach, które wzywały 
do działalności społecznej. Misja ta przypadła w  udziale petit 
troupeau, l�eglise des sages, la ligue philosophique16.

Jeszcze ściślejszy krąg tworzyli encyclopØdistes skupieni wokół 
Diderota i D’Alamberta, nazwani tak od swego słynnego pro-
jektu, realizowanego w latach 1751–1772. Byli oświeceniową elitą 
Paryża. Poczucie misji, ważna pozycja w przestrzeni publicznej 
oraz sytuacja materialna odróżniały ich od szarej masy Rousseaus 
des ruisseaux (Rousseau z rynsztoków). Tego rodzaju elitaryzm 
miał pozostać jednym z ważnych punktów odniesienia w samo-
ocenie francuskich intelektualistów.

Syntezę emancypacyjnej (ideologicznej) i  praktycznej 
(technicznej, profesjonalnej) strony nowej wiedzy uosabiała 
w osiemnastowiecznej Francji zapoczątkowana przez Mirabeau 
koncepcja civilisation: przestrzeni ukształtowanej przez czło-
wieka, zasadniczo miejskiej i mieszczańskiej, dynamicznie eks-
pansywnej, autonomicznej, funkcjonującej wedle reguł opartych 
na racjonalnych zasadach moralnych. Doszło do utożsamienia 
homme civilisØ i arystokratyczno-burżuazyjnego etycznego ideału 
honnŒte homme, awangardę cywilizacji tworzyli encyclopØdistes, 
philosophes i ogólniej hommes de lettres17. 

Pojęcie to zmieniło przy tym swój charakter, w  miarę gdy 
słowo lettres zyskiwało nowy wymiar symboliczny, przeobrażając 
się ze zjawiska czysto kulturalnego w społeczne. Francuski bel 
esprit (pięknoduch) wcielał się w Øcrivain i auteur, a coraz częś-
ciej także w journaliste. W postaci literata cywilizacja i literatura 

16 Por. Le philosophe (1735) Césara Chesnau Du Marsaisa, przedrukowane 
przez Diderota w  EncyclopØdie; również dzieło pod tym samym tytułem autor-
stwa Woltera (1743) i  jego Listy fi lozofi czne (1734); prace Juliena Offray de La 
Mettrie. Por. A. Soboul, Les philosophes et la RØvolution, w: Intellectuels  français, 
intellectuels hongrois. XIIIe�XXe siŁles, red. J. Le Goff, B. Köpeczi, Paris 1985, 
s. 113–115.

17 L. Bodin, Les intellectuelles..., s. 35; F.K. Ringer, Fields of Knowledge. French 
Academic Culture in Comparative Perspective, 1890�1920, Cambridge 1992, s. 77 n.; 
R. Darnton, Le grand massacre..., s. 194.
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stopiły się w  jedno – wzorcowym przykładem byli tu Wolter, 
Hugo i Zola18.

Historia hommes de lettres francuskiego oświecenia sku-
piała się zasadniczo wokół kilku wielkich słów i głównych dys-
kursów. Nowe posłannictwo społeczne warstwy wykształconej 
wyrażało się nie tylko w pojęciu civilisation, ale także opinion 
(opinii publicznej). „Qui mène le royaume?” – pytał philosophe, 
by z pewnością siebie odpowiedzieć tak jak fi zjokrata François 
Quesnay na pytanie Madame de Pompadour: „C’est l’opinion, 
et c’est donc l’opinion qu’il faut travailler”19.

Philosophes sprzeciwiali się postrzeganiu Kościoła jako 
 pendant do świeckiej władzy państwa. Logika rozwoju histo-
rycznego doprowadziła ponadto do sakralizacji świeckiej wiedzy 
jako swoistej drogi zbawienia. Postać człowieka wykształconego 
zyskała nowy symboliczny podtekst: u Woltera philosophes stali 
na tym samym poziomie co męczennicy i  prorocy, ich misja 
obejmowała nie tylko szerzenie prawdy, ale również głoszenie 
moralności20. Męczeństwo polegało na raczej symbolicznie wyol-
brzymionych represjach, co widać na przykładzie  EmbastillØs 
(więźniów Bastylii) albo słynnej historii o  pobiciu Woltera. 
Reszty dokonała autostylizacja.

Philosophes uważając swoją pozycję za pośredniczącą (inter-
mØdiaire) między państwem a  społeczeństwem, antycypowali 
w zasadniczym zarysie self-image późniejszej inteligencji21. Sta-
nowisko takie byłoby niemożliwe bez redefi nicji samego pojęcia 
społeczeństwa, której oświeceniowcy dokonali, idąc za Johnem 
Lockiem. W jaskrawym kontraście do societas civilis klasycznej 
starożytności – którą poza tym darzono najwyższym uwielbieniem 

18 D. Masseau, L�invention de l�intellectuel dans l�Europe du XVIIIe siŁcle, Paris 
1994, s. 8 n. Porównawczo: J. Requate, Journalismus als Beruf. Entstehung und Ent-
wicklung des Journalistenberufs im 19. Jahrhundert. Deutschland im internationalen 
Vergleich, Göttingen 1995. Por. też u Tomasza Manna odpisaną od Zoli polemiczną 
postać literata jako stojącego w  centrum antagonizmu między „głęboką kulturą” 
i „banalną cywilizacją” (Rozważania człowieka apolitycznego).

19 „Kto kieruje królestwem? To opinia publiczna, którą należy kultywować”; cyt. 
za: A. Soboul, Les philosophes et la RØvolution..., s. 118.

20 Ch. Charle, Naissance des �intellectuels� (1880�1900), Paris 1990, s. 21; 
Sh. Sand, Mirror, Mirror on the Wall. Who is the True Intellectual of Them All? Self-
-Images of the Intellectual in France, w: Intellectuals in Twentieth-Century France. 
Mandarins and Samurais, red. J. Jennings, New York 1993, s. 35 n.

21 T. Judt, Past Imperfect�, s. 249–251.
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– doszło do rozdziału sfery publicznej, państwowej i politycznej 
od przedpolitycznej, obejmującej np. rodzinę czy stowarzysze-
nia. Podobnie jak w kwestii poznania religijnego i racjonalnego, 
także i  tym razem oświeceni usadowili się na obszarze spor-
nym. By rozwiązać ten konfl ikt, niezbędne było właśnie corps 
intermØdiaire (Monteskiusz), którym mógł być albo cały stan 
trzeci, albo opinia publiczna w rozumieniu de Tocqueville’a, albo 
też inteligencja.

Tuż za zjawiskiem przestrzeni publicznej podążyć miało owo 
klasyczne reprezentowanie interesu publicznego w imię wartości 
idealnych, które w XX w. stało się znane pod pojęciem engage-
ment. Wzorcowego przykładu dostarczył już Wolter podczas pro-
cesu Jeana Calasa w  latach 1762–1765: przez trzy lata fi lozof 
walczył o rewizję wyroku sądowego i odniósł sukces. Komentarz 
Woltera: „J’écris pour agir” (Piszę, by działać)22. Tego rodzaju 
akcje miały zrazu charakter jednostkowy i indywidualny, reszta 
dokonywała się pośrednio, poprzez literaturę, niemniej szlak 
został przetarty. 

Zatem mot-clØs (słowa-klucze) wyrażające system wartości 
wyznawany przez philosophes to raison i  lumiŁres. Francuskie 
LumiŁres dokonały radykalnej reinterpretacji tradycyjnego chrze-
ścijańskiego pojęcia oświecenia. We francuskim wynaleziono 
nowe określenie w miejsce mistycznego illuminatio (oświecenie), 
inaczej niż np. w Rosji, gdzie średniowieczny termin otrzymał 
jedynie dodatkowe znaczenie. Francuski wiek XVIII „odrzucił 
przekazane przez tradycję źródło światła i  dlatego musiał na 
nowo zmierzyć się z tym problemem”23. Na miejsce oświecenia 
przez pierwsze światło, jakim jest Bóg, wkroczyło oświecenie par 
la Raison, przy czym to ostatnie pisano wielką literą i umiesz-
czono na ołtarzu rewolucji, opiewał go też André Chénier jako 
„Raison, puissante immortelle”, a  Jacques-René Hébert ubó-
stwiał w dosłownym tego słowa znaczeniu. Oświecenie przeobra-
ziło się z wewnętrznej duchowej aktywności jednostki w kwestię 
społeczno-polityczną i znalazło odbicie w postępującej civilisa-
tion. Francja rØpand ses LumiŁres (szerzy swe oświecenie). 

22 J.-F. Sirinelli, Intellectuels, w: Histoire. La France et les Français, t. 2, Paris 
1999, s. 1030.

23 O.E. Mandelsztam, Wiek dziewiętnasty (1922), w: tenże, Słowo i kultura, tłum. 
R. Przybylski, Warszawa 1972, s. 416.
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Z  tym wiąże się kolejne wielkie hasło epoki – l�Education. 
Nauczanie stało się imperatywem. W oświeceniu zarysowały się 
podstawy teoretyczne zinstytucjonalizowanego szkolnictwa, które 
powstało w  następnym stuleciu: „Oto jądro oświecenia, jego 
cechą charakterystyczną była wiara w szkołę; chodziło nie tylko 
o program – w tym tkwiła także jego historyczna siła”24.

Nowe idee znalazły odzwierciedlenie w zmianie normatyw-
nych wyobrażeń na temat człowieka, jego myślenia i zachowań 
społecznych: w modzie byli gens d�esprit. L�Esprit dało ludziom 
o różnym statusie społecznym możliwość wykształcenia zbiorowej 
tożsamości, a zarazem stało się kryterium hierarchizacji, podob-
nie jak stanowisko i własność25. W koncepcji L�Esprit francuski 
dyskurs oświeceniowy ustanowił idealną relację między duchem 
a jego społecznym działaniem. Esprit był duchem towarzyskim, 
nie do pomyślenia bez sociØtØ. W zgodzie z  tym zdefi niowano 
postawę philosophe wobec społeczeństwa obywatelskiego: „La 
société civile est […] la seule divinité, qu’il [un philosophe – 
D.S.] reconoisse sur la terre; il l’encense, il l’honore […] par 
une attention exacte à ses devoirs”26.

Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego była w  okresie 
oświecenia skoncentrowana na słowie i komunikacji. To przede 
wszystkim one kształtowały życie towarzyskie. Za niezbywalny 
element esprit uważano la conversation. Werbalny wyraz esprit 
miał nie mniejsze znaczenie niż jego intelektualna i społeczna 
treść. Pożądana była conversation gØnØrale, która odpowiadała 
przeciętnej culture gØnØrale burżuazji i miała za zadanie „bawić 
i interesować”27. Obmyślane w domu idee poddawano w salonie 
publicznemu sprawdzianowi. Osiemnastowieczne salony paryskie 
stanowiły nową formę koegzystencji tradycyjnej arystokracji rodo-
wej i nowej arystokracji pióra. Były dotykalnym ucieleśnieniem 
wszechstronnego charakteru esprit – połączeniem kultury i dobrych 
manier (honnŒtetØ) dostosowanym do poziomu opinion gØnØrale.

24 V.P. Zen’kovskij, Cerkov� i �kola, w: Voprosy religioznogo vospitanija i obrazo-
vanija, t. 1, Paris 1997, s. 29 n.

25 D. Roche, Les RØpublicains..., s. 220; Esprit. Geist. Hundert Schlüsselbegriffe..., 
s. 148–160.

26 „Społeczeństwo obywatelskie jest jedynym bóstwem, które zna on [fi lozof – 
D.S.] na ziemi. Czci je poprzez dokładne wypełnianie swoich obowiązków”; cyt. za: 
C.Ch. Du Marsais, [Le] Philosophe, Paris 1797, s. 32.

27 D. Masseau, L�invention..., s. 95, 143.
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Jednakże salony to zaledwie jedna z wielu form życia towa-
rzyskiego w rØpublique des lettres. Równolegle istniały i rozwijały 
się struktury i sieci społeczne dostępne szerszym kręgom ludzi 
wykształconych, będące częściowo spadkiem po poprzednich 
epokach. Rozbudowa dróg sprawiła, że wykształciły się nowe 
typy podróży: pielgrzymki do najświatlejszych umysłów, kla-
syczne podróże edukacyjne, podróże sentymetalne à la Rousseau 
i  Laurence Sterne – albo też wszystkie te modele połączone 
w jedno28. Nadal jako forma kontaktów społecznych funkcjono-
wały akademie, sociØtØs savantes lub sociØtØs de pensØe (uczone 
stowarzyszenia). W XVIII w., wraz ze stale rosnącym znaczeniem 
słowa drukowanego i ugruntowaniem kultury czytelniczej, rów-
nież na francuskiej prowincji mnożyły się sociØtØs littØraires (towa-
rzystwa czytelnicze) i chambres de lecture (czytelnie). Szczególną 
rolę odegrały w tej aktywności towarzyskiej loże wolnomularskie: 
około 1793 r. istniała we Francji gęsta ich sieć: 830 ateliers zrze-
szało do 100 tys. członków – zawierała się w tej liczbie również 
znacząca część miejskiej elity intelektualnej29. 

Do popularnych form życia towarzyskiego hommes de lettres 
w XVIII w. należały również kabarety i kawiarnie. Kulturę picia 
kawy i palenia tytoniu, w połączeniu z  lekturą aktualnej prasy 
i dyskusją nad publikowanymi tam artykułami szybko zaczęto 
utożsamiać z  typem osiemnastowiecznego paryskiego intelek-
tualisty. Już wówczas wybrane kawiarnie stały się dla poszcze-
gólnych grup miejscami stałych spotkań. Dokładnie tak samo 
jak egzystencjaliści, którzy po 1945 r. przesiadywali w  piwni-
cach Prawego Brzegu, intelektualna elita XVIII w. schodziła się 
w „Procope”, „Veuve Laurent” lub w „De la Rotonde”. Przyszli 
entuzjaści Wielkiej Rewolucji Francuskiej pili kawę lub czeko-
ladę w galeriach Palais-Royal. Około 1785 r. działało w Paryżu 
już 1800 kawiarni, które tworzyły nowe środowisko kulturowe 
i  stały się miejscem spotkań dla ludzi wykształconych. Wielką 
popularnością cieszyły się również tzw. muzea – publiczne 
wykłady zakończone poczęstunkiem i tańcami. Ogólnie biorąc, 
dla życia towarzyskiego i kulturalnego hommes de lettres oraz dla 

28 Por. np. Die Welt erfahren. Reisen als kulturelle Begegnung von 1780 bis heute, 
red. A. Bauerkämper i in., Frankfurt 2004. 

29 Histoire. La France et les Français, t. 2, Paris 1999, s. 806 n.
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całej sfery esprit typowe było łączenie obligatoryjnej nonchalance 
ze ścisłym przestrzeganiem form, co umożliwiało koegzystencję 
dwu światów: lettres i monde30.

Jednakże nowy wymiar społeczeństwa obywatelskiego wyrażał 
się nie tylko w kółkach towarzyskich intelektualistów. Rzadko 
która epoka tak obrazowo zilustrowała tezę Jacques’a  Juil-
larda, że „przecież ulicami nie spacerują czyste idee”31. Rozwój 
oświecenia wyrażał się również w liczbie tytułów i wysokościach 
nakładu mediów drukowanych, w liczbie bibliotek, towarzystw 
czytelniczych i  czasopism. Równolegle do „drugiej rewolucji 
druku” coraz wyraźniej zaznaczała się espace publique (prze-
strzeń publiczna), a tym samym jakościowa zmiana rynku zbytu 
dla wytworów intelektu. Powstał nowy styl życia, dostępny nie 
tylko dla kulturalnej elity, ale również dla przeciętnej opinii 
publicznej, usytuowanej gdzieś pomiędzy ignorance a  conais-
sance Ørudite (wiedzą erudycyjną). Powstające w tej właśnie sfe-
rze dziennikarstwo mogło korzystać z drukarni dysponujących 
nowymi możliwościami technicznymi. Korzystny dla jego rozwoju 
był również popyt na powszechnie dostępne teksty drukowane 
wśród stosunkowo szerokiego grona czytelników.

Jak wyglądał profi l społeczny osiemnastowiecznej inteligen-
cji? Ogólnie biorąc, reprezentowała ona raczej Francję literacką, 
miejską i świecką. Gabriel de Mably, Guillaume Raynal i Étienne 
de Condillac – czy inni abbØs francuskiego oświecenia – mieli 
w sobie niewiele z duchowieństwa, poza może przynależnością 
stanową. Kler stanowił około 12% paryskich hommes de lettres, 
arystokracja – 17%, natomiast aż 70% z nich należało do stanu 
trzeciego. Wśród tych ostatnich byli zaś nie tyle kupcy i przemy-
słowcy, co raczej reprezentanci wolnych zawodów i osoby zatrud-
nione w służbie państwowej (administracji, szkolnictwie, wojsku)32.

Sytuacja oświeceniowego środowiska wykształconego była 
pod każdym względem, zarówno materialnym, jak i rodzinnym, 
nadzwyczaj trudna. Stali goście paryskich kawiarni – w surdutach 
usianych plamami z  atramentu i  tytoniu – byli w  dużej mie-
rze niezdolni do stworzenia tradycyjnej rodziny i  pozostawali 

30 D. Masseau, L�invention..., s. 95, 139–141.
31 Cyt. za: J.-F. Sirinelli, GØnØration intellectuelle. Khâgneux et Normaliens dans 

l�entre-deux-guerres, Paris 1988, s. 11.
32 R. Darnton, Le grand massacre..., s. 144.
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w związkach z praczkami i innymi tego typu kobietami – środo-
wisko się nie reprodukowało. Ostatecznie nie pojawiło się dla 
nich żadne ujednolicające określenie, trudno by także mówić 
o jednorodnej tożsamości zbiorowej. 

Skąd ci ludzie brali środki do życia? Pielęgnowali tradycję 
venditores verborum, przy czym produkcja tekstów przybrała 
kolosalne rozmiary. Poprzedni okres był zdominowany przez 
głód lektur, teraz zaś przyszła kolej na „frenetyczną tęsknotę 
za pisaniem”, możliwą do urzeczywistnienia wyłącznie dzięki 
surowej samodyscyplinie duchowej i fi zycznej. 75-letni Wolter 
wstawał o piątej rano i pisał przez piętnaście godzin. Pozostawił 
83 tomy dzieł, nie licząc 21 tys. listów33. Ludzie żyli, aby pisać 
i pisali, aby żyć.

Nadal ważny element rØpublique des lettres stanowiła kore-
spondencja. W przypadku osób o większym prestiżu listy mogły 
stać się wydarzeniem oświeceniowych public relations, jak to 
miało miejsce w przypadku korespondencji Diderota i Woltera 
z Fryderykiem II i Semiramidą Północy – Katarzyną II. 

Pisanie przynosiło również korzyści materialne. Dało się już 
żyć z rynku księgarskiego: raczej nie z honorariów – na wyższe 
sumy mogli liczyć jedynie uczeni na miarę Rousseau czy Dide-
rota – częściej z pracy w charakterze dziennikarza, bibliotekarza, 
sekretarza. Nadal jednak kariera literacka była zajęciem niszo-
wym i przy tym źle widzianym w rodzinach burżuazji. Nie każdy 
był gotów żyć z  jałmużny wydawnictw i to w warunkach ostrej 
konkurencji na ograniczonym rynku literackim. Z tego względu 
wciąż rozpowszechnione były: tradycyjny klientelizm, mecenat 
prywatny i państwowy. Pożądanym celem kariery literata pozo-
stawały synekury w królewskiej administracji albo pozycja dwo-
rzanina przy grandes maisons34.

Nowi władcy: inteligencja i burżuazja

Historia philosophes zakończyła się wraz z upadkiem ancien 
rØgime. Wielka Rewolucja Francuska obnażyła ambiwalencję 

33 D. Masseau, L�invention..., s. 135.
34 R. Darnton, Le grand massacre..., s. 157 n.
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oświeceniowej ideologii: z jednej strony naiwna wizja człowieka, 
z  drugiej – karkołomna pozycja społeczna tej warstwy gdzieś 
pomiędzy władzą państwową a nation. W obliczu wieloznacznej 
natury nowożytnej wiedzy oddziaływanie słów hommes de lettres 
na audytorium było nieprzewidywalne.

Ponadto niejednorodna warstwa philosophes rzeczywiście 
pozostawała głęboko podzielona: elita oświeconych od dawna 
czuła się zintegrowana z ancien rØgime i korzystała z przyznawa-
nych przez niego przywilejów. Tylko pod jego patronatem mogła 
marzyć o  królestwie rozumu, choć w  rzeczywistości siedziała 
na beczce prochu. Nic dziwnego, że ludzie ci poparli jedynie 
początkową fazę rewolucji, a później albo wycofali się z polityki 
na „wewnętrzną emigrację”, albo opuścili kraj razem z noblesse. 
Epokę przedrewolucyjną postrzegali jako paradise lost35.

Natomiast „prości żołnierze” oświecenia, entuzjastyczni 
czytelnicy Woltera i  Diderota nierzadko wychodzili ze swych 
 ruisseaux do jakobińskich klubów. Dawne bożyszcza z powodu 
umiarkowanej postawy stały się „kontrrewolucjonistami” i spo-
tkały z  niewdzięcznością. „Pourquoi écouter les philosophes? 
– pytał André Chénier w 1791 r. – Leurs idées d’humanité, de 
liberté, de justice sont des rêveries dont eux-mêmes ne croient 
pas un mot”. Robespierre zaś użył w tym kontekście słowa sekta36. 

W  dobie Dyrektoriatu, rØpublique des professeurs et des 
gØnØraux37, raz jeszcze po okresie terroru zalśnił dawnym prze-
wodnikom duchowym i ich następcom blask złotego wieku. Nowe 
stulecie, aż do okresu restauracji, to – przede wszystkim dla 
naukowców – pierwszy okres świetności, trwający do momentu, gdy 
usunął ich w cień romantyczny poŁte, by w drugiej połowie wieku 
znów mogli odzyskać utraconą pozycję w przestrzeni publicznej38.

35 Por. słowa Jeana-Paula Sartre’a, który scharakteryzował wiek XVIII jako 
„szybko utracony raj” francuskich literatów; cyt. w: I. Rademacher, Legitimation und 
Kompetenz. Zum Selbstverstä ndnis der Intelligenz im nachrevolutionä ren Frankreich 
1794�1824, Frankfurt 1993, s. 98 n.

36 „Po cóż słuchać philosophes? Ich idee humanitaryzmu, wolności, prawa 
to mrzonki, w  które oni sami nie wierzą”; por. A. Soboul, Les philosophes et la 
 RØvolution...

37 F. Furet, D. Richet, La RØvolution française, Paris 1973, s. 450.
38 N. Dhombres, Les savants en RØvolution 1789�1799, Paris 1989; N. i J. Dhom-

bres, Naissance d�un nouveau pouvoir. Sciences et savants en France 1793�1824, Paris 
1989; Ch. Charle, La rØpublique des universitaires, 1870�1940, Paris 1994, s. 49.
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Wkrótce jednak stało się jasne, że wychodząc z  wykształ-
conego liberalnego centrum nie da się zrealizować w praktyce 
przedrewolucyjnych ambicji politycznych ani pomóc warstwie 
wykształconej w przejściu od wygłaszanej z zewnątrz krytyki do 
pozycji philosophe-administrateur. Napoleon pogardliwie nazywał 
pretendentów do uprawiania „fi lozofi cznej polityki” i moralnych 
reprymend à la Wolter mianem idØologues. Symbolicznym gestem 
z  jego strony było rozwiązanie „klasy moralności i  polityki” 
w Institut de France39.

W  lipcu 1830 r., po intermezzo napoleońskiego konsulatu, 
okresu cesarstwa i restauracji, trois glorieuses (trzy dni chwały) 
unaoczniły nieodwracalność procesu rozpoczętego w  lipcu 
1789 r. Stosunki społeczno-polityczne, a także kulturalne w okre-
sie monarchii lipcowej i  po 1848 r. aż do Trzeciej Republiki 
kształtowały się pod wpływem nowych elit, wielkiej burżuazji 
i jej notables40.

Duchowe tło epoki uformował romantyzm. Rewolucja 
wymownie ukazała pustkę, jaka pozostała w  świecie autono-
micznego człowieka po rejteradzie transcendentnej intelligen-
tia. Ostro krytykowano płytkość oświeceniowej fi lozofi i osnutej 
wokół raison/esprit. Miast tego w  intelektualnym dyskursie na 
plan pierwszy zaczęła wysuwać się koncepcja intelligence41. 

Znaczenie tego słowa zmienia się we Francji zgodnie z ten-
dencją ogólnoeuropejską: od pojęcia z zakresu chrześcijańskiej 
duchowości, żywego jeszcze w XVII w., do doczesnej interpreta-
cji intelligence d�État pod postacią monarchy absolutnego i innych 
włodarzy państwa. Po raz pierwszy wyrażono pogląd, że inteli-
gencja powinna rządzić państwem. Rozwój tej koncepcji pogłę-
biał dążenie do odrywania się od teologicznego podłoża. Prag-
matyczne oświecenie stwierdziło ustami Étienne’a de Condillaca: 
„c’est la matérie qui en s’arrangeant produit les intelligences”42. 
Konserwatywni teoretycy okresu restauracji (Louis de Bonald, 

39 I. Rademacher, Legitimation und Kompetenz..., s. 118 n.
40 Por. A.-J. Tudesq, Les grands notables en France, 1840�1849. Étude historique 

d�une psychologie sociale, Paris 1964.
41 Na ten temat oraz odnośnie tego, co poniżej por. O.W. Müller, Intelligencija. 

Untersuchungen zur Geschichte eines politischen Schlagwortes, Frankfurt 1971, s. 45 n.
42 „Inteligencje produkowane są przez działanie materii”; cyt. za: R. Pernoud, 

Histoire de la bourgeoisie..., s. 202.
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Joseph de Maistre, François-René de Chateaubriand) repre-
zentowali ideę inteligencji jako podpory państwa. W ten sposób 
abstrakcyjne pojęcie zostało spersonifi kowane: teraz człowiek 
mógł również być intelligence, a nie tylko ją mieć.

W  konfl iktach społeczno-politycznych chodziło wówczas 
o  kwestię, kto w  państwie uosabia ową intelligence publique. 
Odpowiedzi udzielili przedstawiciele liberalnej francuskiej bur-
żuazji: Auguste Comte, François Guizot czy Alexis de Tocque-
ville. Według nich obywatelska, świecka inteligencja jest w grun-
cie rzeczy tożsama z  zamożną burżuazją. Pojęcie intelligence 
zostało włączone w mieszczański system wartości i należało do 
sfery sociØtØ civile (społeczeństwa obywatelskiego). Do kryteriów 
intelligence, a więc ogólnej władzy sądzenia, należał oczywiście 
pewien stopień wykształcenia – nie „zbawczej wiedzy” philo-
sophes i  idØologues, ale ogólnej culture gØnØrale oraz fachowej 
wiedzy wolnych zawodów i  urzędników. Liczyli się wyłącznie 
bourgeois instruits, typ zupełnie inny niż Balzakowski ojciec 
Goriot. Przede wszystkim zaś zawierał się w nich, wedle dzisiej-
szych pojęć zupełnie nie na miejscu, succŁs (sukces społeczny), 
mierzony wysokością dochodów i majątku, jak również odpowie-
dzialność, opanowanie, kształtowanie teraźniejszości i przyszło-
ści, racjonalizm, autorytet, służba publiczna i obycie towarzyskie 
(sociabilitØ)43. 

W ten sposób we Francji, podobnie jak w pozostałej części 
Europy, przynajmniej od Dublina do Memla (Kłajpedy), tożsa-
mość mieszczaństwa oparła się na parze: propriØtØ et intelligence 
(własność i  wykształcenie). Zdaje się przy tym, że kolejność 
elementów była nieprzypadkowa i  odzwierciedlała faktyczną 
hierarchię wartości44. Sama tylko culture nie wystarczała jako 
dowód na posiadanie władzy sądzenia, miała znaczenie jedynie 
w połączeniu z praktycznym kształtowaniem świata. Znalazło to 
swój wyraz w dalszym rozwoju oświeceniowej koncepcji civilisa-
tion, również w XIX i XX w. Romantyzm nie przyniósł tu prze-

43 Por. Histoire Øconomique et sociale de la France, red. F. Braudel, E.  Labrousse, 
wyd. 2, Paris 1993, t. 3, s. 829–847, 897 n.; t. 4, s. 50–55 (tu rozdz. o burżuazji autor-
stwa A. Daumarda); O.W. Müller, Intelligencija..., s. 49 n.

44 Por. relację z 1848 r., gdzie „classe bourgeoise” z jej „hommes intelligents qui 
font valoir un capital quelconque” jest przeciwstawiana „hommes peu éclairés qui 
vivent d’un travail manuel”; Histoire Øconomique et sociale de la France..., t. 3, s. 829.
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łomowych zmian, pod tym względem we Francji było inaczej niż 
w Niemczech (i Rosji, pozostającej w tym względzie pod wpływem 
niemieckim). Odmienność ta zaznaczyła się również w  języku, 
mianowicie w  niesławnej dychotomii ‘cywilizacji’ i  ‘kultury’.

Na zewnątrz classe(s) intelligente(s), względnie ØclairØe(s), pre-
zentowały się jako warstwa – czy też środowisko, często bowiem 
użycie jakiegoś pojęcia w liczbie mnogiej świadczy o mglistości 
zjawiska, które próbuje się nazwać – odcinająca się od nierozum-
nych i nieinteligentnych (inintelligent). Tym uzasadniano prawo 
do szczególnych przywilejów politycznych w  państwie, przede 
wszystkim udział w wyborach cenzusowych45.

Niemniej wspomniana płynność granic społecznych odpo-
wiadała ideałom mieszczańskiej sociØtØ civile jako otwartej prze-
strzeni, która zasadniczo każdej jednostce daje szansę awansu 
– zawsze jednak przy założeniu, że będzie ona w stanie nabyć 
intelligence. Jeżeli nawet nie każda jednostka z  nieinteligent-
nej masy otrzymywała taką szansę, to jednak znaczący udział 
procentowy nowicjuszy i nuworyszy w szeregach burżuazji jest 
dowodem na skuteczność mechanizmów awansu społecznego46.

Dla wyższej warstwy tych classes intelligentes charaktery-
styczne były domy otwarte, ożywiane rodzinnym i pozarodzin-
nym życiem towarzyskim47. Po 1830 r. rozpoczął się upadek 
salonów, był to jednak proces powolny, trwał jeszcze ponad 
sto lat, tak że nie tylko w  epoce Zoli, ale również za czasów 
Sartre’a odgrywały one pewną rolę w  przestrzeni publicz-
nej. Dla kulturalnej burżuazji typowe były przede wszystkim 
takie towarzyskie formy życia umysłowego jak cabinets de 
 lecture, librairies, a także loże wolnomularskie i inne tego typu 
zrzeszenia. W  połowie stulecia w  grupie wolnych zawodów

45 O.W. Müller, Intelligencija..., s. 55.
46 W tym sensie burżuazja postrzegała siebie samą jako classe intelligente, cho-

dziło przy tym nie o  klasę czy stan, ale o  natężenie woli lub otwartą kulturę, co 
pokazują również niemieckie badania nad Bürgertum: „Bourgeoisie n’est pas une 
classe, c’est une position; on acquiert cette position, on la perd […]. La bourgeoisie 
est si peu une classe que les portes en sont ouvertes à tout le monde pour en sortir 
comme pour y entrer”; z: „Journal des Dèbats” 1847, cyt. za: Histoire Øconomique 
et sociale de la France..., t. 3, s. 841.

47 Na ten temat por. obszerne wywody w: S.-L. Hoffmann, Geselligkeit und 
Demokratie. Vereine und zivile Gesellschaft im transnationalen Vergleich, 1750�1914, 
Göttingen 2003. 
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prywatną biblioteką dysponowało około 60% gospodarstw 
domowych, dla porównania wśród kupców (boutiquers) odsetek 
ten wynosił około 6%48.

Cercles (koła, kółka) funkcjonowały jako nieformalna postać 
życia towarzyskiego we wszystkich warstwach wyższych, jed-
nakże szczególnie rozpowszechnione były wśród średniej i mniej 
wykształconej burżuazji (de Tocqueville postrzegał je jako instan-
cję pośredniczącą między inteligencją mieszczańską a  masą). 
Była to jednak forma życia towarzyskiego dostępna – w odróż-
nieniu od dawnych salonów – wyłącznie dla mężczyzn. Polegała 
na spotkaniach w  nieformalnej atmosferze, odbywających się 
jeden lub dwa razy w tygodniu: czas spędzano zazwyczaj na grze 
w karty i bilard oraz lekturze abonowanych publikacji. Zresztą 
te ogólnoeuropejskie formy życia towarzyskiego praktykowane 
w społeczeństwie obywatelskim rozpowszechniły się we Francji 
w dużym stopniu pod wpływem transferu angielskich clubs i nie-
mieckich Vereine – te ostatnie przeniknęły przede wszystkim za 
pośrednictwem strefy buforowej, czyli Alzacji49.

Rodziny nierzadko opierały się na beaux mariages – wżenie-
nie się w wyższe sfery było częstą drogą awansu do intelligence. 
Chłopców posyłano do collØges, gdzie, inaczej niż rówieśnicy 
z  rodzin kupieckich, pozostawali do baccalurØat. O  kierunku 
dalszych studiów w grandes Øcoles oraz na mniej prestiżowych 
uniwersyteckich facultØs decydował z  reguły zawód ojca. Jed-
nakże do wyższego wykształcenia przywiązywano mniejszą wagę 
niż w Niemczech – także i tutaj liczył się zewnętrzny polor i spo-
łeczna rØussite, a nie zalety wewnętrzne.

Koncepcja inteligencji mieszczańskiej spotkała się zresztą 
z krytyką z różnych stron. Według Alexisa de Tocqueville’a czy 
Edmunda Burke’a ludzie wykształceni ani nie byli w stanie, ani 
nie powinni zastępować zanikających autorytetów moralnych 
– miast tego należałoby uruchomić liberalno-demokratyczny 
mechanizm społecznej samoregulacji (wedle wzorca anglosa-
skiego). Zaprzeczało to istnieniu inteligencji jako grupy obdarzo-
nej szczególnym statusem. Ludziom wykształconym, naukowcom, 

48 Podaję za: A. Daumard, w: Histoire Øconomique et sociale de la France..., 
t. 3, s. 918.

49 O  tym i  na temat poruszany powyżej por. M. Agulhon, Le cercle..., s. 21, 
28, 54, 78 n.
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przedstawicielom wolnych zawodów czy też artystom przypadała 
w  udziale rola modest civil servant, która nie była wprawdzie 
wyjątkowa, ale nie była też podrzędna.

Koncepcja alternatywna zasadzała się na kontynowaniu 
linii philosophes, nawet jeśli przybrała odmienną formę. Hie-
rarchię w stosunkach między kapitałem a inteligencją postrze-
gała wręcz odwrotnie – zakładała, że warstwie wykształconej 
przypada poczesne, wyniesione ponad społeczeństwo miejsce 
w kształtowaniu otoczenia autonomicznego człowieka. Naturę 
ludzką oceniano raczej pesymistycznie: uważano, że autono-
miczna wspólnota społeczna nie jest w stanie funkcjonować jako 
samoregulujący się system, a nowoczesna cywilizacja potrzebuje 
nie tylko „pracowników”, ale również „kapłanów”. Między bie-
gunami tych dwu ideałów oscylowała również samoświadomość 
warstwy wykształconej.

Rok 1848 był kamieniem milowym tego procesu, i to nie tylko 
we Francji, ukazując słabości i  utopie modelu mieszczańskiej 
inteligencji etatystycznej. Konfl ikty z formującym się czwartym 
stanem i rozpoczynająca się era politycznego znaczenia mas pod-
ważały mieszczańsko-liberalny optymizm. Po tym, kolejnym już 
przełomie liberalny dyskurs intelligence wprawdzie nie zanikł, 
usunął się jednak na dalszy plan. Po 1848 r. coraz wyraźniej 
uwidaczniały się alternatywne wizje inteligencji niemieszczań-
skiej bądź antymieszczańskiej. Związane z nimi koncepcje miały 
ogromny ładunek symboliczny.

Romantyzm francuski znalazł duchowego przywódcę w oso-
bie literata (Øcrivain), a w szczególności poŁte. Miało to przyczyny 
strukturalne: dopiero era przemysłowa zapoczątkowała masową 
konsumpcję literatury. W pierwszej połowie XIX w. rynek książki 
we Francji nadal się powiększał i to w szybkim tempie: w latach 
1810–1850 liczba tytułów wzrosła z 3893 do 989150.

Le sacre de l�Øcrivain, „świeckie kapłaństwo” literata stało 
się w romantycznej Francji wyrazem uniwersalnego posłannic-
twa warstwy wykształconej. PoŁte wyzwolony spod narzuconej 
kurateli arystokracji i uwolniony od klasycystycznych kanonów 
i konwencji uważał się za twórcę nie tylko słowa, ale i samego 

50 H.-J. Martin, R. Chartier, Histoire de l�Ødition française, t. 3, Paris 1985, s. 105. 
Por. też R. Debray, Le pouvoir intellectuel en France, Paris 1979, s. 19 n.
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życia. Związek z absolutem i ezoteryczna wiedza – nieodzowne 
warunki każdego posłannictwa i kapłaństwa – znajdowały swój 
wyraz przede wszystkim w formie literackiej, rzadziej naukowej 
czy czysto fi lozofi cznej, jak w Niemczech51.

PoŁtes pochodzili najczęściej z  mieszczaństwa, pogardzali 
jednak władzą wielkoburżuazyjnych notables w okresie monar-
chii lipcowej i Drugiego Cesarstwa. Po 1830 r. antymieszczań-
skość jawiła się jako nieodzowny składnik samoświadomości 
literatów i  artystów, krytyka stała się zatem elementem pozy-
tywnej koncepcji dotyczącej ich roli w społeczeństwie. Rzeczy-
wistość wytęsknionego mieszczańskiego państwa przyniosła 
rozczarowanie, podobnie jak realia rynkowe: środki do życia 
zależały od przychylności bourgeois – wydawcy i  czytelnika 
produkcji literackiej52. 

Po demoralizujących przeżyciach lat 1848–1851 u  boku 
romantycznego poŁte jako towarzysz w uniwersalnej misji stanął 
artiste, żyjący we własnym, odizolowanym środowisku, w  węż-
szych kręgach artystycznego Paryża. Była to próba kształtowa-
nia życia jako dzieła sztuki integralnej, spędzania go w jedynej 
akceptowalnej rzeczywistości – rzeczywistości twórczej. Naj-
doskonalszy wyraz ten styl życia znalazł w  paryskim dandysie 
i w BohŁme – formach egzystencji pozornie pozostających poza 
nawiasem mieszczańskiego społeczeństwa i jego konwencji. Kon-
strukcja takiej imaginacyjnej rzeczywistości artystycznej łączyła 
artiste z licznie w owej epoce powstającymi społecznymi (socjali-
stycznymi) utopiami Saint-Simona, Fouriera, Proudhona i innych 
– tyle że tutaj miejsce ideologii zajmowała kultura. Zarazem 
chodziło o świadome używanie mrocznej strony mieszczańskiego 
życia. Życie bohemy połączone z naiwnymi prowokacjami było 
przecież często przemijającym epizodem młodości, na poły tole-
rowanym przez społeczeństwo, tak samo jak chociażby podwójna 
moralność seksualna53.

51 Por. prace P. Bénichou.
52 P. Bénichou, Le sacre de l�Øcrivain, 1750�1830. Essai sur l�avŁnement d�un 

pouvoir spirituel laïque dans la France moderne, wyd. 2, Paris 1996, s. 20, 469–472; 
A. Jardin, A.-J. Tudesq, La France des notables, t. 1, Paris 1973, s. 222.

53 J.E. Seigel, Bohemian Paris. Culture, Politics and the Boundaries of Bourgeois 
Life 1830�1930, New York 1986, s. 10 n.; C. Graña, Bohemian Versus Bourgeois. 
French Society and French man of Letters in the 19th Century, New York 1964, s. 61.
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Pod koniec stulecia literacko-artystycznej awangardzie przy-
padła wiodąca rola w  formowaniu intellectuels. Kolejne sym-
bolicznie ważne dla XIX w. środowisko kontynuowało ideały 
rewolucji naukowej i oświecenia poprzez scjentyzm i miało stać 
się drugą opoką dla przyszłych intellectuels – byli to naukowcy, 
savants. 

W oparciu o wypracowane przez oświecenie koncepcje peda-
gogiczne w pierwszej połowie XIX w. w większości krajów euro-
pejskich uformowały się stopniowo systemy edukacji, obejmujące 
pełen cykl kształcenia, od szkolnictwa podstawowego po wyższe. 
Po epoce pedagogiki nadeszła era edukacjonizmu (Theodore 
Zeldin)54.

Jak już wspomniano, podwaliny francuskiego systemu oświaty 
powstały już w okresie ancien rØgime i Wielkiej Rewolucji Fran-
cuskiej. Jednakże charakter modelu zyskał on dopiero dzięki 
prawodawstwu Napoleona – kilka jego najbardziej fundamen-
talnych zasad obowiązuje do chwili obecnej. 

W okresie cesarstwa najważniejszymi cechami francuskiego 
modelu edukacji stały się centralizm i etatyzm. Kształcenie pod-
stawowe pozostało w gestii urzędów lokalnych lub też inicjatyw 
niepaństwowych (przede wszystkim Kościoła, czyli poszczegól-
nych zakonów). Jądro napoleońskiego systemu tworzyły pla-
cówki edukacji ponadpodstawowej, fi nansowane przez państwo 
lycØes oraz – z powodu szczuplejszego programu zaszeregowane 
nieco niżej – publiczne (municypalne) i prywatne (najczęściej 
katolickie) collŁges. W oparciu o program lycØe wprowadzono 
w 1830 r. egzamin końcowy (baccalaurØat). Był on, podobnie jak 
niemiecka matura (Abitur), traktowany jako dokument upraw-
niający do studiów wyższych, ale w odróżnieniu od Niemiec, we 
Francji przeprowadzało się go nie w poszczególnych szkołach, 
lecz centralnie. 

W  latach 1806–1808 Napoleon ustanowił nową instytucję, 
która otrzymała nazwę universitØ, w rzeczywistości jednak nie-
wiele miała wspólnego ze średniowiecznymi czy nawet ówcze-
snymi uniwersytetami anglosaskimi czy niemieckimi. Służyła 
wyłącznie celom utylitarnym, była zorganizowana hierarchicznie

54 T. Zeldin, Histoire des passions françaises, 1848�1945, t. 2: Orgueil et intelli-
gence, Paris 1987, s. 234 n.
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i fi nansowana przez państwo. UniversitØ miała produkować spe-
cjalistów, zadaniem facultØ de lettres i  facultØ de sciences było 
przede wszystkim przeprowadzanie egzaminu baccalaurØat 
i  wydawanie certyfi katów dla nauczycieli szkół ponadpodsta-
wowych, ponadto służyły jako środek sterowania politycznymi 
i moralnymi zapatrywaniami społeczeństwa poprzez publiczne 
wykłady55.

Styl życia nauczycieli uniwersyteckich (condition universitaire) 
wyraźnie przypominał napoleońskie reguły dla instytucji mili-
tarnych: professeurs mieszkali w placówkach oświatowych, żyjąc 
zgodnie z zasadami rygorystycznej dyscypliny fi zycznej i ducho-
wej, nierzadko bez rodziny, dzieląc wspólne posiłki i kwaterę. Tak 
ascetyczny tryb życia stopniowo stawał się przeżytkiem, jednak 
jeszcze w drugiej połowie stulecia typowe dla tej kasty były her-
metyczność życia towarzyskiego i wsobne małżeństwa. Trudno 
znaleźć dla niej ścisły odpowiednik w innych krajach, za to wiele 
zaczerpnęli z niej instituteurs Trzeciej Republiki56.

Aż do lat 70. i 80. XIX w. publiczne znaczenie universitØ było 
niskie. Professeurs nie uzurpowali sobie prawa do duchowego 
przewodnictwa narodu, życie umysłowe kształtowała przede 
wszystkim inteligencja literacka. Przez długi czas wiodące zna-
czenie miały wolne zawody: pisarze bądź dziennikarze, a  nie 
profesorowie uniwersyteccy czy naukowcy. 

Społeczny wizerunek francuskiego profesora uniwersytec-
kiego nosił silne znamiona mieszczańskości. Można przy tym 
zaobserwować spadek prestiżu i  pogarszający się status tego 
zawodu wewnątrz tej warstwy społecznej. O ile w okresie ancien 
rØgime profesorowie rekrutowali się z wyższej burżuazji urzęd-
niczej, o  tyle w  ciągu XIX w. coraz częściej karierę tę wybie-
rali przedstawiciele średniego i  drobnego mieszczaństwa oraz 
ludzie awansujący z  warstw niższych57. Podobnie jak w  wielu 
innych krajach europejskich, żyli oni z mieszanych dochodów: 

55 R. Pernoud, Histoire de la bourgeoisie..., s. 308–311; F.K. Ringer, Fields 
of Knowledge..., s. 40–55.

56 P. Gerbod, La condition universitaire en France au XIXe siŁcle, Paris 1965, 
s. 15–20, 635 n.

57 Por. A. Lechat, Les professeurs de CollŁge de France au XIXe siŁcle, origins 
et carriers, w: Le personnel de l�enseignement supØrieur en France aux XIXe et XXe 
siŁcles, red. Ch. Charle, R. Ferré, Paris 1985, s. 68–72.
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stałej pensji wypłacanej przez państwo oraz opłat studenckich 
(we Francji były to przede wszystkim opłaty egzaminacyjne za 
baccalaurØat Łs lettres i Łs sciences). Z tego względu ich warunki 
bytowe mogły być około połowy stulecia bardzo różne, zarobki 
wynosiły od 3 tys. franków rocznie na prowincji do 30 tys. fran-
ków dla głośnych paryskich professeurs58. 

Rola placówek elitarnych przypadła we Francji natomiast 
słynnym grandes Øcoles, przede wszystkim École Normale 
Supérieure i École Polytechnique (obie powstały w 1794). Ostre 
kryteria doboru (egzaminy wstępne przeprowadzane niezależ-
nie od baccalaurØat, kilkuletnie klasy przygotowawcze – classes 
prØparatoires, nazywane khâgnes, działające jedynie przy kilku, 
najczęściej paryskich, liceach, a  do tego kosztowne) sprawiły, 
że nauka w  nich zapewniała absolwentom status elity mery-
tokratycznej, niezależnie od tego, czy wybrali specjalistyczną 
karierę (w tym także militarną, po ukończeniu École Saint-Cyr 
lub École Navale w Brest), czy też karierę w administracji albo 
wolny zawód. Nic więc dziwnego, że z absolwentów jednej jedy-
nej École Sup rekrutowało się 25% professeurs i mâitres de con-
fØrence w Trzeciej Republice. Mentalność absolwentów odpowia-
dała w pełni koszarowemu reżimowi tej instytucji, która uważała 
się za inkubator (cuvØe) elit. W porównaniu z uniwersyteckimi 
facultØs wyższe kręgi burżuazji były tutaj nadreprezentowane. 
Było to środowisko zwrócone do wewnątrz, skupione na sobie 
i swej Alma Mater. Grandes Øcoles przekazywały w XIX w. przede 
wszystkim kanon wykształcenia ogólnego, culture gØnØrale, cała 
intelektualna formacja służyć miała potrzebom wyższej biuro-
kracji państwowej. „Czysta” nauka była dla tej crŁme de la nation 
raczej mało atrakcyjna – tę drogę wybierali nieliczni59.

Jednakże duch czasu sprzyjał nauce. W  teorii społecznej 
pozytywizmu kluczowa rola przypadała postaci naukowca, który 
łączył w sobie „kapłana” i „pracownika”. Tak np. Auguste Comte, 
idąc za Henri de Saint-Simonem, przypisywał savant duchową 
władzę, która miała postawić go na czele „pozytywnego”

58 P. Gerbod, Enseignement, w: Dictionnaire du Second Empire, red. J. Tulard, 
Paris 1995, s. 491.

59 Tenże, Le personnel enseignant des facultØs des lettres et sa contribution à la 
recherche et au changement culturel, w: Le personnel de l�enseignement supØrieur en 
France..., s. 189; T. Shinn, Savoir scientifi que et pouvoir social..., s. 179–181.
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społeczeństwa jako autorytet czasów porewolucyjnych. Gdy 
romantyczna refl eksja ustępowała miejsca przełomowi scjen-
tystycznemu, a przestrzeń, w której żył autonomiczny człowiek 
zmieniała swój charakter wskutek rewolucji przemysłowej, wzra-
stało również społeczne znaczenie naukowców. Science przypi-
sywano dużą wagę, nadeszła pora, by w  praktyce zrealizować 
naukową wizję świata, stworzoną dwieście lat wcześniej. Przepaść 
między wizjami mieszczańskiej intelligence a rzeczywistością, czyli 
stosami trupów z czerwca 1848 r., została do pewnego stopnia 
zamaskowana przez odradzający się optymizm ludzi wykształ-
conych odnośnie czekającej ludzkość przyszłości i ewolucyjnego 
rozwoju doskonalącego się świata, którego zwolennikami byli 
przede wszystkim naukowcy.

Tendencje te zaznaczały się na całym kontynencie, jednak we 
Francji po klęsce 1871 r. i w dziejach Trzeciej Republiki przybrały 
postać szczególną. Już od połowy stulecia coraz większy wpływ 
na francuskie życie umysłowe wywierał czynnik niemiecki. O ile 
w pierwszej połowie wieku Paryż przyciągał ludzi wykształconych 
przede wszystkim z  Niemiec60, to wraz z  sukcesami niemiec-
kiego szkolnictwa wyższego pojawiła się tendencja odwrotna. Już 
w 1868 r. minister edukacji Drugiego Cesarstwa, Victor Duruy, 
utworzył słynną École Pratique des Hautes Études z praktycz-
nymi seminariami wedle wzoru niemieckiego61.

Około 1870 r. porównanie ze wschodnim sąsiadem w całej 
jaskrawości ukazywało zarówno metodologiczny, jak i  mate-
rialny kryzys francuskiego szkolnictwa wyższego i jego 78 facultØs 
d�État (mówi się nawet o „upadku nauki francuskiej”), a cho-
dzi tu o okres jeszcze przed pojawieniem się postaci słynnego 
niemieckiego belfra, który jakoby „wygrał” bitwę pod Sadową, 
i przed porażką pod Sedanem. Trzecia Republika uczyniła kolo-
salny wysiłek, by zmodernizować szkolnictwo wszystkich stopni, 
zawsze mając przy tym na oku poczynania „odwiecznego wroga”. 

60 W 1848 r. przeważnie niemiecka kolonia ludzi wykształconych w Paryżu liczy-
ła 62 tys. osób; Ch. Charle, Vordenker der Moderne. Die Intellektuellen im 19. Jahr-
hundert, Frankfurt a.M. 1997 – aczkolwiek wielu z nich mogło być również uchodź-
cami politycznymi.

61 H.W. Paul, L�idØe de recherchØ dans les facultØs des sciences au XIXe siŁcle, 
w:  Le personnel de l�enseignement supØrieur en France..., s. 220 n.; C. Digeon,
La crise allemande dans la pensØe française (1870�1914), Paris 1959.
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Niemcy przez długi czas były celem pielgrzymek wielu francu-
skich urzędników oświatowych i naukowców Trzeciej Republiki, 
jak np. Émile’a  Durkheima, Charles’a  Seignobosa, „ojczyma” 
intellectuelles Luciena Herra i wielu innych. Dopiero po pierwszej 
wojnie światowej Niemcy przestały być dla Francji niekwestio-
nowanym punktem odniesienia62.

Szczególną intensywnością odznaczała się recepcja modelu 
uniwersytetu jako placówki naukowej, niemieckiej koncepcji 
nauki oraz społecznej roli profesorów uniwersyteckich63. Sys-
temowi rozproszonych facultØs przyznano na powrót częściową 
autonomię organizacyjną i fi nansową. W  1896 r. skupiono je 
w centra uniwersyteckie z zadaniami badawczymi, kierując się 
przy tym w ogólnych zarysach wzorcem niemieckim.

Jednakże duch, w  jakim dokonywano tych innowacji, był 
przeciwstawny prusko-niemieckiej ideologii „mandarynów”. 
Nauka stanowiła centrum solidaryzmu jako wiodącej koncepcji 
społecznej francuskich radykałów w okresie Trzeciej Republiki: 
swoistej demokratyczno-liberalnej „drogi środka” biegnącej 
pomiędzy religijną a  socjalistyczną wizją społeczeństwa. Kon-
cepcja ta ukształtowała również ducha Nouvelle Sorbonne 
i  jej prominentnych przedstawicieli: socjologa Émile’a  Durk -
heima, literaturoznawcę Gustave’a Lansona, historyków Ernesta 
Lavisse’a oraz Charles’a Seignobosa. Szkoła miała zbudować dla 
nowej republiki fundament światopoglądowy, a uniwersytet – dać 
jej podstawy naukowe64. 

Z punktu widzenia francuskiego społeczeństwa w ostatniej 
ćwierci stulecia na czele civilisation stał naukowiec, podczas 

62 Biblioteki uniwersyteckie w  Besançon lub Clermont-Ferrand liczyły około 
20–30 tys. tomów, dla porównania w  Strasburgu było to 730 tys., a  w  Getyndze 
500 tys. woluminów. W okresie Trzeciej Republiki nakłady państwa na szkolnictwo 
wyższe zwiększyły się trzykrotnie; liczba studentów wzrosła z 11 200 (1876) do 42 tys. 
(1914); P. Gerbod, Le personnel..., s. 195, 198; H.W. Paul, L�idØe de  recherche..., s. 37. 
Por. też F.K. Ringer, Fields of Knowledge..., s. 45 n. Por. ogólnie: M. Werner, Die 
Auswirkungen der preußischen Universitätsform auf das französische Hochschulwe-
sen (1850�1900), w: �Einsamkeit und Freiheit neu besichtigt�. Universitätsformen 
und Disziplinbildung in Preußen als Modell für Wissenschaftspolitik im Europa des 
19. Jahrhunderts, red. G. Schubring, Stuttgart 1990, s. 99–114; M. Espagne, L�Ecole 
normale supØrieure et l�Allemagne, Leipzig 1995.

63 Ingenieure in Frankreich, 1747�1990, red. A. Grelon, H. Stück, Frankfurt 
1994, s. 383, 425 n.; M. Espagne, L�Ecole...; M. Werner, Die Auswirkungen..., s. 7.

64 F.K. Ringer, Fields of Knowledge..., s. 207–218.
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gdy sto lat wcześniej miejsce to zajmował philosophe. Savant 
przeobraził się z przedstawiciela hermetycznej kasty, jaką two-
rzyli naukowcy w XVIII w. – a universitaires jeszcze i w XIX – 
w symbol społeczny, a nawet narodowy obiekt kultu, jak Ludwik 
Pasteur, Claude Bernard, Hippolyte Taine, Ernest Renan i inni. 
Styl życia naukowca przestał być przedmiotem żartów o  roz-
targnionym dziwaku i  awansował do roli ideału współczesnej 
młodzieży – jako obraz bezinteresownego i niezmordowanego 
poszukiwacza prawdy, pustelnika spędzającego życie w  labo-
ratorium (chodziło bowiem przede wszystkim o  nauki ścisłe) 
i gabinecie. Również literat musiał ustąpić pola savant, zachował 
jednak część swych prerogatyw i nadal pełnił funkcję normatyw-
nego wzorca65.

Obraz laboratoryjnego samotnika niezupełnie odpowia-
dał prawdzie. Nowo nabyty autorytet i  zainteresowanie opi-
nii publicznej uprawniały naukowca do zajmowania szcze-
gólnej pozycji w  życiu społecznym i  politycznym. Także po 
ogólnoeuropejskim przełomie scjentystycznym wizja człowieka 
wykształconego pozostawała w Niemczech pod silnym wpływem 
romantyzmu. We Francji pozytywizm w comte’owskim wydaniu 
przeobraził się z nurtu fi lozofi cznego w podskórny duch czasu, 
kompleks na poły artykułowanych reguł poznania66. Elementem 
spajającym scjentystyczny pozytywizm i  ideologię republikań-
ską była przede wszystkim laickość: autorytaryzm utożsamiano 
z  religią, demokrację z  racjonalnym wyborem. W  ten sposób 
wykształcił się ostry antagonizm: laickie państwo kontra religia, 
republika kontra monarchia, pozytywizm kontra spirytualizm. 
Wykształcony Francuz musiał dokonywać wyboru w wysoce upo-
litycznionej sytuacji: zdobywanie wiedzy oznaczało wejście do 
przedsionka polityki. W związku z tym francuscy intelektualiści 
byli urodzonymi „postępowcami”67. 

To wojownicze nastawienie znalazło pełny wyraz w innej sym-
bolicznej postaci tej epoki – instituteur, maître d�Øcole (nauczyciela 
szkolnego). Po wprowadzeniu prawodawstwa napoleońskiego 
dzieje edukacji podstawowej i  ponadpodstawowej we Francji

65 Ch. Charle, Naissance des �intellectuels�..., s. 29–35 n. 
66 F.K. Ringer, Fields of Knowledge..., s. 207 n.
67 R. Debray, Le pouvoir intellectuel..., s. 55 n.
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oscylowały między państwem a  Kościołem. Prawo Guizota 
(z 1830) wprowadziło w gminach system edukacji podstawowej 
(każda gmina miała dysponować szkołą), nie była ona jednak 
ani powszechna, ani tania. Po 1848 r. ustawa Falloux znowu 
poddała szkołę silnemu wpływowi zakonów. Dopiero Trzecia 
Republika pod rządami Julesa Ferry’ego urzeczywistniła trzy 
zasady republikańskiej wizji oświaty: w  1881 r. wprowadzono 
w  życie gratuitØ (zasadę nieodpłatności), w  1882 r. obligation 
(powszechny obowiązek szkolny), a w końcu realizowaną eta-
pami laicitØ (laickość): w 1883 r. podjęte zostało słynne posta-
nowienie o  usunięciu symboli chrześcijańskich z  pomieszczeń 
szkolnych, a w 1886 r. rozpoczęła się sekularyzacja personelu.

Instituteurs68 Trzeciej Republiki byli drugim rzutem propaga-
torów civilisation i uważali się za „prostych żołnierzy” science. Ich 
wzorami byli Ludwik Pasteur bądź Marcellin Berthelot – w ogóle 
wszyscy savants, ale również wielcy literaci, przede wszystkim 
Victor Hugo. Ich bożkiem była science, która w  porównaniu 
z niemiecką Wissenschaft miała silny podtekst ideologiczny. Jako 
libre penseurs (wolnomyśliciele) przeciwstawiali się bien pensants 
(prawomyślnym obywatelom). W małym świecie lokalnej com-
mune – będącej przekrojem kraju – instituteur i curØ niekoniecz-
nie i nie zawsze byli zaprzysiężonymi wrogami, mogli nawet od 
czasu do czasu wypijać razem lampkę wina, zasadniczo jednak 
wiadomo było, że są kapłanami zupełnie odmiennych religii. 
Rodziny, dzieci, święta, obyczaje – wszystko było podzielone. 

Instituteurs byli symbolem odrodzenia się idei oświecenia, tyle 
że ich optymistyczna wiara nie odnosiła się do abstrakcyjnego 
raison głoszonego przez philosophes, ale do jego materialnego 
ucieleśnienia w nauce. Jeszcze do niedawna byli drobnymi bour-
geois lub chłopami, a więc z natury swojej materialistami, obecnie 
zaś popularyzowali i  wulgaryzowali idee i  styl życia wykształ-
conych elit, savants i  literatów. Ich credo było naiwne i proste 
– melanż Kantowskiego imperatywu, grandeur moral (moralnej 
wielkości) i Wolterowskiego panteizmu (Bóg jako artiste, który 
stworzył ten piękny świat). Wszystko to doprawione równie czy-
stą, co bezkrytyczną wiarą w pedagogikę jako środek zbawczy. 

68 Por. M. Ozouf, L�École, l�Église et la RØpublique, 1871�1914, Paris 1982; taż, 
Nous les maîtres d�Øcole. Autobiographies d�instituteurs de la Belle Époque, Paris 1993.
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Styl życia instituteurs charakteryzowała równie wymuszona 
(nadzwyczaj niskimi przychodami), co świadomie deklarowana 
asceza. Zaczynała się już w seminariach nauczycielskich, gdzie 
życie toczyło się na sposób pół militarny, pół zakonny. Będąc 
materialistami w  sensie duchowym, instituteurs pogardzali 
materializmem bourgeois, autodefi nicja warstwy wykształconej 
także i w  tym wypadku przeciwstawiała się właściwej kulturze 
mieszczańskiej. Kariera nauczycielska stanowiła drogę awansu 
społecznego, ale poprawa statusu nie oznaczała, że nauczyciel 
nawiąże bliższe kontakty z  bourgeois. W  małym świecie com-
mune pozostawał raczej odosobniony, oscylując między chłopem 
a mieszczaninem; utrzymywał odrębne formy kontaktów społecz-
nych, jak związki zawodowe, associations amicales, stowarzysze-
nia służące wzajemnemu wsparciu (mutuels), kongresy nauczy-
cielskie itd. Małżeństwa zawierano w obrębie tegoż środowiska, 
przyczyniając się do jego reprodukcji69. Jeśli chodzi o poglądy 
polityczne, to instituteurs w większości byli, podobnie jak univer-
sitaires, gorliwymi republikanami. Nauczyciele szkół wszystkich 
szczebli utożsamiali swoje posłannictwo z powszechnodziejową 
misją Francji jako awangardy demokracji i praw człowieka. 

Kolejne obok RØpublique hasło przewodnie brzmiało: RØvo-
lution. Wielka Rewolucja Francuska jako prototyp rewolucji 
była punktem krystalizacyjnym, a  zarazem zwrotnym dla tra-
dycji historycznej francuskiej inteligencji. Kolejny taki moment 
nastąpił na przełomie wieków: także i tym razem chodzi o słowo 
pisane wielką literą i używane bez dodatkowych objaśnień. Mowa 
o L�Affaire, o sprawie Dreyfusa.

Biorąc pod uwagę dziewiętnastowieczną francuską mozaikę 
ustrojów i rewolucji, nie należy się dziwić, że w tym okresie nie 
powstała w środowisku warstwy wykształconej żadna trwała kon-
cepcja, która miałaby zasięg i  symboliczną siłę oddziaływania 
porównywalne z oświeceniowymi philosophes70. Taką koncepcją 
stała się natomiast L�Affaire – i to od niej zaczyna się właściwa 
historia francuskich intellectuels. 

69 Tutaj i powyżej cyt. za: taż, Nous les maîtres..., s. 67, 93–107 n., 125, 159–180, 
254, 263 n., 310.

70 Por. T. Judt, Past Imperfect..., s. 250 n.
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Nowa władza: faire l�Affaire

Jak wiadomo, z  inicjatywą rewizji procesu o  zdradę, wyto-
czonego alzackiemu kapitanowi żydowskiego pochodzenia, 
wystąpił Émile Zola, kluczowa postać francuskiego świata lite-
rackiego w  tym okresie71. 13 stycznia 1898 r. w  redagowanym 
przez  Georges’a  Clemenceau piśmie „L’Aurore” opublikował 
słynne J�accuse!; wkrótce otrzymał poparcie w  postaci kilku 
zbiorowych protestations. Ich sygnatariuszy Clemenceau po 
raz pierwszy nazwał: „Intelektualistami […] którzy skupili się 
wokół pewnej idei”. Nieco później Maurice Barrès, również 
znany pisarz, a ponadto przedstawiciel kręgów nacjonalistycz-
nych, mówił o „liście tzw. intelektualistów”, podpisanym przez 
„Żydów, protestantów, półgłówków (nigauds) i cudzoziemców”. 
Następnie uruchomił się znany skądinąd model negatywnego 
kształtowania tożsamości: znany nam już dreyfusard, bibliotekarz 
École Normale Supérieur, Lucien Herr, w otwartym liście do 
Barrèsa zaakceptował jego określenie ‘tzw. intelektualiści’ jako 
element autodefi nicji. Zaledwie kilka dni później znany trady-
cjonalistyczny literaturoznawca Ferdinand Brunetière, krytykując 
manifeste des intellectuels, ostatecznie wytyczył granicę między 
wrogimi obozami. Koncepcja się narodziła.

Samo pojęcie intellectuels w okresie sprawy Dreyfusa właści-
wie nie było już neologizmem. Po raz pierwszy jako określenie 
zbiorowe pojawiło się już u Saint-Simona (intellectuels positifs). 
Później, około połowy wieku, występowało sporadycznie, m.in. 
u fi lozofów Ernesta Renana i  Charles’a  Renouviera – jednak 
zawsze w  ogólnym rozumieniu, równolegle z  intelligence, jako 
określenie abstrakcyjnej duchowej siły intelektualnych elit, a nie 
jako autodefi nicja72. Jednakże w  latach 1880–1890 znaczenie 
pojęcia intellectuels zawęziło się. Odnosiło się ono obecnie do 
awangardowych kręgów literackich i artystycznych, ulegało stop-
niowej radykalizacji i upolitycznieniu. 

Duży wpływ na wewnętrzny i  zewnętrzny obraz intelle-
ctuels wywarły „3 k” charakteryzujące ówczesne społeczeństwo 

71 Por. L�Affaire Dreyfus, de A à Z, red. M. Drouin, Paris 1994.
72 I. Rademacher, Legitimation und Kompetenz..., s. 14 n.; P. Ory, J.-F. Sirinelli, 

Les intellectuels en France..., s. 6 n.; Dictionnaire des intellectuels français. Les person-
nes. Les lieux. Les moments, red. J. Julliard, M. Winock, Paris 1996, s. 14.
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 francuskie: konfl ikt, katastrofi zm i kryzys wartości. Intelektualiści 
zjednoczyli się przeciwko wrogiemu obozowi: dreyfusards con-
tra antidreyfusards. Prócz uniwersalnych mechanizmów formo-
wania tożsamości zbiorowej wedle zasady „my – obcy”, istotną 
rolę odegrały tu podziały społeczno-polityczne. Społeczeństwo 
francuskie w okresie Trzeciej Republiki aż do chwili union sacrØ 
z  czasu Wielkiej Wojny żyło w  sytuacji manichejskich podzia-
łów, w stanie wojny francusko-francuskiej73. Ponieważ subkultura 
proletariatu istniała niejako na uboczu, to właśnie w klasie śred-
niej, sociØtØ, zarysował się podział na „dwie Francje z dwiema 
kompletnymi, równoległymi strukturami społecznymi”74 – był 
to, jak już wspomniałem, antagonizm występujący na wszyst-
kich poziomach, przecinający najmniejszą gminę i sięgający do 
wnętrza rodziny. Francja tradycyjna, raczej wiejska, w większo-
ści katolicka i patriotyczna w duchu nacjonalizmu etnicznego, 
stanęła naprzeciw laickiej, republikańskiej, ukierunkowanej na 
postęp i raczej miejskiej.

Przeczucie nadchodzącej katastrofy przybierało w  belle 
 Øpoque różne postaci, na plan pierwszy wysuwały się jednak 
kwestia społeczna i sfera wartości. W ostatnich dziesięcioleciach 
XIX w. powstała wizja nadchodzącego temps des foules (epoki 
mas): obawiano się, że mnogość zniszczy indywidualność, huma-
nitaryzm, społeczną integralność, a nawet samą historię. Był to 
przede wszystkim dyskurs middle class i  w  jego ramach bunt 
mas jawił się jako zagrożenie, podczas gdy tradycyjna socjal-
demokracja witała takie zapowiedzi z  zadowoleniem75. Odpo-
wiedź socjaldemokratów na to wyzwanie przewidywała rozpad 
narodu na klasy. Reakcja classes ØclairØes zasadniczo stawiała na 

73 Model negatywny odgrywał dużą rolę również w kształtowaniu się tożsamości 
inteligencji rosyjskiej (por. np. B.I. Kolonickij, Identifi kacija rossijskoj intelligenciji 
i intelligentofobija, w: Intelligencija v istorii. Obrazovannyi čelovek v predstavlenijach 
i socjalnoj dejstvitel�nosti, red. D.A. Sdvižkov, Moskva 2011, s. 150–170). W samej 
Francji wypróbowano tę samą drogę – np. w wypadku tzw. impresjonistów. Intel-
lectuels byli podobnie jak impressionistes artystyczną bądź też intelektualną awan-
gardą, która była odbierana jako prowokacja. Por. P. Balmand, Anti-intellectualism 
in French Political Culture, w: Intellectuals in Twentieth-Century France..., s. 157–176; 
Les guerres franco-françaises, „Vingtième Siècle. Revue d’histoire” 1985, nr 5 (zeszyt 
specjalny). 

74 Ch. Charle, Naissance des �intellectuels�..., s. 225 n.
75 L. Pinto, Les intellectuels vers 1900. Une nouvelle classe moyenne, w: L�univers 

politique des classes moyennes, red. G. Laval i in., Paris 1983, s. 142 n.
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konsolidację całej wspólnoty społecznej. Ta strategia integracji 
opierała się na różnych przesłankach.

Irracjonalnie zabarwiony integralizm pojawił się w kontekście 
fi ndesieclowego kryzysu wartości. Radykalniej niż w  romanty-
zmie poddano wówczas krytyce pozytywistyczny racjonalizm, 
a wraz z nim dziedzictwo oświecenia, a nawet całą wizję świata 
funkcjonującą od czasów Kartezjusza. Świat stworzony przy 
udziale ludzi wykształconych stał się zbyt ciasny i  sterylny, 
ponownie nastała dobra koniunktura na to, co irracjonalne, 
symboliczne, zmysłowe. 

We Francji przełomu XIX i  XX w. tego rodzaju strategie 
konsolidacji społeczeństwa skupiały się wokół Ønergie nationale, 
opierając się przy tym na fi lozofi i irracjonalizmu Henriego Berg-
sona (Ølan vital). Dla intelektualnych i literackich przywódców 
tego obozu – Maurice’a Barrèsa, Ferdinanda Brunetière’a, Paula 
Bourgeta, byłego dreyfusarda Charles’a Péguy’ego oraz na odpo-
wiednich forach, jak w Action Française (1898) czy – nieco później 
– w piśmie Péguy’ego „Cahiers de la Quinzaine” – to, co nieświa-
dome i instynktowne, uosabiane przez naród, patrie lub religię, 
miało decydujące znaczenie dla „zachowania społeczeństwa” (la 
prØservation sociale)76. W tym ujęciu człowiek był zakorzeniony 
w  emocjonalnej tradycji zbiorowej, do której często zaliczały 
się również struktury takie jak armia lub tradycyjne elity. Jego 
pozycję życiową determinowały – jak to wyraził Barrès – „ziemia 
i  jej umarli” (la Terre et ses Morts)77. Ponadto często pojawiała 
się identyfi kacja negatywna: przede wszystkim antysemityzm, 
specyfi czny dla Francji antygermanizm i  antyintelektualizm.

Intellectuels opowiadali się natomiast za stosunkami społecz-
nymi uporządkowanymi racjonalnie, w duchu oświecenia i scjen-
tystycznego pozytywizmu. Podstawą ich społecznego działania 
była laicka philosophie. Tak więc „partia intellectuels” stanęła 
naprzeciw „partii porządku”: uniwersalizm naprzeciw etniczno-
ści, awangarda naprzeciw tradycji, moralność kantowska naprze-
ciw „ducha świętych i  bohaterów” (Péguy), Wolter naprzeciw 
Joanny d’Arc. Podejmowano również wiele prób semantycznego 

76 M. Winock, Le siŁcle des intellectuels, Paris 1997, s. 17; P. Ory, J.-F. Sirinelli, 
Les intellectuels en France�, s. 51.

77 Por. Z. Sternhell, Maurice BarrŁs et le nationalisme français, Paris 1985, 
s. 174 n.
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rozgraniczenia obu obozów: ponieważ jedni zostali naznaczeni 
jako intellectuels, ich przeciwnicy próbowali prezentować się jako 
intelligents albo też intelligence78. Jednakże w ciągu dwu dziesię-
cioleci, które nastąpiły po sprawie Dreyfusa, a przede wszyst-
kim w okresie po pierwszej wojnie światowej, koncepcja intelle -
ctuels całkowicie zagarnęła pole znaczeniowe, tak że stosowano 
ją również w odniesieniu do antagonistycznego obozu, mimo że 
intellectuel jako taki miał pozostać intellectuel de gauche.

Jako przejaw epoki mas w  życiu intelektualnym tradycjo-
naliści postrzegali przede wszystkim tzw. nadprodukcję osób 
wykształconych i  wynikające z  niej pojawienie się prolØtariat 
intellectuel. Jednak ujete w statystyki liczby bezwzględne raczej 
nie dawały podstaw do tego rodzaju obaw, ponieważ szkolnictwo 
ponadpodstawowe i wyższe nadal pozostawało niedostępne dla 
warstw niższych. Niemniej w ostatnich trzech dekadach XIX w. 
dyskusje na temat społecznej roli osób wykształconych ogarnęły 
praktycznie cały kontynent. Od Paryża po Sankt Petersburg prasa 
pełna była ostrzeżeń i proroctw o nowym zagrożeniu społecz-
nym. Największe znaczenie miały nie liczby bezwzględne, ale 
tendencja zaznaczająca się w składzie społecznym i motywacji 
ludzi z wyższym wykształceniem: w miejsce jowialnej francuskiej 
bonne bourgeoisie, która uważała wykształcenie za z pewnością 
potrzebne, niemniej będące zaledwie poszerzeniem możliwości 
działania zapewnionych już przez propriØtØ, pojawiało się teraz 
coraz więcej surowych, małomównych, bladych potomków mniej 
zasobnych rodzin, którzy na kartę wykształcenia stawiali wszystko. 
We Francji doświadczenie to znalazło oddźwięk w literaturze – 
wystarczy przypomnieć żywo wówczas dyskutowane powieści: 
Paula Bourgeta Le disciple (Uczeń, 1889) i Maurice’a Barrèsa 
o charakterystycznym tytule Les dØracinØs (Wykorzenieni, 1897). 
Wykorzenione dzieci republikańskiego wykształcenia powstały 
teraz en masse, by opowiedzieć się za sprawą dreyfusards79.

78 Por. glossy antidreyfusards: „Un étudiant trop intelligent pour être intellec-
tuel”, „pour la haute intelligence française” itd. (odezwa Barrèsa, 1925). Z  intel-
lectuel łączono antyfrancuskość („Je ne suis pas un intellectuel, je désire avant tout 
qu’on parle en Français”; Barrès), Z. Sternhell, Maurice BarrŁs..., s. 275; P. Ory, 
J.-F. Sirinelli, Les intellectuels en France�, s. 21; J. Boudet, Les môts de l�histoire, 
Paris 1990, s. 562.

79 F.K. Ringer, Fields of Knowledge..., s. 54, 73 n., 127 n.
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W debatach intellectuels o symbolicznej wadze danego prądu 
decydowały wielkie nazwiska artistes i hommes de lettres: po stro-
nie intellectuels-dreyfusards byli to Émile Zola, Anatole France, 
Félix Vallotton, Pierre Bonnard, Paul Signac, po stronie prze-
ciwnej zaś Paul Valéry, Charles Mauras i inni. Udział zaangażo-
wanych dziennikarzy i publicystów w  tych debatach zapewniał 
nieodzowny rezonans społeczny.

Jednakże właściwą siłą napędową stojącą za intellectuels był 
świat uniwersytetu, a ogólnie mówiąc środowiska akademickie 
(diplômØs). Na listach sygnatariuszy protestations roiło się od tytu-
łów akademickich: licenciØs i agrØgØs, chyba że podpisujący byli jesz-
cze studentami. UniversitØ pozostała częścią państwa, chciała jed-
nak odgrywać samodzielną rolę w przestrzeni publicznej i polityce.

Świat awangardy literacko-artystycznej (pomijając instytucje 
ofi cjalne, jak Académie Française), oddalał się od apolityczności 
bohemy z okresu Drugiego Cesarstwa i jej koncepcji artiste two-
rzącego l�art pour l�art, czuł się bowiem zobowiązany do aktyw-
nego działania również poza polem twórczości artystycznej. Nową 
zwartą action intellectuelle pojmowano jako dziedzictwo libertins 
takich jak Rabelais, oświeceniowych philosophes i  romantycz-
nych poŁtes. Postać Zoli była symbolicznym ucieleśnieniem nowej 
wartości, jaką stały się złączone w jedno ideały artiste i savant80.

Formowanie tego nowego typu następowało m.in. na drodze 
transferu kulturowego. Wprawdzie wpływ czynnika niemieckiego 
nie skutkował przejęciem przez francuskie szkolnictwo wyższe 
nazbyt dla Francji konserwatywnego ideału niemieckiego profe-
sora, niemniej nie sposób pominąć społecznych implikacji modelu 
niemieckiego. Kolejne źródło transferu znajdowało się dalej na 
wschód: popularność roman russe i francusko-rosyjskie zbliżenie 
w  polityce zagranicznej sprawiły, że również etos intelligenciji 
spotkał się z przychylnym odbiorem. Teoretyk nowej koncepcji 
intellectuels, Lucien Herr, nie tylko studiował w Niemczech, ale 
również odbył podróż do Rosji, skąd przywiózł doświadczenie 
spotkania z narodnikami i  ich przywódcą Piotrem Ławrowem 
oraz znajmomość jego teorii „krytycznie myślących osobowości”81.

80 Ch. Charle, Naissance des �intellectuels�..., s. 113–115, 152.
81 Tamże, s. 88 n. Ogólnie: Transfers culturels triangulaires France-Allemagne- 

-Russie, red. K. Dmitrieva, M. Espagne, Besançon 1996 (Philologiques, 4); 
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Zasadniczo intellectuel opierał swoją krytykę na wyznawa-
nych przez siebie wartościach uniwersalnych i głosił ją z obrzeży 
społeczeństwa. Intelligence, do której intelektualiści zgłaszali 
akces, była usytuowana poza kulturą burżuazji i fundamental-
nego sprzężenia propriØtØ i intelligence (własności i wykształcenia) 
właściwego mieszczańskim liberałom. Koncepcja zmierzała do 
zajęcia pozycji klasy uniwersalnej – przyświecało to zarówno 
publicystom końca XIX w., jak i np. Sartre’owi w połowie następ-
nego stulecia82. W tym sensie intellectuel konkurował z uniwersal-
nym pojęciem, jakim dla pierwszej połowy wieku było bourgeois. 

W sytuacji rozwiniętej przestrzeni publicznej i nowych możli-
wości medialnych intellectuel miał wiele wspólnego z philosophes 
opisanymi w krytycznych uwagach Alexisa de Tocqueville’a. Do 
najważniejszych cech tego typu należały radykalizm, profetyzm, 
elitaryzm. Ich pozycja społeczna to świadomie wybrane umiej-
scowienie z dala od instancji decyzyjnych; niechęć do przejęcia 
rzeczywistej odpowiedzialności za sprawy i kontroli nad nimi83 
sprawiała, że działali w  sposób diametralnie różny niż bour-
geoisie. Wedle oceny de Tocqueville’a prowadziło to do faktycz-
nego wyobcowania ze społeczeństwa obywatelskiego84.

Rzecz jasna nie tylko transfer kulturowy, ale również czyn-
niki wewnętrzne przyczyniły się do wykształcenia się modelu 
intellectuels. Wyjaśnieniem tego, że kategoria kryzysu powstała 
akurat w stabilnym okresie Trzeciej Republiki, jest podobny jak 
po wydarzeniach 1848 r. rozdźwięk pomiędzy egalitarnym ide-
ałem mieszczańskiej demokracji a  rzeczywistością społeczną, 
będącą długą serią zawiedzonych nadziei. Do głosu doszła 
przede wszystkim sprzeczność między głoszonymi przez repu-
blikę zasadami merytokratycznymi a faktyczną polityką państwa, 
która zasadzała się na reprodukcji elit. Nie uległo to zasadniczym 
zmianom także po głębokich reformach edukacyjnych w okresie 

Deutschland � Frankreich � Russland. Begegnungen und Konfrontationen, 
red. I. Mieck, P. Guillen, München 2000.

82 Sh. Sand, Mirror..., s. 50.
83 Między innymi według Émile’a Durkheima misja intelektualistów wykluczała 

kształtowanie społeczeństwa – ich zadanie miałoby polegać raczej na pomocy w pu-
blicznym samopoznaniu; por. F.K. Ringer, Fields of Knowledge..., s. 310.

84 Analiza „L’Ancien Régime et la Révolution” pod tym kątem w: F. Bourri-
caud, Le bricolage idØologique. Essai sur les intellectuells et les passions dØmocratiques, 
Paris 1980, s. 43 n.
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Trzeciej Republiki: dla mniej zamożnych najlepsza droga do 
pozycji kierowniczych, czyli nauka w lycØe i grandes Øcoles, nadal 
pozostawała zamknięta85. Tak więc sprawę Dreyfusa można 
postrzegać również jako konfl ikt między tradycyjnymi elitami 
mieszczańskimi a owym „intelektualnym proletariatem”.

Profi l społeczny intellectuels kształtowała przede wszystkim 
średnia, wykształcona burżuazja. Jeśli chodzi o grupy zawodowe, 
to najważniejsze frakcje tworzyli niezwiązani z instytucjami arty-
ści i  literaci, a  także nauczyciele akademiccy i  licealni (profes-
seurs), wyraźnie niżej zaszeregowani nauczyciele szkolni oraz 
przedstawiciele wolnych zawodów. Ich ogólna liczba mogła na 
początku XX w. wynieść około 30 tys.86 Pokazuje to, że mimo 
silnego symbolicznego oddziaływania i ostatecznego zwycięstwa 
w sprawie Dreyfusa, dreyfusards byli we francuskim świecie aka-
demicko-artystycznym aktywną mniejszością – stanowili zaled-
wie jedną trzecią antagonistycznego obozu87. Ten stosunek sił 
nadał koncepcji dodatkowy niuans znaczeniowy (obrońcy prawdy 
zawsze są w mniejszości) i perfekcyjnie pasował do świadomie 
wybranej publicznej niszy – proud marginality. 

Postulowany antagonizm między aktywną awangardą a bierną 
masą zaznaczył się również w  nadreprezentacji narodowych 
i  religijnych mniejszości w  gronie intellectuels: odnosiło się to 
do protestantów, Żydów, Alzatczyków i innych nie-Francuzów 
z francuskim obywatelstwem. Również w życiu towarzyskim intel-
lectuels dominowały formy ekskluzywne: obok sociØtØs de pensØe 
i lóż wolnomularskich królowały salony – najsłynniejszy z nich 
prowadziła markiza Arconati-Visconti.

Główną formą publicznej działalności intellectuels było enga-
gement, aktywne włączanie się w polityczne procesy decyzyjne 
poprzez mobilizację opinii publicznej. Aktywność ta miała na 
celu wywołanie masowego oddźwięku społecznego i nieodłącz-
nego silnego rezonansu medialnego. W  swej istocie była jed-

85 Ten model reprezentuje przede wszystkim Christophe Charle; tenże, Les 
Ølites de la RØpublique (1880�1900), Paris 1987; tenże, Naissance des �intellectuels�...

86 Wedle informacji podanych przez M. Rebérioux, przytoczonych w: P. Ory, 
J.-F. Sirinelli, Les intellectuels en France�, s. 45.

87 Nawet 15 tys. podpisów pod petycją dreyfusards znaczyło mało w zestawieniu 
z imponującą liczbą członków antagonistycznej Ligue de la patrie française, która 
skupiała 500 tys. osób; tamże, s. 21.
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nak pomyślana i  przeprowadzana elitarystycznie – w  oparciu 
o  symboliczną wagę pojedynczych wielkich nazwisk. Tak więc 
intellectuels występowali jako elita, ale elita uniwersalna, inna 
niż biuro- i plutokratyczne elity mieszczańskie.

Efekt działalności społecznej intellectuels miał w gruncie rze-
czy charakter dydaktyczny – chodziło o oświecenie opinii publicz-
nej. Przy czym w systemie francuskim jedyną siłą, która mogła 
w praktyce realizować te ideały, było państwo. Intellectuels mieli 
wobec niego postawę ambiwalentną: będąc w większości urzędni-
kami (szkolnictwo), nie identyfi kowali się z państwem tak jak nie-
miecka inteligencja mieszczańska (Bildungsbürgertum), a ich rela-
cje z nim kształtowały się pod znakiem autonomie. Było to drugie 
– obok engagement – istotne pojęcie w  słowniku intelle ctuels. 
Chodziło nie tyle o dążenie do akademickiej wolności w ujęciu 
Wilhelma von Humboldta czy niezależną pozycję społeczną, ile 
raczej o  realny wpływ na przestrzeń publiczną, a  tym samym, 
w ostatecznym rozrachunku, zdobycie władzy politycznej. Wła-
śnie ta dwuznaczna postawa intellectuels wobec polityki stała się 
obiektem liberalnej krytyki i punktem wyjścia dla ambiwaletnej 
oceny roli intellectuels w XX w. we Francji i poza jej granicami.

Nowa era: intelektualiści i ich stulecie

Charakterystyczne dla powstałej w 1898 r. koncepcji intelle-
ctuels było, że z jednej strony zachowała elementy już utrwalone, 
typowe dla francuskiego życia umysłowego, m.in. duży stopień 
aktywności politycznej i pierwszoplanową rolę słowa pisanego, 
z drugiej zaś epoka od 1898 do 1914 r. była jedynie preludium 
właściwej historii intellectuels – ich złoty wiek to raczej „krótki 
wiek XX”, mniej więcej do połowy lat 80. Dlatego na zakończe-
nie przedstawię najważniejsze tendencje i etapy rozpoczętego 
już rozwoju, widziane ze wspólnej perspektywy. 

Z biegiem czasu model intellectuels stał się we francuskiej war-
stwie wykształconej koncepcją dominującą. Julien Benda w słyn-
nej krytycznej analizie elity intelektualnej opracował teoretycznie 
i spopularyzował klasyczne wyobrażenie o kapłanach świeckiej 
religii, które już w  oświeceniu kształtowało samoświadomość 
kolejnych pokoleń francuskiej inteligencji i opowiedział się za jej 
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bezstronną, transcendetną postawą88. Podobnie jak philosophes 
identyfi kowano z nouveau clergØ, tak i intellectuels utożsamiano 
w  języku przestrzeni publicznej z  clercs. Obu pojęć używano 
w ogólnym i naukowym dyskursie zamiennie, co całkiem dobrze 
pasowało do nieco dziwacznej i archaicznej oprawy francuskiego 
świeckiego kultu kultury – modelowa biografi a intellectuels to 
w  młodości koszarowe życie w  grandes Øcoles jako convents 
laiques (laickich klasztorach), następnie w  rozkwicie wieku 
dojrzałego ubóstwienie „nieśmiertelnego” męża, spowitego 
w  przetykaną złotem szatę, później zaś panthØonisation zmar-
łego (jednak) intelektualisty jako uświęconej relikwii Republiki.

W  okresie międzywojennym większa część wykształconej 
francuskiej elity zaakceptowała koncepcję intellectuels. Zgło-
szony przez Juliena Bendę postulat bezstronnego engagement 
pozostał pobożnym życzeniem. W  rzeczywistości sam Benda 
w latach 30. XX w. stał się komunistycznym compagnon de route 
(towarzyszem drogi), a po wojnie usprawiedliwiał procesy poli-
tyczne toczące się w Europie Wschodniej. Tendencję tę wzmogły 
w dwudziestoleciu międzywojennym masowe ruchy krystalizu-
jące się wokół wielkich ideologii age of extremes. Katalizatorami 
były komunizm (Paul Nizan, Louis Aragon, Henri Barbusse) 
i  faszyzm (Robert Brasillach, Pierre Dieu La Rochelle), ale 
liczebnie przeważały inne nurty: tradycyjny nacjonalizm skupiony 
wokół Action Française (Charles Maurras), katolicka odnowa 
(François Mauriac, Jacques Maritain, Georges Bernanos) oraz 
klasyczny radykalno-socjalistyczny republikanizm i nonkonfor-
mizm/pacyfi zm (Alain alias Émile Chartier). 

Główną areną służby publicznej clercs pozostała w  dwu-
dziestoleciu międzywojennym Øducation nationale. Równocześ-
nie z publikacją dzieła Bendy zaznaczył się charakter Trzeciej 
Republiki jako rØpublique des professeurs89. Pedagogiczne oblicze 
władzy ukazało się w  całej pełni w  okresie międzywojennym. 
Przejawiało się to w obrazie i publiczno-politycznej roli profes-
seurs, którzy odgrywali istotną rolę w bezpośrednim sprawowa-
niu władzy, w  parlamencie i  rządzie (należałoby tu wymienić

88 J. Benda, La trahison des clercs, Paris 1927, s. 54; Sh. Sand, Mirror..., s. 46.
89 Por. książkę A. Thibaudeta i jej analizę w: F. Bourricaud, Le bricolage idØo-

logique..., s. 80 n.
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m.in. Léona Bluma i Édouarda Herriota). Eksponowaną pozy-
cję duchowych przewodników narodu zajmowali professeurs 
de philosophie, przede wszystkim ci uczący w  grandes lycØes 
i grandes Øcoles. 

Tożsamość warstwy miała w idealnym wypadku objąć wszyst-
kich, którzy uczestniczą w wychowaniu narodu90. Jednak także 
i tym razem rzeczywistość wyglądała inaczej. Wiodące pozycje 
w „republice profesorskiej” zajmowali absolwenci elitarnych pla-
cówek, tak że sprawiała ona wrażenie koterii normaliens (byłych 
studentów École Normale). Albert Thibaudet stwierdził: „c’est 
Normale et Cie qui mène la France” („Francją kierują École 
Normale & co.”), a normaliens Jean-Paul Sartre i Paul Nizan 
również na Sorbonie uważali się za „istoty wyższe”91. Intellectuels 
połączyła gęsta sieć urzędów, stanowisk, znajomości i pokrewień-
stwa. Reprodukowano ją z pokolenia na pokolenie za pośrednic-
twem associations d�anciens ØlŁves, różnego rodzaju kontaktów 
osobistych i życia towarzyskiego92.

Po katastrofi e tradycyjnego republikanizmu w 1940 r. i kom-
promitacji prawicy w skutek kolaboracji z reżimem Vichy, jed-
noznaczną przewagę zyskał model lewicowego intellectuel. Pod 
jego znakiem upłynęło trzydzieści chwalebnych lat uważanych za 
szczytowy okres kariery intellectuels, tzw. trente glorieuses (Jean-
-François Sirinelli): od 1945 r. do szoku wywołanego lekturą Soł-
żenicyna, a więc publikacji pierwszego tomu Archipelagu GUŁag 
w 1974 r. Po walkach ery Front Populaire, wojnie domowej w Hisz-
panii, occupation i  libØration zasada stronniczego engagement 
militant znalazła klasycznego teoretyka w osobie Sartre’a. Okazji 
do manifestowania tego rodzaju postawy dostarczały w tym okre-
sie różne zjawiska z zakresu polityki zagranicznej i wewnętrz-
nej: globalne wyzwanie komunizmu i jego najważniejsze ogniska 

90 Wedle Thibaudeta „de l’insituteur de village au recteur de l’Universtité de 
Paris, nous sommes tous collègues” („od nauczyciela wiejskiej szkoły po rektora pa-
ryskiego uniwersytetu wszyscy jesteśmy kolegami”); A. Thibaudet, La RØpublique des 
professeurs, Paris 1927, s. 228, cyt. za: F. Bourricaud, Le bricolage idØologique..., s. 80.

91 P. Ory, J.-F. Sirinelli, Les intellectuels en France�, s. 78; Ch. Prochasson, In-
tellectuals as Actors. Image and Reality, w: Intellectuals in Twentieth-Century France..., 
s. 76.

92 J.-F. Sirinelli, GØneration..., s. 644 i in.; Eliten in Deutschland und Frankreich 
im 19. und 20. Jahrhundert. Strukturen und Beziehungen. Elites en France et en Alle-
magne aux XIXŁme et XXŁme siŁcles, red. R. Hudemann i in., München 1994, t. 1, s. 14.
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w Związku Radzieckim, Chinach i na Kubie, wojny w Indochi-
nach, Algierii i  Wietnamie oraz rewolta studencka z  1968 r.

Wraz z postępującą demokratyzacją wykształcenia w zasadzie 
zniknęły wszelkie socjologiczne konotacje wiążące pojęcie inte-
lektualisty z masą prostych pracowników oświatowych i profes-
sions intellectuels. Symboliczny punkt ciężkości koncepcji coraz 
bardziej przesuwał się w  stronę elity złożonej z  crØateurs i  jej 
ekskluzywnych, kastowych struktur społecznych.

Właściwymi słowami dla opisania nie tylko kultury politycz-
nej, ale również sieci społecznych i kontaktów towarzyskich są 
tradycjonalizm, a  nawet archaizm – „sentiment anachronique 
et déphasé d’une communauté privilégiée”93. Wszystkie formy 
zakorzenione są w  historii i  znane z  dziejów XVIII i  XIX w. 
Miejsce to słynna Rive Gauche biegnąca od Sekwany po Mont-
parnasse i mieszczące się przy niej kultowe kawiarnie: „Souffl ot”, 
„Deux Magots”, „Lipp” itp., gdzie habituØs mieli swoje stałe 
punkty i  pory spotkań; kontakty towarzyskie naznaczone były 
charakterystycznym werbalizmem i przybrały postać salonowej 
i  intelektualnej konwersacji przy bynajmniej nie tanim menu 
– taki był początek wszystkich kampanii i  inicjatyw (zresztą le 
gôut de conversation wpajali swoim studentom sami professeurs, 
spotykając się z nimi w kawiarni po seminarium). Podobną jak 
kawiarnie funkcję spełniały również spotkania podczas imprez 
kulturalnych, jak „dekady” w Pontigny, Royaumont i Cerisy oraz 
konferencje i kolokwia naukowe, a nawet – w co trudno uwierzyć 
– jeszcze prawdziwe salony, istniejące przynajmniej do połowy 
lat 70. XX w.94

Za tą archaiczną kulturą elit kryła się u klasycznego intellectuel 
również archaiczna wizja świata, postrzeganego w kategoriach 
heglowsko-marksistowskich, co łączyło się z poszukiwaniem uni-
wersalnych (immanentnych) modeli interpretacyjnych. Duchowy 
portret ery trente glorieuses zdominowała wielka komunistyczna, 
czy raczej mówiąc ogólniej, lewicowa pokusa. Znaczenie miały 
tu różne czynniki, jednak do najważniejszych przyczyn podatno-
ści lewicowych intellectuels na ideologię antyliberalną należało, 

93 „Anachroniczne i przestarzałe poczucie bycia społecznością uprzywilejowa-
ną”; Qu�est-ce que la culture française?, red. J.-P. Aron, Paris 1975, s. 10.

94 O tym i na temat poruszany powyżej por. R. Rieffel, Les intellectuels sous la 
Ve RØpublique (1958�1990), t. 1, Paris 1993, s. 30 n.



77

jak się zdaje, antymieszczańskie podłoże francuskiej inteligen-
cji95. Ich społeczna samoświadomość wymagała konkurującej 
z mieszczańskością moralnie uniwersalnej wizji społeczeństwa 
z intellectuels w roli przewodników. Przedsmak totalności i abso-
lutu kłócił się z podstawami kompromisowego, pluralistycznego 
i niespektakularnego liberalizmu, zakorzenionego w sferze tego, 
co indywidualne i osobiste96. Jak wyraził się „ojczym” intellectuels 
Lucien Herr, przedstawiali oni „le droit et un idéal de justice 
avant leur personne”97. Po de Tocqueville’u  zabrakło koncep-
cji liberalnego intellectuel: po 1945 r. można mówić zaled wie 
o pojedynczych postaciach, odizolowanych w swojej gildii i (poza 
może Raymondem Aronem) pozbawionych wpływu na prze-
strzeń publiczną98.

Skutki nie dały długo na siebie czekać: uniwersalne zasady 
moralne, których reprezentantami mienili się intellectuels, padły 
ofi arą stronniczego engagement. Jean-Paul Sartre po powrocie 
z ZSRR w 1954 r. oznajmił, że panuje tam całkowita wolność 
słowa, Louis Aragon opiewał: „O grand Staline, ô chef des peu-
ples, Toi qui fait naître l’homme”, itp.

Lejtmotywem kryzysu intellectuels, któremu od połowy lat 80. 
XX w. towarzyszył wielki kryzys lewicy, stała się przede wszystkim 
pokusa ze strony ideologii. Pod wpływem rewolucji oświatowej 
z lat 60. i 70. XX w., która gruntownie zmieniła cały krajobraz 
intelektualny, zaczęto również coraz silniej kwestionować trady-
cję francuskiej inteligencji. Postrzega się ją teraz jako francuską 
wersję niemieckich „mandarynów”, jako „intellokrację”, którą 
należy zdemaskować, zdemistyfi kować i zdetronizować. Słowami 
kluczowymi dla wizji przyszłości stają się modestie (skromność) 
i powrót do sfery middle class, do ideału modest civil servant na 
wzór anglosaski99.

Jednakże diagnozowanie śmierci francuskiego intellectuel 
byłoby przedwczesne. Mimo wszelkiej krytyki istniejąca gęsta 

95 Tamże, s. 117 n.; T. Judt, Past Imperfect..., s. 251–255.
96 T. Judt, Le marxisme et la gauche française, 1830�1981, Paris 1987; tenże, Past 

Imperfect..., s. 249 n.; R. Rieffel, Les intellectuels sous la Ve RØpublique..., s. 114 n.
97 Cyt. za M. Winock, Le siŁcle des intellectuels..., s. 16.
98 T. Judt, Past Imperfect..., s. 242; Sh. Sand, Mirror..., s. 51 n.
99 Sh. Sand, Mirror..., s. 42–52; Ch. Prochasson, Intellectuals as Actors..., s. 79; 

T. Judt, Past Imperfect..., s. 296 n.

Arbiter intelligentiarum
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sieć powiązań wewnątrz świata intelektualnego pozostaje prężna 
i  funkcjonalna. Co więcej, pozorne umasowienie edukacji nie 
zmieniło mechanizmów naboru elit intelektualnych w  grandes 
Øcoles. Wbrew atakom na „intellokrację”, wiodące stanowiska 
w sferze kultury nadal zajmuje niezbyt duża grupa ludzi, którzy 
nierzadko łączą swoją działalność ze sprawowaniem funkcji kie-
rowniczych w wydawnictwach, czasopismach i w telewizji (tzw. 
cumulards). Nawet jeśli zanika typ intellectuel, sami intellec-
tuels pozostają. Także przeciwnicy klasycznego Sartre’owskiego 
modelu, jak Michel Foucault, Pierre Nora lub Pierre Bourdieu, 
mówili jedynie o korekcie klasycznych pojęć: o engagement pon-
ctuel (wybiórczym zaangażowaniu) w konkretnych wypadkach, 
nieprowadzącym do popierania wybranej partii politycznej; nowy 
intelektualista to Øclareur competent (kompetenty objaśniacz), 
rzeczowy ekspert i fachowiec. U podstaw tej idei legła „powtórka 
z oświecenia”, pozwalająca na zachowanie krytycznej roli intelle-
ctuels, poddawanej obecnie ciągłej dekonstrukcji. LumiŁres oraz 
RØvolution pozostają duchową ojczyzną francuskich intellectuels: 
ich zakorzenienie w tej historii widać nie tylko w składzie spo-
łecznym, ale również w  pamięci zbiorowej. Wojowniczy duch 
dreyfusards jeszcze nie zanikł, mimo że zmieniły się sposoby wpły-
wania na opinię publiczną. Przyszłość pokaże, czy intelektualni 
kowale losu narodu francuskiego mają szansę na przeżycie rów-
nież w nowej Europie i czy będą potrafi li – oni i ich pobratymcy 
z innych krajów – zjednoczyć się w nową rØpublique des lettres. 
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Już sama intensywność debat wokół intellectuels świadczy 
o żywotności tego pojęcia we Francji, natomiast na wschód od 
Renu dyskusje na temat ludzi wykształconych (Gebildete) prowa-
dzone są w zupełnie innym tonie: tu chodzi nie o ich przyszłość, 
lecz tylko i wyłącznie o przeszłość, a nawet o pytanie, czy w ogóle 
tworzyli oni kiedyś odrębną warstwę społeczną1. Ascetyczna 
atmosfera naukowego muzeum niewiele pozostawia miejsca na 
dyskusje polityczne i publicystykę, zarazem jednak ułatwia rze-
czową i krytyczną analizę historii.

Niemiecka samoświadomość historyczna implikuje porów-
nania z  innymi krajami i  to w  dużo większym stopniu niż to 
do niedawna miało miejsce we Francji. Z  powodu narodo-
wego socjalizmu także historia niemieckiej warstwy wykształ-
conej nie może pretendować do uniwersalności i  modelo-
wości. Jeśli nie mamy w  tym wypadku do czynienia z  „drogą 
odrębną”2, to na pewno z  dziejami wyjątkowymi na skalę 
europejską. Jak skonstatowano w  ostatnich dziesięcioleciach,

1 Por. J. Kocka, Bildungsbürgertum � gesellschaftliche Formation oder Historiker-
konstrukt?, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, t. 4: Politischer Einfl uss und 
gesellschaftliche Formation, red. J. Kocka, Stuttgart 1989, s. 9–20.

2 „Drogą odrębną” (Sonderweg) określa się w  niemieckiej tradycji historycz-
nej wyjątkowość dziejów Niemiec, zwłaszcza w kontekście rozważań nad źródłami 
nazizmu. Chodzi tu zatem głównie o  odrębność społeczno-politycznego rozwoju 
Niemiec względem „wzorcowego” Zachodu (Wielkiej Brytanii i Francji). Koncep-
cja ta, wywodząca się jeszcze z XIX w. (kiedy to „odrębność” uważano za źródło 
dumy narodowej) została w ostatnich dekadach XX w. zarzucona przez większość 
niemieckich historyków, pozostaje jednak wciąż źródłem kontrowersji i przedmio-
tem debat; zob. Spory o Sonderweg, o niemiecką �drogę odrębną�, red. H. Orłowski, 
tłum. J. Kałążny, Poznań 2008 (przyp. red. nauk.).

Rozdział 2

Odczarowany świat Czarodziejskiej góry 
Niemiecka warstwa wykształcona 
między humanizmem a polityką
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dotyczy to nie tyle czynników społecznych, ile raczej wzorców 
kulturowych.

O strukturalnej specyfi ce niemieckiej historii w ogóle, a dzie-
jów ludzi wykształconych w szczególności decydują przede wszyst-
kim policentryzm i dwuwyznaniowość, czy też – jeśli uwzględnić 
Żydów – wielowyznaniowość. Przy tej różnorodności rzetelne 
opracowanie ogólne poświęcone historii Niemiec rzadko kiedy 
obywa się bez porównywania poszczególnych regionów kraju 
i grup ludności. 

Z uwagi na takie ukształtowanie stanu badań oraz ograni-
czenia stawiane przez niniejszy tom, losy niemieckiej warstwy 
wykształconej mogę tu przedstawić jedynie jako historię w rozu-
mieniu dziewiętnastowiecznego mainstreamu, tzn. jako historię 
protestancką, pruską i męską. Odwołania do niepruskich, kato-
lickich, żydowskich i kobiecych tradycji intelektualnych możliwe 
będą jedynie w ograniczonym zakresie, mimo że wywierały one 
nieustanny i do tego stale rosnący wpływ na główny nurt.

U zarania pewnej warstwy: 
kształtowanie przez środowisko

Bez wątpienia kraje niemieckie w pełni uczestniczyły w dzie-
dzictwie kulturowym łacińskiego Zachodu, przede wszystkim 
w  średniowiecznym życiu uniwersyteckim, nawet jeżeli jego 
późniejszy niż w  innych krajach rozkwit sprawił, że uniwersy-
tety niemieckie pozostały w tyle za ośrodkami francuskimi czy 
włoskimi, mającymi zasięg ogólnoeuropejski. Właściwą duchową 
ojczyzną niemieckiej warstwy wykształconej miała stać się – jakiś 
czas później – reformacja.

Na obszarach protestanckich desakralizacja świata przyjęła 
odmienne rozmiary i formy niż w krajach katolickich. W Niem-
czech, inaczej niż we francuskim oświeceniu, tworząca się tra-
dycja intelektualna nie została zbudowana ani na wyparciu 
tego, co niebiańskie przez to, co ziemskie, ani na konfl ikcie, 
ale na próbie syntezy transcendencji z doczesnością. „Fanatyzm 
transcendencji” (Gottfried Benn) oraz „Niewzruszone odrzu-
cenie każdego materializmu historycznej bądź psychologicznej 
natury jako nieodpowiedniego dla uchwycenia i przedstawienia 
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życia”3 – to nie tylko zasady światopoglądowe, ale praktyczne 
reguły życiowe. Doczesność, podobnie jak osoba działająca, 
sakralizowała się poprzez pracę, mówiło się przy tym o wyraża-
niu pobożności poprzez życie codzienne (Weltfrömmigkeit). Pracę 
postrzegano jako sposób na odnalezienie i stworzenie w świecie 
doczesnym tego, co transcendentne. Stąd słynna protestancka 
„obsesja pracy” pojmowanej jako fundament, na którym buduje 
się życie – „praca bez końca” u Tomasza Manna – oraz praktyki 
społeczne mające na celu nadanie sensu biernej materii poprzez 
regulację i  systematyzację. Z  tego wynikał również kult obo-
wiązku i powołania, służby zarówno bliźniemu, jak i  temu, co 
bardziej abstrakcyjne – przede wszystkim państwu. Stąd też brało 
się dążenie do samorealizacji i  słynny niepokój: „protestanci 
sypiali gorzej […] i odnosili większe sukcesy”4.

Racjonalna analiza i interpretacja tekstów sakralnych, będąca 
koniecznym warunkiem każdego autentycznego życia religijnego, 
sprawiły, że słowo, zarówno wygłaszane przez kaznodzieję, jak 
i pisane, w postaci drukowanej, zyskało szczególne znaczenie. 
Teraz dopiero w całej pełni wykorzystano wynalazek Gutenberga. 
Książka nie tylko zrobiła się łatwiej dostępna, ale również stała 
się dla szerszych kręgów stałym elementem codzienności. Naj-
później wraz z  pojawieniem się książek w  języku narodowym 
położone zostały podwaliny pod masowy rynek literacki5. 

Innemu stosunkowi do sacrum i sakramentów odpowiadało 
również odmienne stanowisko wobec kapłaństwa. Dogmat 
o powszechnym kapłaństwie odczarował postać księdza. Zarówno 
święcenia kapłańskie, jak i celebra nabożeństwa przestały być 
sakramentami i w zasadzie funkcje te mógł sprawować każdy. 
Z tego powodu kler protestancki był nieustannie zasilany przez 
kandydatów z  kręgów mieszczańskich6. Stało się to również 
bazą dla różnorodnych, związanych z  religią, form kontaktów 
społecznych, począwszy od stowarzyszeń i kółek, a skończywszy 

3 Das evangelische Pfarrhaus. Eine Kultur- und Sozialgeschichte, red. M. Greiffen-
hagen, Stuttgart 1984, s. 17.

4 T. Nipperdey, Religion und Gesellschaft. Deutschland um 1900, München 
1988, s. 26 n.

5 Por. np. P. Burke, Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesell-
schaft, Berlin 2001.

6 H.H. Gerth, Bürgerliche Intelligenz um 1800. Zur Soziologie des deutschen 
Frühliberalismus, wyd. 2, Göttingen 1976, s. 30.
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na słynnej postaci protestanckiego pater familias, zasiadającego 
w kręgu rodziny z Biblią w ręku. Wyrosła z tego również indy-
widualistyczna protestancka religijność połączona z kultem życia 
wewnętrznego (Innerlichkeit).

Niemniej faktyczne objęcie funkcji pastora wymagało pewnej 
wiedzy. Nawet jeśli racjonalna wizja świata jako taka pozostała 
ewangelickiej teologii obca, to przecież nieodzowność wykształ-
cenia wynikała ze znaczenia uczonej wiedzy dla hermeneutycz-
nego odczytania Pisma Świętego. Ponadto, jak zaznaczył Luter, 
jedynie „uczonymi słowami przekonuje się chłopów”. Praca 
pastora jako służba słowa (Dienst am Wort) wymagała więc znajo-
mości języków starożytnych, retoryki i wielu innych kompetencji. 
Dało to impuls do rozwoju oświaty, przede wszystkim zaś do 
odnowy życia uniwersyteckiego.

Wydziały teologiczne były najważniejszymi ośrodkami eduka-
cji, a powstała wokół nich gęsta sieć pokrewieństwa, znajomości 
i życia towarzyskiego sprawiły, że w Niemczech – inaczej niż we 
Francji – pastor pozostawał ściśle związany ze środowiskiem 
uniwersyteckim. Zatem nad kolebką dziewiętnastowiecznej nie-
mieckiej inteligencji obok profesorów stanęli pastorzy, równie 
zresztą mieszczańscy jak ci pierwsi7. 

W  odróżnieniu od domu katolickiego księdza, będącego 
miniaturą klasztoru, plebania protestancka z pastorową i chmarą 
dzieci mogła się reprodukować i  była otwarta na wspólnotę 
parafi alną. Prócz wykonywania obowiązków duszpasterskich 
pastor zajmował się również muzyką lub literaturą, utrzymy-
wał kontakty ze światem uniwersyteckim i  wykształconą ary-
stokracją, a na dodatek stale miał w domu rezydentów. Ponie-
waż funkcja pastora nie była dziedziczona automatycznie, 
również synowie pastora z  reguły kończyli szkoły ponadpod-
stawowe, tak że plebania stała się prawdziwym inkubatorem 
warstwy wykształconej8. 

7 Das evangelische Pfarrhaus..., s. 20; H.H. Gerth, Bürgerliche Intelligenz..., 
s. 30 n.; G. Gusdorf, Auklärung, w: Esprit. Geist. Hundert Schlüsselbegriffe für Deut-
sche und Franzosen, red. J. Leenhardt, R. Picht, München 1989, s. 143–145.

8 Por. H.H. Gerth, Bürgerliche Intelligenz..., s. 29–31; O. Janz, Zwischen Amt und 
Profession. Die evangelische Pfarrerschaft im 19. Jahrhundert, w: Bürgerliche Berufe. 
Zur Sozialgeschichte der freien und akademischen Berufe im internationalen Vergleich, 
red. H. Siegrist, Göttingen 1988, s. 174–199. 
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Pouczająca musiała być nawet rozrywka, jak np. gra w kwar-
tet cytatów9, lektura z  podziałem na role albo cowieczorne 
głośne czytanie przez ojca. W  ten sposób kultura przenosiła 
się z pokolenia na pokolenie, co zaowocowało powstawaniem 
wykształconych rodów. Wymienić tu należy: Gottholda Ephraima 
Lessinga, Christopha Martina Wielanda, Friedricha Schleierma-
chera, Karla Friedricha Schlegla, Friedricha Schellinga, Johanna 
Gustava Droysena, Theodora Mommsena, Jakuba Burckhardta, 
Fryderyka Nietzschego, Karla Lamprechta, Hermanna Hessego 
oraz innych sławnych pastorskich synów.

W  okresie karencji przyszli pastorzy, podobnie jak wielu 
innych absolwentów, często musieli pracować jako guwerne-
rzy lub nauczyciele domowi. Dzięki zbieranym w  ten sposób 
doświadczeniom zwiększał się pedagogiczny potencjał środowi-
ska pastorskiego. Guwernerzy – zależni, przymierający głodem 
i często wyalienowani z wykształconego środowiska – tworzyli 
przy tym odrębną, niezwiązaną z innymi warstwę. Byli bowiem 
pozostawieni sami sobie, ich jedyną nadzieją było wykształce-
nie. W  takich warunkach wyrastali marzyciele, idealiści, poeci 
i radykałowie, którzy wywarli znaczący wpływ na romantyczną 
ideę narodową10.

Pod wpływem reformacji niemieckie oświecenie (Aufklärung) 
nabrało specyfi cznego zabarwienia. W porównaniu z LumiŁres 
widać jasno, że „pozostało w swej istocie religijne” i można je 
nawet postrzegać jako „reedycję reformacji”11. Zacięcie dydak-
tyczne spirytualizmu protestanckiego sprawiło, że niemieckie 
oświecenie było stuleciem pedagogiki w  stopniu szczególnym. 

9 Kwartet to popularna w Niemczech gra karciana. Chodzi w niej o zebranie 
czterech związanych ze sobą kart, najczęściej są to wyobrażenia czterech przedmio-
tów, zwierząt itp., należących do jednej kategorii. W  kwartecie cytatów chodziło 
o  skompletowanie czterech cytatów z  jednego autora, czterech fragmentów tej 
samej książki itp. Gra występuje w bardzo wielu wariantach tematycznych, wygrywa 
ją osoba, która zbierze najwięcej kwartetów (przyp. tłum.).

10 Jakieś sto lat później w  Rosji wytworzyła się podobna konstelacja: niepo-
trzebni Cerkwi nadliczbowi potomkowie wielodzietnych rodzin popów zasilili sze-
regi rosyjskiej inteligencji i mieli znaczący udział w kształtowaniu jej radykalnego 
oblicza (por. rozdz. 4).

11 G. Gusdorf, Auklärung..., s. 140; R. Koselleck, Aufklärung und die Grenzen 
ihrer Toleranz, w: Glaube und Toleranz. Das theologische Erbe der Aufklärung, red. 
T. Rendtorff, Gütersloh 1982, s. 269; por. H.E. Bödeker, Die Religiosität der Gebil-
deten, w: Religionskritik und Religiosität in der deutschen Aufklärung, red. K. Gründer 
i in., Heidelberg 1989, s. 145–195.
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Nowe teorie wychowania opierały sią na dziedzictwie Melanch-
tona i  jego następców. Szczególną rolę odegrał pietyzm pro-
pagujący skupienie wewnętrzne (innere Einkehr), stosowaną 
w  codziennym życiu miłość bliźniego oraz innowacje pedago-
giczne. Należy tu wymienić przed wszystkim zespół szkół zało-
żony przez Augusta Hermanna Franckego w Halle. Doświad-
czenia tegoż wykorzystał później w Berlinie jego uczeń Johann 
Julius Hecker, stały się też one podstawą pierwszej pruskiej 
ustawy oświatowej. W dalszej perspektywie duchowe podstawy 
pedagogiki wpłynęły również na neohumanistyczną ideologię 
dziewiętnastowiecznego systemu edukacji.

Dzięki impulsowi, jakim była reformacja oraz aktywnemu 
wsparciu ze strony racjonalistycznie i utylitarystycznie zoriento-
wanego państwa również niemieckie uniwersytety przezwycię-
żyły kryzys. Przy wsparciu pruskiej władzy królewskiej Christian 
Thomasius, Christian Wolff i  Friedrich August Wolff włączyli 
w  strukturę uniwersytecką, przede wszystkim na nowych uni-
wersytetach w  Halle (1694) i  Getyndze (1734), nowoczesne, 
pragmatyczne wydziały: nauk przyrodniczych i  historycznych, 
prawa międzynarodowego, nauki o  państwie i  ekonomii – na 
wszystkich wykładano po niemiecku (auf teutsch). Umocniło 
to innowatorską pozycję uniwersytetów w owocnej konkurencji 
z placówkami pozauniwersyteckimi, takimi jak uczone towarzy-
stwa (Gelehrtensocietäten) i akademie12.

Projekty te można było wprowadzić w  życie jedynie przy 
wsparciu państwa, i to jemu przede wszystkim podporządkowy-
wano protestancką ideę służby. Dla niemieckiej warstwy średniej 
była to najlepsza droga do awansu społecznego, ściśle związana 
z koncepcją wykształcenia (Bildung). Państwo starało się sprostać 
wymaganiom nowej epoki, stwarzając wykształconą i racjonalną 
biurokrację. Wprawdzie wedle pruskiego prawa krajowego (1794) 
o przynależności do jednego z trzech stanów decydowało „z reguły 
urodzenie”, niemniej w  tym samym akcie prawnym wprowa-
dzono egzamin wstępny w jurysdykcji i administracji oraz uznano 
urzędników państwowych za odrębną warstwę, co oznaczało
w praktyce, że zasada urodzenia ustąpiła zasadzie merytokra-

12 Najbardziej znana z akademii, berlińska Societät der Wissenschaften, powsta-
ła w 1700 r. z inicjatywy Gofftrieda Wilhelma Leibnitza, który brał również udział 
w zakładaniu podobnej instytucji w Petersburgu (1724).
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tycznej. W  ten sposób unieważniono podstawową zasadę spo-
łeczeństwa stanowego. Wykształcenie stało się ofi cjalną drogą 
awansu w dostępnej zasadniczo dla wszystkich hierarchii służby 
państwowej13. W związku z tym charakterystyczne dla tej war-
stwy stało się the reliance of the state14, i to zarówno wśród ludzi 
wykształconych zajmujących stanowiska urzędnicze, jak i tych, 
którzy wykonywali wolne zawody. Ludzie wykształceni byli 
urzędnikami państwowymi nie tylko z  racji statusu, ale także 
przez wzgląd na habitus i wyznawane wartości15.

Mimo wszelkich przeobrażeń aż do końca XVIII w., a nawet 
jeszcze dłużej, uniwersyteccy uczeni (Gelehrtenstand) w Niem-
czech zachowali wiele cech średniowiecznej korporacji: kanon 
ekskluzywnego łacińskiego wykształcenia przeciwstawiany ple-
bejskiej niemczyźnie (teutsch), cechowe normy wykonywania 
zawodu, podobny kastowemu styl życia z  siecią connubium 
i commercium, które nie przekraczały granic własnej warstwy. 
Środowisko reprodukowało się samo, w wyniku czego powstało 
wiele uczonych dynastii16 pielęgnujących poczucie przynależ-
ności do elity nobilita litteraria, która stoi ponad masą illitterati 
i  chce dorównać arystokracji rodowej. W  następnym stuleciu 
takie rozumienie elitarności odziedziczyła warstwa wykształcona 
– przyczyniło się to m.in. do powstania specyfi cznego etosu nie-
mieckich „mandarynów”17. 

Przeobrażenia edukacji i  nowa rola warstwy wykształconej 
sprawiły, że w drugiej połowie XVIII w. mówiło się już nie o „sta-
nie uczonych” (Gelehrtenstand), ale o „wykształconych stanach” 
(gebildete Stände). Ekskluzywny ideał uczoności (Gelehrtheit) 
zastąpiło wykształcenie (Bildung), które – przynajmniej w teorii – 

13 M. Maurer, Die Biographie des Bürgers. Lebensformen und Denkweisen in der 
formativen Phase des deutschen Bürgertums (1680�1815), Göttingen 1996, s. 515.

14 Ch.E. McClelland, State, Society and University in Germany 1700�1914, Cam-
bridge 1980, s. 5.

15 L. O’Boyle, Klassische Bildung und soziale Struktur in Deutschland zwischen 
1800 und 1848, w: Schule und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, red. U. Herrmann, 
Weinheim 1977, s. 35.

16 Zob. U. Engelhardt, �Bildungsbürgertum�. Begriffs- und Dogmengeschichte 
eines Etiketts, Stuttgart 1986, s. 72 n.

17 Przejęta od Maxa Webera charakterystyka niemieckiej warstwy wykształconej 
(przede wszystkim profesorów uniwersyteckich) jako „mandarynów” pochodzi z kla-
sycznej pracy F.K. Ringera, Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 
1890�1933, Stuttgart 1983. 
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miało być ogólnodostępne. W uzusie językowym „stan uczonych” 
(Gelehrtenstand) stał się określeniem podrzędnym w stosunku 
do „ludzi wykształconych” (Gebildete), a  jego zakres znacze-
niowy został zredukowany do badaczy-ekspertów w danej dzie-
dzinie, pracowników uniwersyteckich lub prywatnych uczonych 
 (Privatgelehrte)18.

Począwszy od połowy XVIII w. rozwijano, zwłaszcza na uni-
wersytecie w Getyndze, neohumanistyczną koncepcję wykształ-
cenia, która miała stać się rdzeniem kulturowej i społecznej toż-
samości dziewiętnastowiecznej niemieckiej inteligencji. Duchowi 
ojcowie nowego kanonu wykształcenia – Johann Gottfried von 
Herder, Johann Wincklemann, Christian Heyne, Friedrich Nie-
thammer, Friedrich August Wolff, bracia Alexander i Wilhelm 
von Humboldt – postulowali, by odrzuciwszy pragmatyczne i uty-
litarne „połowiczne wykształcenie” (Halbbildung) oświeceniowe, 
dążyć do „kształcenia całościowego” (Wilhelm von Humboldt), 
z myślą nie o namacalnej rzeczywistości, ale o „wyższym świecie 
duchowym” (Niethammer)19.

W  nowej koncepcji wykształcenia dało się również zauwa-
żyć dziedzictwo reformacji oraz głębiej jeszcze sięgające korze-
nie niemieckiego mistycyzmu Mistrza Eckharta, duchowego 
poprzednika Lutra, Johannesa Taulera, Jakuba Böhmego 
i innych. Centralne miejsce zajmowała wiedza wyższa od racjo-
nalnej, osiągalna dla „wewnętrznego człowieka” podczas jego 
połączenia z absolutem. Pojęcie ‘wykształcenia’ (Bildung) ozna-
czało tu więc „przebóstwienie” człowieka: „Kiedy […] kontem-
plujemy boską chwałę i  jasność, jesteśmy kształceni”20. Tyle 
że w neohumanizmie nacisk padł na co innego: wykształcenie 
pojmowano jako działanie suwerennej osobowości, która sama 
siebie formuje, miejsce „przebóstwienia” zajął „popęd do wie-
dzy”, będący częścią „operującego we wszystkich organizmach 
wewnętrznego dążenia do przybrania odrębnego kształtu

18 U. Engelhardt, �Bildungsbürgertum�..., s. 72 n.
19 R. Vierhaus, Bildung, w: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 

politisch-sozialen Sprache in Deutschland, t. 1, red. O. Brunner, Stuttgart 1972, s. 529.
20 „Alz wir […] anschauwen den glantz und die clarheit gotz, so werden wir 

wider gebildet”. Cyt. za: Meister Eckhart und seine Jünger, red. F. Jostes, Berlin 1972, 
s. 22. Zob. też: M. Naumann, Bildung und Gehorsam. Zur ästhetischen Ideologie des 
Bildungsbürgertums, w: Das wilhelminische Bildungsbürgertum. Zur Sozialgeschichte 
seiner Ideen, red. K. Vondung, Göttingen 1976, s. 36 n.
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i formy”21. Zatem jądrem neohumanistycznej idei ludzkości stało 
się „przebóstwienie” człowieka przez niego samego.

Filozofi czna abstrakcja? Bynajmniej. Każdy, kto przeczyta 
Rozmowy z  Goethem Eckermanna, może sobie wyobrazić, jak 
to konkretnie wyglądało: dialog z  weimarskim gospodarzem 
jako pouczające doświadczenie, spacery stylizowane na małe 
podróże edukacyjne, każdego dnia coś szczególnego, dyskusja 
lub wycieczka – prawdziwy głód wszystkiego, co kształci, życie 
jako Bildungsroman22.

Indywidualistyczne wychowanie zakładało, że każdy ma obo-
wiązek – z  protestanckim rygoryzmem rozumiany jako impe-
ratyw23 – jak najpełniej rozwijać wszelkie drzemiące w  nim 
zdolności. Droga do tego wiodła nie po prostu przez poznanie, 
ale przez głębokie przeżywanie (Erleben) klasycznych wzorców 
– zwłaszcza antycznych, a wśród nich najchętniej greckich. Myśli 
o naśladownictwie greckich dzieł (tytuł kultowej książki Winckel-
manna24) i afi rmacja greckiego ducha służyły jako przeciwwaga 
dla rzymsko-francuskiej tradycji imperialnej25. Za miernik jako-
ści wykształcenia uważano w zasadzie nie zakres nagromadzonej 
wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności zdobyte dzięki fi lolo-
gicznemu treningowi rozumu: formułowanie sądów, klasyfi kacja, 
rozumienie. Trudniej było tak wysokie oczekiwania spełnić, a for-
malizacja wykształcenia sprawiła, że na plan pierwszy wysunęła 
się jego funkcja jako wyznacznika statusu.

Matecznikami warstwy wykształconej były także różnej rangi 
dwory. Duże znaczenie miał bezpośredni mecenat nauki i sztuki 
na oświeconych dworach Fryderyka II, książąt Wolfenbüttel 
i Karla Augusta, wielkiego księcia Saksonii-Weimaru-Eisenach, 

21 „Podobnie mówi się o naturalnym dążeniu człowieka do świadomego użycia 
i opracowania przyjętych z zewnątrz materiałów i wpływów dla realizacji własnych 
celów” – stwierdza dalej artykuł w Allgemeine Deutsche Real-Encyclopädie für die 
gebildeten Stände in 10 Bänden, t. 1, wyd. 6, Leipzig 1824, s. 777. 

22 Por. na ten temat: J. Jacobs, Wilhelm und seine Brüder. Untersuchungen zum 
deutschen Bildungsroman, München 1972.

23 Tak na przykład, według Hegla, „obowiązkiem człowieka wobec samego 
siebie jest […] po części fi zyczne przetrwanie; po części podniesienie swego jeste-
stwa ku ogólnej naturze, kształcenie się”; cyt. za: R. Vierhaus, Bildung..., s. 534 n.

24 J.J. Winckelmann, Myśli o naśladownictwie greckich dzieł w malarstwie i rzeź-
bie, tłum. O. Dobijanka-Witczakowa, w: Filozofi a niemieckiego oświecenia, red. 
T. Namowicz, K. Sauerland, M.J. Siemek, Warszawa 1973, s. 495 (przyp. tłum.).

25 F.K. Ringer, Die Gelehrten..., s. 27 n.
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a także fundacje placówek oświatowych i naukowych. Prócz tego 
ważnym elementem życia umysłowego pozostawała sama kul-
tura dworska. Stosunek warstwy wykształconej do kultury szla-
checko-dworskiej był ambiwalentny, ponieważ ich środowisko 
duchowe kształtowało się pod znakiem kulturowego antagoni-
zmu arystokratyczno-mieszczańskiego. Dotyczyło to ogólnego 
kanonu wykształcenia: w XVII i XVIII w. panowało w krajach 
niemieckich typowe dla społeczeństwa stanowego zróżnicowanie 
ścieżek edukacji. Szlachta zaczynała od nauki w domu pod okiem 
nauczycieli domowych i guwernerów, kontynuowanej najczęściej 
w  szkołach rycerskich i  podczas podróży edukacyjnych, nato-
miast domeną mieszczańskiej kultury umysłowej stały się uni-
wersytety26. Podział ten obejmował również normatywny model 
wykształcenia: dworskiemu homme galant z esprit à la français 
przeciwstawiono mieszczańskiego „całego człowieka” (ganzer 
Mensch), powierzchowność przeciwstawiono wnętrzu, błyskotli-
wość – naturalności i prostolinijności. „Prawdziwe szlachectwo 
ducha” miało bowiem wyróżniać się „zasługami i cnotą”, „pierw-
szorzędnymi zaletami umysłu” oraz „działalnością”27. 

Zarazem napięcie wynikające z tego społecznego dualizmu 
– jak również ze światopoglądowego antagonizmu religii i docze-
sności – było w niemieckim oświeceniu łagodniejsze niż we Fran-
cji. Niedbałe mieszczańskie maniery Goethego szokowały nawet 
oświecony dwór weimarski, ale ten sam Goethe mógł ze spoko-
jem skomentować swoją nobilitację: „My patrycjusze frankfurccy 
od zawsze uważaliśmy się za równych szlachcie”28. Mimo że 
w annałach wykształconego mieszczaństwa (gebildetes Bürgertum) 
zapisały się również nazwiska szlacheckie: Humboldt, Novalis, 
Kleist, Chamisso i wiele innych, to w XVIII w. Niemcy zostały 
jednoznacznie zdominowane przez kulturę mieszczańską, która 
zyskała znaczenie ogólnospołeczne29. Niemniej kultura dworska 

26 Por. R. Vierhaus, Umrisse einer Sozialgeschichte der Gebildeten in Deutsch-
land, „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken” 60, 
(Tübingen) 1980, s. 399 n.

27 P. Schmid, Deutsches Bildungsbürgertum. Bürgerliche Bildung zwischen 1750 
und 1830, Frankfurt 1985, s. 19–21, 30.

28 J.P. Eckermann, Rozmowy z Goethem, tłum. K. Radziwiłł, J. Zeltzer, t. 1–2, 
Warszawa 1960, s. 362.

29 Zob. L. Gall, Von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft, München 
1993, s. 34–36; M. Maurer, Die Biographie..., s. 617 n.
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i szlachecki styl życia również w następnym stuleciu zachowały 
wpływy, będąc elementem modus vivendi warstwy wykształconej. 

Ramy, w których rozwijała się warstwa wykształcona, wyzna-
czały przestrzeń miejska i kultura mieszczańska. To pod ich wpły-
wem uformowały się podstawowe wartości wpływające na zacho-
wania społeczne mieszczaństwa, a zwłaszcza jego wykształconej 
części: samorealizacja poprzez indywidualną, autonomiczną dzia-
łalność, samoorganizacja w  życiu społecznym (mieszczańskie 
życie towarzyskie) i prywatnym (mieszczańska rodzina), a także 
znany na całym świecie kanon cnót pod hasłem Ordnung muss 
sein, który dostrzec można również w solidności, by nie powie-
dzieć pedanterii niemieckiej nauki30.

Wykształcony mieszczanin mógł zaistnieć jedynie w  społe-
czeństwie (Gesellschaft), w  którym poszczególne części stanu 
średniego połączyły się we wspólnej kulturze mieszczańskiej 
(Bürgerlichkeit). Tym samym mieszczańskość była przede wszyst-
kim kulturą społeczną. W tej sferze powstała aktywna społecznie 
i politycznie przestrzeń publiczna (Öffentlichkeit)31, stanowiąca 
potencjał transformacji społecznej, zmieniająca warunki dalszego 
rozwoju wykształcenia i ogólniej każdej aktywności intelektualnej.

Przed powstaniem społeczeństwa mieszczańskiego kontakty 
społeczne nie wychodziły poza poziom lokalny lub nawet ograni-
czały się do szeroko pojętej rodziny. Skutecznym katalizatorem 
przemian na tym polu stał się m.in. rozwój kultury czytania. 
„Rewolucja czytelnicza”, trwająca sto lat, od połowy XVIII do 
połowy XIX w., przeobraziła Niemców w naród czytający. Już 
w przededniu oświecenia komentowana lektura była centralnym 

30 U. Döcker, Die Ordnung der bürgerlichen Welt. Verhaltensideale und sozia-
le Praktiken im 19. Jahrhundert, Frankfurt 1994, s. 15; J. Kocka, Bürgertum und 
Bürgerlichkeit als Probleme der deutschen Geschichte vom späten 18. zum frühen 
20. Jahrhundert, w: tenże, Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, red. J. Kocka, 
Göttingen 1987, s. 43 n.; M. Maurer, Die Biographie..., s. 618.

31 Zob. na ten temat ogólnie: M. Hettling, Politische Bürgerlichkeit. Der Bürger 
zwischen Individualität und Vergesellschaftung in Deutschland und der Schweiz von 
1860 bis 1918, Göttingen 1999; W. Kaschuba, Deutsche Bürgerlichkeit nach 1800. 
Kultur als symbolische Praxis, w: Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, red. 
J. Kocka, Göttingen 1987, t. 2, s. 92–127; W. Steinmetz, Gemeineuropäische Tradition 
und nationale Besonderheiten im Begriff der �Mitteleklasse�. Ein Vergleich zwischen 
Deutschland, Frankreich und England, w: Bürgerschaft. Rezeption und Innovation 
der Begriffl ichkeit vom Hohen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, red. R. Koselleck, 
K. Schreiner, Stuttgart 1994.
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punktem pietystycznych spotkań (Konventikel), które pospołu 
z  modnymi lożami wolnomularskimi uważać należy za źródło 
mieszczańskiego życia towarzyskiego32. Pod wpływem książki 
zmieniły się również tradycyjne formy życia towarzyskiego, 
jak np. Stammtisch (spotkania stałych bywalców lokalu), teraz 
bowiem również nad kufl em piwa zajmowano się lekturą i  jej 
komentowaniem. Przez Paryż i Włochy dotarła do Niemiec tra-
dycja angielskich coffeehouses, a wraz z nią nowa kultura życia 
codziennego, toczącego się odtąd również w przestrzeni publicz-
nej. Oświecenie miało własny smak i  zapach – kawy, tytoniu 
i farby drukarskiej.

Jednak najważniejsze rzeczy nie działy się w Niemczech przy 
kawiarnianych stolikach, ale w  stowarzyszeniach czytelniczych 
(Lesevereine). Obok prywatnego rodzinnego czytania w wąskim 
gronie wytworzyły się zrazu na poły prywatne kółka czytelnicze 
(Lesekränzchen bądź Lesezirkel), następnie publiczne czytelnie 
(Lesestuben), zaopatrzone głównie w  literaturę moralistyczną, 
wreszcie zaś gęsta sieć stowarzyszeń czytelniczych oraz prywat-
nych i publicznych bibliotek. Punkt kulminacyjny tego procesu 
przypadł na przełom XVIII i  XIX w.: w  latach 80. XVIII w. 
doliczono się w Niemczech około 170 stowarzyszeń czytelniczych, 
a około 1800 r. – już ponad 430. W samej Bremie odnotowano 
ich w  1791 r. 3633. Zakładali je zazwyczaj ludzie wykonujący 
zawody wymagające wykształcenia, w tym przede wszystkim pro-
fesorowie, nauczyciele szkolni, lekarze, prawnicy. Jednak naj-
większą grupą wśród członków tych stowarzyszeń byli pastorzy 
– co jest kolejną manifestacją religijno-moralistycznego zabar-
wienia niemieckiego oświecenia34.

Stowarzyszenia czytelnicze przejęły w  oświeceniowych 
Niemczech funkcję spełnianą przez kluby w  Anglii lub rewo-
lucyjnej Francji35. To za ich pośrednictwem wykształcone 
mieszczaństwo ukonstytuowało się jako „publiczność czytająca 

32 O. Dann, Die bürgerliche Vereinsbildung in Deutschland und ihre Erforschung, 
w: SociabilitØ et sociØtØ bourgeoise en France, en Allemagne et en Suisse, 1750�1850, 
red. E. François, Paris 1986, s. 44; R. Engelsing, Der Bürger als Leser. Lesergeschichte 
in Deutschland 1500�1800, Stuttgart 1974, s. 111–116, 261–265.

33 R. Engelsing, Der Bürger als Leser..., s. 225, 243 n.
34 O. Dann, Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer 

Vergleich, München 1981; R. Engelsing, Der Bürger als Leser..., s. 227.
35 Por. H.H. Gerth, Bürgerliche Intelligenz..., s. 69.
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i  pisząca”36. Poszukiwanie nowych form życia towarzyskiego, 
toczącego się odtąd również w przestrzeni publicznej, prowadziło 
do literatury, „ponieważ myśli i  uczucia mieszczanina krążyły 
wokół książki”37. Przemiany w  literaturze zbiegły się z  prze-
łomem społecznym i  narodowym, w  odróżnieniu bowiem od 
Francji, w Niemczech nie było jednorodnego centrum i to zor-
ganizowana czytająca opinia publiczna miała zrekompensować 
brak jedności państwowej, wyznaniowej i językowej38.

Udział w  stowarzyszeniach czytelniczych i  innego rodzaju 
zrzeszeniach wiązał się z koniecznością opłacania sporej składki, 
funkcjonowała w nich za to zasada głosząca, że „stanowisko się 
nie liczy”39. Stosowano tu reguły demokratycznego głosowania 
– w ten sposób mieszczanie przy pomocy cenzusu majątkowego, 
a przede wszystkim cenzusu wykształcenia, stworzyli sobie prze-
strzeń, w której czuli się i działali nie tylko jako mieszczanie w tra-
dycyjnym stanowym sensie, ale również jako obywatele: „Jest to 
całkowicie równe towarzystwo, w którym każdy członek ma prawa 
równe z innymi”40. Zasady społeczeństwa obywatelskiego zostały 
wprowadzone oddolnie – była to próba generalna demokracji, 
a zarazem sytuacja typowa dla społeczeństw w fazie transforma-
cji, co zobaczymy jeszcze poniżej, na przykładzie Rosji i Polski.

Podobnie jak w wypadku Francji, rozwój przestrzeni publicz-
nej w Niemczech zmierzał w kierunku traktowania słowa jako 
instrumentu pozwalającego na wszechstronny ogląd świata i kon-
ceptualizację nowoczesności przy użyciu uniwersalnych pojęć, 
takich jak ‘społeczeństwo’ czy ‘kultura’. Był to jednak również 
okres zróżnicowania modeli narodowych, teraz bowiem werbalna 
interpretacja świata odbywała się za pośrednictwem różnych sys-
temów semiotycznych41. Około 1770 r. rozpoczęła się „w dziejach 
języka niemieckiego wielka epoka”42, trwająca przez cały XIX w. 

36 U. Engelhardt, �Bildungbürgertum�..., s. 67.
37 R. Engelsing, Der Bürger als Leser..., s. 221.
38 Tamże, s. 262.
39 O. Dann, Die Lesegesellschaften..., s. 171.
40 Tamże.
41 H. Titze, Der Akademikerzyklus. Historische Untersuchungen über die Wie-

derkehr von Überfüllung und Mangel in akademischen Karrieren, Göttingen 1990, 
s. 102–104; por. też Esprit. Geist. Hundert Schlüsselbegriffe...

42 A. Linke, Sprachkultur und Bürgertum. Zur Mentalitätsgeschichte des 19. Jahr-
hunderts, Stuttgart 1996, s. 48, 55 n., 229.
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Wyrażało się to w różnych formach, np. poprzez rozwój kultury 
epistolarnej i  pamiętnikarskiej, kulturę konwersacji i  w  ogóle 
słowny wyraz poszczególnych aspektów mieszczańskiej egzy-
stencji. Zgodnie z niemiecką koncepcją wykształcenia tutejsza 
kultura słowa różniła się od francuskiej: język pojmowano jako 
materializację ducha – z  czego wynikało podstawowe znacze-
nie pracy z językiem oraz kluczowa pozycja fi lologii w procesie 
kształcenia43.

Mieszczaństwo (Bürgertum) przeobraziło się w przekraczający 
tradycyjną strukturę społeczną konglomerat złożony z  miesz-
czan, szlachty, urzędników, kupców i pastorów, których łączyło 
wykształcenie (Bildung). Co charakterystyczne, na przełomie 
XVIII i  XIX w. mówiło się o  wykształconych stanach (gebil-
dete Stände) lub po prostu ludziach wykształconych (Gebildete), 
a więc niedookreślonej, społecznie bliżej niezdefi niowanej gru-
pie – była to warstwa otwarta, która zarazem stwarzała nowe, 
choć płynne, granice społeczne44. Dopiero w kolejnych dziesię-
cioleciach tego stulecia żywioł mieszczański zaczął dominować 
również w języku: w pierwszej połowie wieku utrwaliło się nowe 
rozumienie stanu średniego (Mittelstand) jako zdefi niowanej 
przez wykształcenie formacji zajmującej miejsce pomiędzy bur-
żuazją (Wirtschaftsbürgertum) a uczonymi par excellence. Wilhelm 
von Humboldt stwierdził: „Stan średni odznacza się dzielnością 
i  inteligencją”45. I  dopiero w  drugiej połowie XIX w. dyskurs 
opanowało pojęcie ‘wykształconego mieszczaństwa’ (gebildetes 
Bürgertum), które w latach 20. XX w. przeobraziło się w – sto-
sowaną również w  odniesieniu do przeszłości – ‘inteligencję’ 
(Bildungsbürgertum).

43 R. Vierhaus, Bildung..., s. 536.
44 H. Siegrist, Advokat, Bürger und Staat. Sozialgeschichte der Rechtsanwälte in 

Deutschland, Italien und der Schweiz (18.�20. Jahrhundert), Frankfurt 1996, t.  2, 
s. 153; L. Gall, Von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft..., s. 30 n.; R. Vier-
haus, Bildung..., s. 525.

45 Cyt. za: W. Steinmetz, Gemeineuropäische Tradition..., s. 215; U. Engelhardt, 
�Bildungsbürgertum�..., s. 102.
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Złoty wiek

Pod koniec XVIII w. wykształcone mieszczaństwo było 
gotowe do wkroczenia na arenę historii. Dla powstania nowej 
warstwy potrzebny był, jak to często bywa w takich wypadkach, 
impuls z zewnątrz, wydarzenie, które retrospektywnie, w pamięci 
zbiorowej, stanie się zalążkiem nowej tożsamości – czymś takim 
była np. sprawa Dreyfusa dla francuskich intellectuels.

Wstrząsające kataklizmy nadciągające zza Renu i kolejnymi 
falami zalewające kraje niemieckie – rewolucja, Napoleon, poni-
żenie Prus i  wojny wyzwoleńcze – wszystko to zmieniało cha-
rakter koncepcji wykształcenia. Pojawił się w  niej nowy, silny 
ton idei narodowej. Fichte w Mowach do narodu niemieckiego 
z  1808 r. wzywał „wykształcone stany Niemiec” do „niesienia 
nowej oświaty wszystkim Niemcom bez wyjątku”, tak by powstała 
„swoista niemiecka edukacja całego narodu”, a „wszelkie róż-
nice stanowe, które w innych gałęziach rozwoju nadal mogłyby 
być zachowane, w  edukacji […] zostałyby zniesione”. W  ten 
sposób „warstwy wykształcone” mogłyby „zasłużyć na istnienie 
w przyszłości”46.

Wezwanie to trafi ło na podatny grunt. Misja edukacji naro-
dowej stała się dla warstwy wykształconej podstawą samookre-
ślenia jej publicznej roli. Inaczej niż we francuskim wzorcu, 
pojęcie narodu nie było tutaj ukształtowane przez obywatelskie 
ideały oświecenia. Koncepcja narodu jako mistycznego ciała, 
przypominająca wyobrażenie Kościoła, ucieleśniła się w niemiec-
kim romantyzmie – epoce brzemiennej w  skutki dla warstwy 
wykształconej.

Najważniejszym jej sprzymierzeńcem w narodowej misji miało 
być państwo. Wzorcowego przykładu dostarczyły Prusy, gdzie 
z wykształcenia uczyniono największy atut ubogiego w zasoby 
państwa. Inwestycja w edukację była nie tylko najważniejszym 
instrumentem odgórnej modernizacji, ale również elementem 
alternatywnej modernizacji. Krzewiona przez państwo oświata 
odegrała w  Prusach pierwszoplanową rolę w  procesie trans-

46 J.G. Fichte, Mowy do narodu niemieckiego, tłum. E. Namowicz, w: Państwo 
a  społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, 
red. T. Namowicz, Poznań 2001, s. 383 n.
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formacji społeczeństwa, porównywalną ze znaczeniem, jakie 
w Anglii przypadło uprzemysłowieniu. 

Niemiecki romantyzm nie zadowolił się pragmatyczną kon-
cepcją państwa. W polityce oświatowej miało się ono kierować 
nie standardowym utylitaryzmem, ale ideałem wszechstronnie 
rozwiniętej osobowości, uważano bowiem, że jedynie państwo 
złożone z  takich jednostek będzie się mogło zrealizować jako 
wcielenie absolutnego ducha. Co zaskakujące i zrozumiałe być 
może jedynie w kontekście dramatycznej sytuacji Prus po pokoju 
w Tylży, utopią tą zainteresowali się mężowie stanu i wcielili ją 
w życie w postaci reform Steina i Hardenberga.

Ujęcie stuleci XVIII i XIX jako odpowiednio ery pedago-
giki i wieku edukacji ukazuje faktyczny podział ról: dopiero na 
początku nowego stulecia powstał w Prusach nowoczesny system 
oświaty. Był on, jak nietrudno dostrzec, całkowicie odmienny od 
napoleońskiej koncepcji „nauczającego państwa”, zrealizowanej 
przede wszystkim w postaci universitØ impØriale. Model niemiecki 
uważano za odporny na tego rodzaju otwartą instrumentaliza-
cję wykształcenia. Fundamentem systemu stała się akademicka 
wolność uniwersytetu fi nansowanego przez państwo, ale sta-
tutowo autonomicznego – będącego jednocześnie ośrodkiem 
dydaktycznym i badawczym. W związku z funkcją badawczą duże 
znaczenie przypadało seminariom. W odróżnieniu od Francji, 
tutaj społeczno-polityczne przesłanie systemu odnosiło się do 
edukacji narodowej (nationale Bildung) pojmowanej jako roz-
wiązanie pośrednie pomiędzy despotyzmem a rewolucją, a także 
gloryfi kowanej jako synteza ducha i władzy, warunek nieodzowny 
dla harmonijnego rozwoju jednostki i  ewolucyjnych przemian 
społeczeństwa47.

Po wprowadzeniu ujednoliconego systemu szkolnictwa pod-
stawowego, średniego i wyższego, klasyczne gimnazjum zakoń-
czone maturą stało się wstępem do studiów uniwersyteckich. 
Najważniejszym elementem programu gimnazjalnego było pielę-
gnowanie języków starożytnych. Natomiast w centrum nauczania 
uniwersyteckiego znalazła się fi lozofi a, bowiem: „na tutejszym 
uniwersytecie, uniwersytecie [miasta stanowiącego] centrum, 
musi również znaleźć swe miejsce i  wspaniałą opiekę to, co 

47 Por. R. Vierhaus, Bildung..., s. 534.
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stanowi centrum wszelkiej kultury duchowej i  wszelkiej nauki 
i prawdy – fi lozofi a”48.

Twórcy systemu uważali, że państwo tylko przejściowo jest 
jego głównym fi larem. Wilhelm von Humboldt postrzegał pań-
stwo „jako tymczasowego wspomożyciela narodu, do czasu 
gdy ten będzie w  stanie wziąć swoje sprawy we własne ręce”. 
Niemniej priorytetem stał się nie tyle rozwój osobowości, ile 
idea „swobodnie, z  wnętrza płynącego kształcenia człowieka, 
będącego podporą całego państwa”49. Degeneracja ideału neo-
humanistycznego sprawiła, że jedynym sposobem na uniknięcie 
radykalnego indywidualizmu pozostało bezwarunkowe zespole-
nie z państwem, przybierające formę uwielbienia tytułów nauko-
wych utożsamianych z majestatem państwa, czego przykładem 
może być jedna ze szkolnych piosenek: „Królu i państwo, bądźcie 
pozdrowione, gdzie dobrze szkoły urządzone”50. 

W XIX w. quasi-religijna wiara w wiedzę obiektywną osią-
gnęła punkt kulminacyjny. „Wszystkie nauki szperały wspólnie 
w bezgwiezdnym niebie (a niebo tego stulecia było wyjątkowo 
bezgwiezdne) swymi metodologicznymi mackami, zagłębiając się 
w miękkiej, abstrakcyjnej pustce”51. W 1847 r. dyrektor szczeciń-
skiej szkoły wyraził ten nastrój w duchu afi rmatywnym, mówiąc: 
„myśl czy też, jak to się dziś mówi, inteligencja, stała się światową 
potęgą”52. 

Jak już wspomniałem, w  okresie romantyzmu w  centrum 
debat nad rolą warstwy wykształconej znalazł się dyskurs o inte-
ligencji, który w Niemczech rozwijał się równolegle z termino-
logią związaną z  pojęciem ludzi wykształconych (Gebildete). 
Co charakterystyczne, termin ‘inteligencja’ (Intelligenz), dotąd 
rozumiany w Niemczech abstrakcyjnie, został po raz pierwszy 

48 G.W.F. Hegel, Przemówienie inauguracyjne, które Hegel wygłosił do słuchaczy 
swoich wykładów w Berlinie, 22.10.1818, w: tenże, Encyklopedia nauk fi lozofi cznych, 
tłum. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990, s. 39.

49 E. Spranger, Wilhelm von Humboldt (Erzieher zur Humanität), w: tenże, 
Gesellschaftliche Schriften, t. 11, Heidelberg 1972, s. 296.

50 „Heil dem König, heil dem Staat, wo man gute Schulen hat”; cyt. za: 
R. Schenda, Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 
1770�1910, Frankfurt 1970, s. 43 n.; por. też F.K. Ringer, Fields of Knowledge. French 
Academic Culture in Comparative Perspective, 1890�1920, Cambridge 1992, s. 104 n.

51 O.E. Mandelsztam, Wiek dziewiętnasty (1922), w: tenże, Słowo i kultura, tłum. 
R. Przybylski, Warszawa 1972, s. 172.

52 U. Engelhardt, �Bildungsbürgertum�..., s. 115 n.
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użyty na określenie warstwy społecznej w odniesieniu do hom-
mes de lettres francuskiego oświecenia. Podobnie jak w wypadku 
francuskiej intelligence, niemiecka Intelligenz nazywała zarówno 
jednostki wyróżniające się trafnością sądu, rozsądkiem i wiedzą, 
jak i całą warstwę wykształconą53. Również w wypadku Niemiec 
„nabycie inteligencji” wiązało się usytuowaniem w społecznym 
centrum.

Jednocześnie społeczna postać inteligencji niemieckiej 
wykazywała pewne cechy szczególne. Będąc duchową córką 
niemieckiego idealizmu, a  dokładniej heglizmu, inteligen-
cja niemiecka zachowała abstrakcyjny charakter. Nawet jeśli 
łączono ją ze stanem średnim, to rozumianym jako kategoria 
społeczeństwa symbolicznego, w  ścisłym powiązaniu z  domi-
nującą ideą państwa. Hegel stwierdził: „Członkowie rządu 
i urzędnicy państwowi stanowią główną część stanu średniego, 
który skupia w  sobie wykształconą inteligencję i  świadomość 
prawną mas danego narodu”. O przynależności do inteligencji 
decydowały więc świadomość państwowa i  wybitne wykształ-
cenie54. W  odróżnieniu od Francji, rola własności nie była tu 
bliżej zdefi niowana. Nierzadko niemiecka koncepcja inteligencji 
konstytuowała się w opozycji do własności, odcinając się zara-
zem od niewykształconej, nic nieposiadającej masy. Również 
dyskurs warstwy wykształconej (Gebildete) był z  jednej strony 
silnie zakorzeniony w mieszczaństwie, z drugiej zaś dzielił je na 
wykształcone i niewykształcone55. Zarówno w wypadku warstwy 
wykształconej, jak i inteligencji wewnętrzna dynamika dyskursu 
naznaczona była wahaniem między początkowo gloryfi kowanym 
przez Fichtego „życiem wewnętrznym” i bezstronnością a rosną-
cym upolitycznieniem, które trwało do momentu przesilenia, 
czyli do 1848 r.

Wpływ niemieckiej koncepcji wykształcenia na publiczno-
-polityczną działalność jej zwolenników był ambiwalentny. Przed-
miot wykształcenia postrzegano jako autonomiczną osobowość, 
działającą poza sferą hierarchii i podziałów stanowych – pozornie 

53 Na ten temat oraz o poniższym zob. O.W. Müller, Intelligencija. Untersuchun-
gen zur Geschichte eines politischen Schlagwortes, Frankfurt 1971, s. 122.

54 G.W.F. Hegel, Zasady fi lozofi i prawa, tłum. A. Landman, Warszawa 1969,
s. 291–292.

55 U. Engelhardt, �Bildungbürgertum�..., s. 115 n.
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zatem mamy do czynienia z  ideałem klasycznego liberalizmu. 
W rzeczywistości jednak postawy warstwy wykształconej coraz 
bardziej odbiegały od klasycznych modeli liberalnych, tak że 
zaczęto jedne i drugie sobie przeciwstawiać.

Patos życia wewnętrznego (Innerlichkeit) i  świadome prze-
sunięcie punktu ciężkości wykształcenia w  sferę ahistoryczną 
i  estetyczną przeszkodziły w  wykorzystaniu potencjału eman-
cypacyjnego. Ideał autonomicznej osobowości nie przenikał na 
zewnątrz, publicznej działalności edukacyjnej w oświeceniowym 
sensie przypadła rola drugorzędna, o  ile nie trzeciorzędna. 
Zwłaszcza że racjonalne społeczeństwo wiele straciło w oczach 
warstwy wykształconej, którą bardziej nęcił romantyczno-
-mistyczny naród56. Wszystko to, razem z  ogólnoeuropejskimi 
uwarunkowaniami materialnymi i  politycznymi, przeszkodziło 
w  realizacji pierwotnej koncepcji Wilhelma von Humboldta 
zakładającej powszechność wykształcenia – „każdy, również naj-
uboższy, otrzymałby możliwość pełnego kształcenia swego czło-
wieczeństwa”57 – i spowodowało transformację warstwy wykształ-
conej w elitę intelektualną. Mając to na uwadze, można by dla 
opisania życia umysłowego w  Niemczech do połowy XIX  w. 
przytoczyć słowa György’a Lukácsa, odnoszące się do Schille-
rowskich Listów o estetycznym wychowaniu człowieka: „rewolucja 
bez rewolucji”. Później krytyczno-estetyczna utopia przeobraziła 
się w defensywną ideologię etatystyczną58.

Okres około 1848 r. to czas przełomu. Pojęcie intelektuali-
sty (Intellektuelle)59, które właśnie około 1840 r. pojawiło się 
w  niemczyźnie, najlepiej pasowało do prominentnych postaci 
liberalnego wykształconego mieszczaństwa. Godzina chwały 
dla intelektualnej wiary w  postęp wybiła wraz z  utworzeniem 
frankfurckiego „parlamentu profesorów” i przez chwilę można 
było odnieść wrażenie, że dzieje się to, „czego uczeni naszego 

56 G. Bollenbeck, Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deu-
tungsmusters, Frankfurt 1994, s. 171–172; Aufklärung, Bildung und Öffentlichkeit. 
Pädagogische Beiträge zur Moderne, red. J. Oelkers, Weinheim 1993, s. 17–20.

57 Cyt. za: M. Maurer, Die Biographie..., s. 517.
58 H.-U. Wehler, Deutsches Bürgertum in vergleichender Perspektive � Elemen-

te eines �Sonderwegs?�, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert..., t. 4, s. 222 n.; 
F.K. Ringer, Fields of Knowledge..., s. 102–104.

59 D. Bering, Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes, Stuttgart 1978, 
s. 68.
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narodu domagają się jednogłośnie i wytrwale”60. W ogólnonie-
mieckim parlamencie obóz liberalno-demokratyczny składał 
się w dwóch trzecich z absolwentów wyższych uczelni (550 na 
830  posłów), zasadniczo niemiecki liberalizm pozostawał pod 
wpływem wykształconego mieszczaństwa61.

Również dyskurs dotyczący wykształcenia (Bildung) uformo-
wał się w dużym stopniu pod naciskiem liberalizmu. Wykształce-
nie, wolność i państwo prawa były ze sobą powiązane, wolność 
uważano za „matkę, a zarazem […] córkę ludzkiej edukacji”62. 
Niemieccy entuzjaści z 1848 r., podobnie jak 50 lat później libe-
ralna inteligencja rosyjska, widzieli warstwę wykształconą w roli 
nośnika liberalnej ewolucji lawirującej między Scyllą despotyzmu 
a Charybdą władzy motłochu. Jednak powtarzające się rozcza-
rowania lat 1848, 1862 i 1871 zepchnęły liberalnych intelektuali-
stów na margines życia politycznego, czego przykładem mogą być 
Theo dor Mommsen czy Rudolf von Virchow. W drugiej połowie 
stulecia kształt warstwy wykształconej nie zależał już od niej samej.

Odpolitycznienie wykształcenia po 1871 r. sprawiło, że kon-
cepcja inteligencji zeszła na plan dalszy, gdzie pozostała aż do 
momentu odrodzenia w socjologii Alfreda Webera i Karla Mann-
heima. W dziewiętnastowiecznych Niemczech nadal niepodziel-
nie panowała terminologia związana z  warstwą wykształconą 
(Gebildete) – mniej naładowana znaczeniami politycznymi, za to 
o większej nośności społecznej. Wykształcenie nie było przecież 
abstrakcją. Prócz aspektu duchowego miało jeszcze inny, zupeł-
nie namacalny wymiar. W coraz większym stopniu stawało się 
wyznacznikiem statusu społecznego, dzięki czemu oczarowywało 
mieszczańskie serca. Było jedną z  dróg awansu społecznego, 
a  zarazem symbolem jednostkowego i  społecznego porządku, 
normy, metafi zycznego i psychicznego bezpieczeństwa – czegóż 
więcej trzeba nowożytnemu mieszczaninowi, by odzyskać utra-
coną w erze kryzysu harmonię?

60 W. Hardtwig, Auf dem Weg zum Bildungsbürgertum. Die Lebensführung der 
jugendlichen Bildungsschicht 1750�1819, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, 
t. 3: Lebensführung und städtische Vergesellschaftung, red. M.R. Lepsius, Stuttgart 
1992, s. 35.

61 Por. Liberalismus im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich, 
red. D. Langewiesche, wstęp J. Kocka, Göttingen 1988, s. 34–64.

62 F. Kapp, Aufruf zur Umgestaltung der deutschen Nationalerziehung (1848),
cyt. za: R. Vierhaus, Bildung..., s. 538.
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Jak każda utopia społeczna – bo tym właśnie była niemiecka 
idea wykształcenia – koncepcja ta szybko ukazała swe ograni-
czenia. Gdy wykształcenie stało się wyznacznikiem statusu spo-
łecznego, doszło do zawężenia pojęcia. Podobnie jak niegdyś 
średniowieczna wiedza zbawcza, wykształcenie – tak jak je rozu-
miano w  okresie klasycznym – oznaczało, zamiast bytowania 
w wyższej sferze, „posiadanie dóbr duchowych”63. 

To zadecydowało o składzie społecznym warstwy wykształco-
nej. Analizując francuskich philosophes lub inteligencję rosyjską, 
nie można się obyć bez przymiotnika „marginalny”. Natomiast 
w wypadku społecznego portretu niemieckiej warstwy wykształ-
conej właściwym słowem byłoby chyba określenie „solidny”. 
Nawet jeśli jej pozycja w społeczeństwie lokowała się pomiędzy 
warstwami, to i tak pozostawała ona w obrębie mieszczańskiego 
centrum, tzn. była gwarancją umiarkowania i  stabilności, na 
pewno nie kojarzyła się z niepewnością czy kryzysem. 

Dzięki temu, że jak stwierdził Wilhelm Heinrich Riehl „akcep-
tację dla trzeciego stanu […] Niemcy […] zdobyli myślą, pismem 
i  pieśnią”64, w  pierwszej połowie XIX w. pojęcia ‘mieszczań-
skość’ i ‘inteligencja’ były w dużym stopniu tożsame. Niemiecka 
warstwa wykształcona stała się monopolistką w wytwarzaniu war-
tości nie tylko kulturalnych, ale również ideologicznych, przy 
czym udział państwa zapewniał prymat inteligencji urzędniczej 
nad przedstawicielami wolnych zawodów.

Funkcja wyznacznika statusu społecznego nieuchronnie 
prowadziła do ekskluzywności dostępu – zapewnianej przez 
mechanizmy wykluczające65. Warstwa wykształcona starała się 
wchłaniać elementy kultury dworsko-szlacheckiej, gdy było to 
możliwe i porzucała je, gdy stawało się to konieczne, natomiast 
dolną granicę, oddzielającą ją od mas, wyznaczała bardzo

63 L. von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf 
unsere Tage (1850), za: R. Vierhaus, Bildung..., s. 547 n. 

64 W.H. Riehl, Die bürgerliche Gesellschaft (1851), wyd. P. Steinbach, Frankfurt 
1976, s. 166; A. Linke, Sprachkultur und Bürgertum..., s. 27.

65 Friedrich Paulsen powiedział na ten temat w 1895 r.: „główny podział to ten 
na wykształconych i niewykształconych. Ludzie stojący powyżej granicy oddzielającej 
te dwa gatunki należą do towarzystwa […], a ten, kto stoi niżej, pozostaje wykluczo-
ny z connubium i commercium: utrzymywanie z nim zażyłych stosunków lub zgoła 
koligacji rodzinnych jest nie do przyjęcia”; F. Paulsen, Bildung, w: Encyklopädisches 
Handbuch der Pädagogik, red. W. Rein, t. 1, Langensalza 1903, s. 658.
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skrupulatnie. Odcinając się od kultury szlacheckiej, powoływano 
się na odmienne treści wykształcenia. W  odniesieniu do mas 
podnoszono zarzut całkowitego braku edukacji. Była to również 
negacja własnej, przezwyciężonej już przeszłości, dotyczyło to 
zwłaszcza drobnomieszczaństwa66.

Mniej radykalnie odseparowywano się natomiast od bur-
żuazji. Wprawdzie przynajmniej od połowy XVIII do drugiej 
połowy XIX w. funkcjonował jasny podział na mieszczan z wyż-
szym wykształceniem i  przedsiębiorców67, jednakże w  więk-
szych centrach handlowych i  przemysłowych z  rozwiniętym 
patrycjatem, jak Hamburg czy Frankfurt nad Menem, nie był 
on aż tak ostry68. Inaczej rzecz się miała w  mniejszych miej-
scowościach, np. w  Heidelbergu, gdzie podkreślano rozwar-
stwienie elementu mieszczańskiego i  inteligenckiego (tutaj: 
uniwersyteckiego), łatwo dostrzegalne zarówno w  kontaktach 
towarzyskich, jak i  w  stylu życia, a  „powodowane klasowym 
egoizmem grupy”69. 

Jednakże z biegiem czasu w XIX w. zaczął zaznaczać się pro-
ces zbliżania się przedsiębiorców do środowisk uniwersyteckich, 
widoczny w stowarzyszeniach i polityce matrymonialnej. Pewną 
rolę odegrała tu modyfi kacja koncepcji wykształcenia – wzrost 
znaczenia realnej, pragmatycznej edukacji kosztem wersji neo-
humanistycznej, czy też, inaczej rzecz ujmując, zbliżenie obu 
ścieżek. W kręgach przedsiębiorców dało się również zaobser-
wować ewolucję systemu wartości – wiedzę zaczęto postrzegać 
nie tylko jako wyznacznik prestiżu i  źródło dochodów, rosło 
zainteresowanie wykształceniem jako takim. W  efekcie wielu 
synów przedsiębiorców decydowało się na karierę akademicką. 
Z drugiej strony, w drugiej połowie stulecia wzrosła liczba osób 

66 Por. P. Schmid, Deutsches Bildungsbürgertum..., s. 40 n.; R. Engelsing, Der 
Bürger als Leser..., s. 342 n. Analiza porównawcza pokazuje, że we wszystkich krajach 
ważną rolę w kształtowaniu się tożsamości inteligencji odgrywało odcinanie się od 
drobnomieszczaństwa – co np. w przypadku rosyjskim przybrało postać antagonizmu 
inteligencji i drobnego, „fi listerskiego” mieszczaństwa (zob. rozdz. 5).

67 Por. w kontekście ogólnoeuropejskim: J. Kocka, The Middle Classes in  Europe, 
„Journal of Modern History” 67, 1995, nr 4, s. 783–806, s. 79 n.

68 Tenże, Bürgertum und Bürgerlichkeit als Probleme der deutschen Geschichte..., 
s. 27 n.

69 M.-L. Weber, Bürgerliche Kultur zwischen Stadt und Universität. Das Beispiel 
Heidelberg 1840�1914, w: D. Hein, A. Schulz, Bürgerkultur im 19. Jahrhundert. Bil-
dung, Kunst und Lebenswelt, München 1996, s. 252–268.
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z wyższym wykształceniem na stanowiskach kierowniczych w pry-
watnych przedsiębiorstwach70.

W ten sposób pewne kręgi przedsiębiorców otwartych na ideę 
Bildung oraz aktywnej gospodarczo warstwy średniej, mogące 
sobie pozwolić na sfi nansowanie edukacji dzieci, stały się ważnym 
dopływem „świeżej krwi” dla warstwy wykształconej. Zaznaczyła 
się tu tendencja widoczna również w  innych krajach: po osią-
gnięciu przez rodzinę stosunkowo stabilnej sytuacji majątkowej, 
często już w  drugim pokoleniu, wartości kulturalne wypierały 
materialne, co przyczyniało się do dyfuzji odrębnych dotąd ele-
mentów warstwy średniej71. Dla realizacji ideału mieszczanina 
własność była warunkiem koniecznym, ale tylko wykształcenie 
stanowiło warunek wystarczający.

Ogólnie biorąc, mieszczańska solidność cechująca niemiecką 
warstwę wykształconą nie była więc tożsama z wartościami bur-
żuazyjnymi. Wpływ warstwy wykształconej sprawił, że niemiecka 
koncepcja mieszczanina (Bürger) kształtowała się pod wpływem 
neohumanistycznej utopii społecznej, jaką była idea Bildung, lecz 
zawierała również elementy indywidualistyczne i idealistyczne, 
odróżniające ją od klasycznego bourgeois z opisu Wernera Som-
barta, typu racjonalisty w słowie i czynie. Sombartowskie roz-
różnienie na „natury przedsiębiorcze” i „natury mieszczańskie” 
pod wieloma względami odpowiadało przyjętemu podziałowi 
na „kapitalistyczną burżuazję (Bourgeoisie)” i  „wykształcone 
mieszczaństwo (gebildetes Bürgertum)”72, a także przeciwstawie-
niu ‘kultury’ i ‘cywilizacji’. Chodziło tu o „literackiego” czy też 
„uduchowionego” mieszczanina, rodem z  tekstów Goethego 
i  Tomasza Manna. W  konfrontacji „kramarzy” i  „bohaterów” 
mieszczanin widział się po stronie tych ostatnich. Dlatego nie 
można powiedzieć, że warstwa wykształcona, czy zgoła wykształ-
cone mieszczaństwo, były antymieszczańskie – można je jednak 
scharakteryzować jako antyburżuazyjne73.

70 Na ten temat i poniższy zob. F. Zunkel, Das Verhältnis des Unternehmertums 
zum Bildungsbürgertum zwischen Vormärz und Erstem Weltkrieg, w: Bildungsbürger-
tum im 19. Jahrhundert..., t. 3, s. 82–101.

71 Por. G.-F. Budde, Auf dem Weg ins Bürgerleben. Kindheit und Erziehung in 
deutschen und englischen Bürgerfamilien 1840�1914, Göttingen 1994, s. 308.

72 Tak np. u Friedricha Meineckego (Der nationale Gedanke im alten und neuen 
Deutschland, 1919), cyt. za: U. Engelhardt, �Bildungsbürgertum�..., s. 183.

73 Por. L. O’Boyle, Klassische Bildung..., s. 28–30.
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W porównaniu z Francją dostrzeżemy niemiecką solidność 
w  jeszcze innym aspekcie – trwania jednej koncepcji warstwy 
wykształconej przez ponad 150 lub nawet 200 lat. Mimo wszel-
kich przeobrażeń mamy tu do czynienia nie z  mozaiką pojęć 
i obliczy, ale z jednym i tym samym typem. Dlatego też przegląd 
tych dziejów wymaga innego podejścia: zamiast relacjonować 
„galerię przodków”, jak w wypadku francuskim, można się tu 
pokusić o  ujednolicony portret warstwy wykształconej, nawet 
jeśli efektem tej próby będzie jedynie portret pamięciowy.

Portret w wytwornym wnętrzu

Uznana pozycja wykształcenia w społeczeństwie niemieckim 
stworzyła stabilną warstwę, przeżywającą szczytowy punkt swojej 
kariery w  drugiej połowie stulecia, przede wszystkim w  okre-
sie cesarstwa wilhelmińskiego. Jak można było trafi ć w szeregi 
ludzi wykształconych? Awans mógł dokonać się bardzo szybko, 
w  ciągu jednego pokolenia, jak w  wypadku ponadprzeciętnie 
uzdolnionych chłopskich synów: Leopolda von Ranke czy Fried-
richa Paulsena. Częściej jednak był procesem dłuższym, zależ-
nym od akumulacji realnego i symbolicznego kapitału. Nierzadko 
pierwszy krok polegał na objęciu funkcji pastora – m.in. dzięki 
systemowi stypendiów na studia teologiczne74 – albo nauczyciela. 
Po osiągnięciu tytułu pastora lub nauczyciela ludzie wykształ-
ceni pierwszego pokolenia umożliwiali swoim synom, a później 
także i córkom, bardziej prestiżową i droższą edukację: lekarza, 
prawnika bądź wyższego urzędnika75. Tego rodzaju „wrastanie” 
we wspólnotę wykształconych przez dwa lub trzy pokolenia było 
typowe przede wszystkim dla mało zamożnych drobnomieszczan 
i warstw niższych.

Do reprodukcji środowiska ludzi wykształconych mogło 
dojść wyłącznie pod warunkiem, że odpowiednią świadomość 
stanową przekazywały już tzw. instancje socjalizacji pierwot-
nej, czyli rodzina, krąg znajomych i krewnych. Dziecko musiało 

74 A. Gestrich, Erziehung im Pfarrhaus, w: Das evangelische Pfarrhaus..., s. 70.
75 C. Huercamp, Bildungsbürgerinnen. Frauen im Studium und in akademischen 

Berufen 1900�1945, Göttingen 1996, s. 34.
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dorastać wśród książek ojca i dźwięków fortepianu dochodzących 
z pokoju matki; rodzina i dom były twierdzą życia umysłowego. 
Ważna rola przypadała przy tym małżeństwu. Ślub z  kobietą 
z wykształconej rodziny – klasyczna konfi guracja to małżeństwo 
doktoranta i córki profesora – zapewniał wstęp do najlepszych 
domów inteligenckich, a nierzadko również protekcję na drodze 
do wymarzonej profesury76. 

W ten sposób powstawały dynastie, których wzajemne relacje 
w znaczącym stopniu tworzyły społeczną tkankę wykształconego 
mieszczaństwa. Zasada klanowo-dynastyczna była rozpowszech-
niona w grupie pastorów i uczonych w XVII i XVIII w. Słynny 
przykład to dynastia Osiander, znana od XVI w. za sprawą wielu 
teologów, prawników i lekarzy, których wydała. W XIX w. god-
ności uniwersyteckie nie były już dziedziczone, niemniej solidny 
kapitał wyjściowy, jakim dysponowało inteligenckie potomstwo 
– doskonała edukacja i jakże ważne kontakty – pomagał kolej-
nemu pokoleniu pozostać w kręgu wykształconej nomenklatury.

Niemal 90% synów w warstwie wykształconej wybierało te 
same lub podobne formy aktywności akademickiej co ich ojcowie, 
pozostali próbowali swych sił w literaturze lub sztuce bądź brali 
się za interesy77. W  tym środowisku wszyscy się znali, a wokół 
skupisk warstwy wykształconej formowała się gęsta sieć stosun-
ków rodzinnych, przyjacielskich i  zawodowych. Działo się tak 
nie tylko w mniejszych miastach uniwersyteckich, jak Heidelberg 
czy Getynga, ale również np. w  Berlinie, gdzie w  szacownych 
willach dzielnicy Grunewald na przełomie wieków bawiły się 
razem dzieci Delbrücków, Plancków, Sombartów, Harnacków, 
Bonhoefferów i innych rodzin inteligenckich.

Statystycznie można to wyrazić następująco: spośród profeso-
rów nauk przyrodniczych co drugi był spokrewniony z jednym ze 
swoich kolegów, co trzynasty był synem, a co dwunasty bratem 
profesora, co szósty zaś żył w związku małżeńskim z profesorską 
córką78. Te powiązania miały doniosłe znaczenie również dla 
zawodowej działalności warstwy wykształconej. Tak np. domi-
nująca rola historyzmu wynikała m.in. z istnienia rozległej sieci 

76 M. Baumgarten, Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert. Zur Sozial-
geschichte deutscher Geistes- und Naturwissenschaften, Göttingen 1997, s. 93 n.

77 G.-F. Budde, Auf dem Weg ins Bürgerleben..., s. 217.
78 M. Baumgarten, Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert..., s. 130.
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zależności personalnych pomiędzy kierownikami poszczególnych 
katedr79.

W  tym sensie można zgodzić się z  Gustavem Freytagiem, 
który mówił o  „niewidzialnym panowaniu” warstwy wykształ-
conej: „Kto w Niemczech pisze historię literatury, sztuki, fi lo-
zofi i czy nauki, ten w gruncie rzeczy spisuje kronikę rodzinną 
wykształconego mieszczaństwa”80.

Czyż nawet sama forma intymnej prywatności życia rodzin-
nego nie powstała w środowisku warstwy wykształconej?81 Nowy 
ideał małżeństwa z miłości zmienił wyobrażenie o roli kobiety. 
W  wyniku stopniowego rozwoju edukacji dziewcząt przydzie-
lono kobiecie-strażniczce ogniska domowego nową rolę, która 
była równorzędna z rolą pana domu, a może nawet ważniejsza, 
ponieważ polegała na przekazywaniu tożsamości i kulturalnego 
kanonu warstwy wykształconej następnym pokoleniom82. Jeszcze 
w 1758 r. stwierdzano ze zdziwieniem: „Dziewczęta nie płoszą się 
już i nie czerwienią, gdy je zaskoczyć nad książką”83, natomiast 
na początku XX w. doszło już do wyraźnej feminizacji kultury, 
a przede wszystkim pedagogiki. Kobiety stały się w Niemczech 
ważną częścią publiczności czytającej i  to nie tylko powieści – 
istniało nawet „kobiece” wydanie dzieł Kanta. Według założeń 
nowej pedagogiki kobietę uznano za ustanowioną przez naturę 
strażniczkę wartości fundamentalnej dla idei Bildung: życia 
wewnętrznego (Innerlichkeit). Poczynając od Pestalozziego, 
pedagogika zwracała się przede wszystkim do kobiety jako naj-
ważniejszej wychowawczyni. We wzorcowym literackim małżeń-
stwie matka już na początku XIX w. potrafi ła przygotować synów 
w domu do studiów uniwersyteckich oraz – co nie mniej istotne 
– była „przyjemną towarzyszką” dla męża i w pełni uczestniczyła 
w domowym i pozadomowym życiu towarzyskim84.

79 W. Weber, Priester der Klio. Historisch-sozialwissenschaftliche Studien zur Her-
kunft und Karriere deutscher Historiker und zur Geschichte der Geschichtswissenschaft 
1800�1970, wyd. 2, Frankfurt 1984, s. 27 n., 208 n.

80 G. Freytag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit (1859�1867), cyt. za: U. En-
gelhardt, �Bildungsbürgertum�..., s. 156.

81 Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, t. 3: 1800�1870, red. K.-E. Jeis-
mann, P. Lundgreen, München 1991, s. 57.

82 Zob. U. Engelhardt, �[�] spętany duch?�..., s. 113–175.
83 Cyt. za: tenże, �Bildungsbürgertum�..., s. 65.
84 R. Engelsing, Der Bürger als Leser..., s. 332–338; A.-Ch. Trepp, Sanfte Männ-

lichkeit und selbständige Weiblichkeit. Frauen und Männer im Hamburger Bürgertum 
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Kobieta pielęgnowała przede wszystkim słowo (Wort), nie-
odzowne w  życiu towarzyskim warstwy wykształconej. Bardzo 
popularne było ciche i głośne czytanie i opowiadanie, zapisywa-
nie przeżyć, udział w domowym teatrze i grach literackich. Pie-
lęgnowano przy tym przede wszystkim niemiecki język literacki, 
dla samookreślenia warstwy wykształconej równie istotny jak dla 
szlachty język francuski85. Uformował się intelektualny kanon 
obejmujący tytuły znane w całej Europie, z którym wiązało się 
podobieństwo funkcji spełnianej przez literaturę w różnych kra-
jach. Uważano ją za najważniejszy instrument służący stwarza-
niu transcendencji innej niż tradycyjnie religijna. Biblia należała 
wprawdzie wszędzie do kanonu czytelniczego, ale wzorce oso-
bowe młodych pokoleń warstwy wykształconej pochodziły z lite-
ratury świeckiej86. Również młode pokolenie zakładało w domu 
lub w gimnazjum kółka i stowarzyszenia, których ośrodkiem była 
kultura słowa – literatura lub teatr.

Także sama atmosfera panująca w  domu, sposób życia 
odzwierciedlający rosnącą w  okresie wilhelmińskim zamoż-
ność, wpłynęły na samoświadomość warstwy wykształconej. 
Dom to w  najlepszym razie willa w  jednej z  zielonych dziel-
nic na obrzeżach wielkiego miasta, a zarazem w bezpośredniej 

zwischen 1770 und 1840, Göttingen 1996, s. 319–321; H.H. Gerth, Bürgerliche Intel-
ligenz..., s. 55–68; U. Engelhardt, �[�] spętany duch?�..., s. 163.

85 Dla profesorskiej córki żyjącej pod koniec XIX w. było bardzo istotne, by 
jej przyjaciele i przyjaciółki posługiwali się „poprawnym niemieckim, tak jak my, 
a ojcowie byli profesorami, urzędnikami lub ofi cerami”; cyt. za: G.-F. Budde, Auf 
dem Weg ins Bürgerleben... Por. także R.S. Elkar, Junges Deutschland in  polemischen 
Zeitalter. Das schleswig-holsteinische Bildungsbürgertum in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Zur Bildungsrekrutierung und politischen Sozialisation, Düsseldorf 
1979, s. 146.

86 Całą Europę ogarnął „szał werterowski”, obejmujący na początku XIX w. 
również zewnętrzny habitus, czyli noszenie stroju opisanego w  słynnej powieści 
Goethego. Dla kolejnych pokoleń ważnym wzorcem pozostawał również Hamlet. 
Ogólnie biorąc, wirtualna przestrzeń literatury zastępowała przestrzeń publiczną 
(powieść jako „odgromnik rewolucji”), a także była ratunkiem w sytuacji kryzysów 
psychologicznych: potajemne czytanie jako ocalenie przed rygorystycznym wycho-
waniem, ucieczka do Ameryki lub w przeszłość jako „antycypacja egzystencjalnych 
kryzysów jak śmierć, strach, nędza” itd.; R. Schenda, Volk ohne Buch..., s. 475–481; 
R. Engelsing, Der Bürger als Leser..., s. 122 n., 230 n. Zob. także: W. Melchers, 
Die bürgerliche Familie des 19. Jahrhunderts als Erziehungs- und Bildungsfaktor. 
Auf Grund autobiographischer Literatur (dysertacja), Düren 1929, s. 81–83, 89–94; 
P. Schmid, Deutsches Bildungsbürgertum..., s. 136, 184; M. Fuhrmann, Der europäi-
sche Bildungskanon des bürgerlichen Zeitalters, Frankfurt 1999, s. 97–99.
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bliskości cywilizacji wielkomiejskiej: w  berlińskim Grunewald 
lub Westend, albo też mieszkanie w  eleganckiej dzielnicy bli-
żej centrum. Profesor zwyczajny (Ordinarius) zajmował lokum 
przynajmniej pięcio- lub sześciopokojowe, o funkcjonalnym roz-
kładzie, z pokojem dziecięcym i oczywiście pomieszczeniem dla 
służącej, bowiem, jak powiedział Heinrich von Treitschke: „nie 
ma kultury bez służącej”.

Rozkład dnia był stały. Wyjątki od surowych reguł wiązały 
się z domowym życiem towarzyskim: jour fi xe z herbatą, uroczy-
ste wieczory, obowiązkowy teatr amatorski i domowe koncerty. 
Do tego dochodziły również regularne spotkania, jak np. Krąg 
Siedmiu Mędrców Grecji profesora Schmidta, opisany przez 
Theodora Fontane’a w powieści Jenny albo gdy się złączą serca 
dwa. Poza „dorosłym” życiem towarzyskim, które rzecz jasna 
oddziaływało również na dzieci, w  środowisku inteligenckim 
pielęgnowano z  myślą o  dzieciach kulturę świętowania, która 
obejmowała np. obchodzenie urodzin, bynajmniej nieoczywiste 
w poprzednich epokach, oraz tradycję świętowania Wielkanocy 
i  Bożego Narodzenia z  reanimowaną przez romantyzm i  bie-
dermeier choinką.

Jeśli chodzi o pozadomowe życie towarzyskie, to w XIX w. 
jego formy ulegały coraz większym zmianom. Po 1813 r. stop-
niowo przycichał oświeceniowy „szał czytania” (Lesewut), towa-
rzystwa czytelnicze utraciły znaczenie polityczne w przestrzeni 
publicznej. W  drugiej połowie stulecia ich czas już przeminął 
i zachowały popularność jedynie wśród drobnomieszczaństwa87. 
Zarazem warstwa wykształcona konsolidowała się za pośrednic-
twem całego szeregu organów prasowych o  tematyce specjali-
stycznej lub ogólnej. Ton nadawały czasopisma o  charakterze 
przeglądowym, jak „Preußische Jahrbücher” lub „Deutsche 
Rundschau”88. Popularnością cieszyły się również niezliczone 
leksykony, kompendia cytatów i  tym podobne. Sam tylko 
Conversationslexicon (później Real-Encyklopädie) Friedricha 
Arnolda Brockhausa osiągnął w  latach 1796–1873 jedenaście 
wydań i astronomicznie wysoki nakład 2 mln egzemplarzy, a były 

87 H. Siegrist, Advokat..., t. 2, s. 883.
88 R. vom Bruch, Gesellschaftliche Funktionen und politische Rollen des Bil-

dungsbürgertum im Wilhelminischen Reich. Zum Wandel von Milieu und politische 
Kultur, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert..., t. 4, s. 158 n.
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przecież jeszcze leksykony Carla Josepha Meyera, Bartholomä 
Herdera i inne tego rodzaju wydawnictwa89.

Arystokratyczna tradycja salonowej, ceremonialnej rozmowy 
przetrwała w formie uczonej, a przynajmniej wyedukowanej kon-
wersacji. To m.in. tutaj wykuwano wspólną tożsamość, co wyma-
gało wykazania się pewnym poziomem oczytania. Koniecznie 
należało uniknąć blamażu, jaki przytrafi ł się damie z anegdoty, 
która na pytanie „Czy zna pani Ibsena?” odpowiedziała „Nie, 
proszę mi go przedstawić”. Miejsce publicznego dyskutowania 
zajęło pielęgnowanie tego, co wspólne, tworzenie przestrzeni 
dającej możliwość zaprezentowania swojej własności, czyli 
wykształcenia90.

Zwiększała się liczba coraz bardziej wyspecjalizowanych 
stowarzyszeń poświęconych szeroko pojętej tematyce eduka-
cji i  nauki: towarzystwa muzealne, stowarzyszenia na rzecz 
sztuki, starożytności i historii. W  sferze akademickiej powsta-
wały również międzynarodowe towarzystwa naukowe. Przejęły 
one wówczas przede wszystkim funkcję „instrumentu edukacji 
mieszczaństwa”. Dotyczyło to zwłaszcza towarzystw naukowych, 
np. w  połowie XIX w. istniało około sześćdziesięciu – szcze-
gólnie wówczas popularnych – towarzystw historycznych, które 
zrzeszały około 10 tys. członków, w tym obok profesorów także 
prawników, urzędników, pastorów, nauczycieli szkół gimnazjal-
nych i innych91. 

89 Por. M. Fuhrmann, Der europäische Bildungskanon..., s. 108–110.
90 W. Martens, Anstandsbücher, w: Buch und Leser, red. H. Göpfer, Hamburg 

1977, s. 217 n.; G. Mettele, Der private Raum als öffentlicher Ort. Geselligkeit im bür-
gerlichen Haus, w: D. Hein, A. Schulz, Bürgerkultur im 19. Jahrhundert..., s. 160–168; 
A. Linke, Sprachkultur und Bürgertum..., s. 203 n.; M. Fuhrmann, Der europäische 
Bildungskanon..., s. 108 n.

91 T. Nipperdey, Verein als soziale Struktur in Deutschland im späten 18. und 
frühen 19. Jahrhundert, w: tenże, Gesellschaft, Kultur, Theorie. Gesammelte Aufsätze 
zur neueren Geschichte, Göttingen 1976, s. 11; J. Voss, Akademien, gelehrte Gesell-
schaften und wissenschaftliche Vereine in Deutschland, 1750�1850, w: SociabilitØ et 
sociØtØ bourgeoise..., s. 149–167; R. Roth, Von Wilhelm Meister zu Hans Castorp. Der 
Bildungsgedanke und das bürgerliche Assoziationswesen im 18. und 19. Jahrhundert, 
w: D. Hein, A. Schulz, Bürgerkultur im 19. Jahrhundert..., s. 121–139; T. Maentel, 
Zwischen weltbürgerlicher Aufklärung und stadtbürgerlicher Emanzipation. Bürgerliche 
Geselligkeitskultur um 1800, w: tamże, s. 140–154. Na temat stowarzyszeń arty-
stycznych: G. Kratzsch, Kunstwart und Dürerbund. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Gebildeten im Zeitalter des Imperialismus, Göttingen 1969; ogólnie i porównawczo: 
S.-L. Hoffmann, Geselligkeit und Demokratie. Vereine und zivile Gesellschaft im 
transnationalen Vergleich, 1750�1914, Göttingen 2003.
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W samym Monachium działało w pierwszej połowie XIX w. 
150, a na przełomie XIX i XX w. już 3 tys. najróżniejszych sto-
warzyszeń92. Tak duże znaczenie stowarzyszenia w życiu towarzy-
skim warstwy wykształconej ukazuje również stopień opanowania 
kultury niemieckiej przez mieszczaństwo. W porównaniu z Fran-
cją czy Rosją widać, że arystokratyczne salony nie odgrywały 
większej roli w niemieckim życiu kulturalnym – może z wyjąt-
kiem okresu przejściowego między oświeceniem a  romanty-
zmem. Wówczas gospodyniami słynnych berlińskich salonów były 
kobiety, często wykształcone Żydówki, jak np. Rahel Varnhagen 
lub Henriette Herz. W  mieszczańskim, zdominowanym przez 
mężczyzn świecie stowarzyszeń takie postaci nie miały racji bytu93. 
Zatem społeczeństwo obywatelskie i jego swobodne życie towa-
rzyskie zakładało również istnienie mechanizmów wykluczenia. 

Ważną rolę w budowie podświadomego kontekstu dla prze-
strzeni społeczeństwa obywatelskiego odgrywały również inne 
inteligenckie, niepaństwowe inicjatywy publiczne, jak np. sty-
pendia lub fundacje. Niemniej także i tutaj jest pewien szkopuł: 
inteligencka przestrzeń publiczna nie wytworzyła w Niemczech 
alternatywnych struktur fi nansowo-organizacyjnych, jak to miało 
miejsce w przypadku inteligencji polskiej i rosyjskiej, często ope-
rujących w przestrzeni bez państwa – w Niemczech należy mówić 
raczej o działalności równoległej. Owocna współpraca z burżu-
azją, popierana przez państwo, pozwoliła w przededniu pierwszej 
wojny światowej na utworzenie uniwersytetu we Frankfurcie nad 
Menem czy pierwszych Instytutów im. cesarza Wilhelma94 – by 
wymienić tylko najbardziej spektakularne przykłady95.

92 R. Roth, Von Wilhelm Meister zu Hans Castorp..., s. 128–130; T. Maentel, 
Zwischen weltbürgerlicher Aufklärung und stadtbürgerlicher Emanzipation..., s. 143; 
M. Sobania, Vereinsleben. Regeln und Formen bürgerlicher Assoziationen im 19. Jahr-
hundert, w: D. Hein, A. Schulz, Bürgerkultur im 19. Jahrhundert..., s. 170, 184.

93 P. Schmid, Deutsches Bildungsbürgertum..., s. 224–228, 246, w  odróżnieniu 
np. od życia towarzyskiego inteligencji rosyjskiej.

94 Instytuty te, tworzone od 1911 r., były czołowymi niemieckimi ośrodkami 
badawczymi, zakładanymi przede wszystkim z  myślą o  potrzebach najnowocześ-
niejszych gałęzi przemysłu. Towarzystwo im. cesarza Wilhelma, skompromitowane 
bliską współpracą z  nazistami, rozwiązano w  1948 r., a  wiele ośrodków nazwano 
imieniem Maxa Plancka, pod którym funkcjonują do dziś (przyp. red. nauk.).

95 Propagowana przez Gebildete rola państwa jako gwaranta wolności badań 
i nauczania, która miała pierwszoplanowe znaczenie dla Towarzystwa im. cesarza 
Wilhelma, jest chyba najbardziej obrazowym przykładem różnic między niemiecką 
a rosyjską inteligencją w kwestii zaangażowania publicznego.
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Wróćmy do naszej wzorcowej biografi i: wcześnie rano, w mun-
durku i z drugim śniadaniem w tornistrze przyszły niemiecki inte-
ligent wyruszał do szkoły. Gimnazjum w jeszcze większym stop-
niu spełniało funkcję ważnej instancji socjalizacyjnej, wpajającej 
członkom warstwy wykształconej świadomość uprzywilejowania: 
ów korporacyjny duch umacniało jeszcze stosowanie ołówków 
w miejsce rysika, odmienne mundurki, szkolne sztandary. Nie 
chodziło już o stworzenie jednolitego systemu oświaty narodo-
wej – choć taka była jedna z przewodnich idei reprezentowanych 
przez duchowych ojców niemieckiego szkolnictwa – teraz szkoła 
stała się najważniejszym narzędziem służącym oddzielaniu ziarna 
od plew.

Mimo że szkolnictwo Cesarstwa Niemieckiego osiągnęło 
wiodącą pozycję na świecie, a wydatki publiczne przeznaczone 
na ten cel wzrosły w  latach 1861–1913 o 450% w przeliczeniu 
na studenta96, elitarność warstwy wykształconej pozostawała 
niezagrożona: chronił ją nie tylko nierówny start, ale także fi ltr 
płatnej edukacji, przepuszczający jedynie małą grupę. Koszty 
nauki na poziomie ponadpodstawowym wynosiły około 1880 r. 
od 4 do 8 tys. marek, podczas gdy roczny dochód nauczyciela 
szkoły podstawowej wynosił około 1,5 tys. Chłopcy decydujący się 
na kontynuowanie nauki w dziewięcioletnim gimnazjum (później 
również w gimnazjum realnym) stanowili w 1885 r. jedynie 2,6% 
wszystkich 11–19 latków i nawet w przededniu pierwszej wojny 
światowej, w 1911 r., liczba ta wzrosła jedynie do 3,2%97.

Mimo dyskusji nad uwspółcześnieniem szkoły, toczących 
się w  drugiej połowie XIX w., wiodącą szkołą ery mieszczań-
skiej pozostało gimnazjum klasyczne. Samo kryterium znajo-
mości łaciny dawało poczucie przynależności „do uznanej klasy 
wykształconej” – jak wyraził się w 1882 r. pewien poseł pruskiego 
parlamentu98. Matematykę, język i literaturę niemiecką, a także 
historię uważano za przedmioty średniego stopnia, francuski, 
nauki przyrodnicze i  religię – za przedmioty niższe. Później, 
z inicjatywy Wilhelma II, rozwinięto nauczanie religii, niemiec-
kiego, a przede wszystkim historii jako przedmiotów mogących

96 W. Mommsen Bürgerliche Kultur und künstlerische Avantgarde. Kultur und 
Politik im deutschen Kaiserreich 1870 bis 1918, Frankfurt 1994, s. 58.

97 F.K. Ringer, Die Gelehrten..., s. 37.
98 Zob. W. Mommsen, Bürgerliche Kultur..., s. 63 n.
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„ukształtować światopogląd”, który zdoła oprzeć się „ideom socja-
listycznym”99. Szkolny dryl był naprawdę surowy, jako że zajęcia 
trwały pięć do sześciu godzin dziennie przez sześć dni w tygodniu, 
a letnie wakacje – jedynie cztery tygodnie. Uczniowie doświadczali 
koszarowej atmosfery i nierzadko tyraństwa nauczycieli. Theo-
dor Mommsen nazwał swoje Christianeum „zakładem pobytu 
przymusowego”, w  którym wykonywano „galerniczą pracę”100. 

Za to dalsza przyszłość była świetlana: matura, a po niej stu-
dia. Uniwersytet odgrywał ogromną rolę, czego próżno by w tej 
skali doszukiwać się u  francuskich sąsiadów. Dopóki rodzina 
i gimnazjum decydowały o profi lu społecznym studentów101, czyli 
– inaczej mówiąc – gdy przez trzy czwarte stulecia młodzi adepci 
warstwy wykształconej rekrutowali się z jej szeregów, znaczenie 
uniwersytetu pozostawało nienaruszone. Solidność społecznego 
profi lu studiujących sprawiała, że środowisko uniwersyteckie 
przeszło przemianę od początkowej Burzy i Naporu do mono-
tonii czy nawet skostnienia życia toczącego się za murami Alma 
Mater. W odróżnieniu od spontanicznych spotkań politycznych 
rosyjskich studentów (tzw. schodki) czy niepokojów studenckich 
we Francji, w Niemczech akademicki spokój zakłócały jedynie 
przytłumione odgłosy pijaństwa, a czasami nieszkodliwe pobrzę-
kiwanie menzur102.

Przed pierwszym kongresem Świętego Przymierza w Karlo-
wych Warach atmosfera panująca na niemieckich uniwersytetach 

99 D. Klika, Erziehung und Sozialisation im Bürgertum des wilhelminischen 
 Kaiserreichs. Eine pädagogisch-biographische Untersuchung zur Sozialgeschichte der 
Kindheit, Frankfurt 1990, s. 344 n., 354; M. Fuhrmann, Der europäische Bildungs-
kanon..., s. 60.

100 Cyt. za: R.S. Elkar, Junges Deutschland..., s. 224; por. też M. Doerry, Über-
gangsmenschen. Die Mentalität der Wilhelminer und die Krise des Kaiserreichs, 
 Weinheim 1986, s. 156.

101 G.-F. Budde, Auf dem Weg ins Bürgerleben..., s. 330.
102 Dochodziło wprawdzie do konfl iktów między studentami a  administracją, 

co pokazują strajki studenckie na politechnikach w Monachium i Charlottenburgu 
na przełomie XIX i  XX w. Jednakże mechanizmy społeczeństwa obywatelskiego 
wykorzystywano tu najczęściej do rozwiązywania kwestii materialno-technicznych. 
W  wymienionych powyżej przypadkach chodziło o  uprzywilejowanie studentów 
niemieckich w porównaniu z cudzoziemcami – przede wszystkim poddanymi rosyj-
skimi – podczas przydziału miejsc na zajęciach i miejsc pracy w kampusie. Niemniej 
zetknięcie młodych niemieckich inteligentów ze studentami rosyjskimi najpełniej 
pokazywało konfl ikt ideologiczny; obszernie na ten temat: A.E. Ivanov, Studenče-
stvo Rossii końca 19 � načala 20 veka. Socialno-istoričeskaja sud�ba, Moskva 1999, 
s. 365 n.
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odznaczała się jeszcze pewnym podobieństwem do stosunków 
rosyjskich w epoce „ojców i dzieci”: romantyczne zbratanie i kult 
przyjaźni zamiast podziałów stanowych czy jakichkolwiek innych. 
Jeszcze w 1801 r. Ernst Moritz Arndt za „główny cel życia aka-
demickiego” uważał „szlifowanie się w kontaktach z obcymi”103. 
Nastój, jaki zapanował w niemieckiej przestrzeni publicznej po 
okresie wojen narodowo-wyzwoleńczych przeciw Napoleonowi 
wykazywał wszelkie znamiona tego, co później w Rosji określono 
mianem „duchowej pedokracji”, co oznacza, że młodzież stu-
dencka stała się wzorem dla całego narodu. Jeśli można powie-
dzieć, że wykształcony Niemiec stał się prototypem Niemca jako 
takiego, to będzie to dotyczyło przede wszystkim studentów, 
„państwo studenckie” uznano bowiem za model niemieckiego 
państwa narodowego104.

Jednakże publiczno-polityczne zaangażowanie niemieckich 
studentów wynikało z  różnorodnych motywów. Kultura kor-
poracyjna częściowo przejęła ducha wczesnomieszczańskiego 
życia towarzyskiego wolnomularzy i iluminatów, a zarazem ich 
elitarność i misjonarski zapał. Ubóstwiana tradycja przyniosła ze 
sobą dziwaczne kodeksy honorowe obejmujące przymus picia, 
pojedynki menzurowe czy poważnie traktowaną hierarchię dzie-
lącą studentów na fuksów, burszów i seniorów (Fuchs, Bursche, 
Senior) itp., co w oczach wielu cudzoziemców graniczyło z krety-
nizmem – rosyjska, nastawiona „obywatelsko” inteligencja była 
tu, jak zwykle, szczególnie krytyczna wobec Niemiec.

W drugiej połowie XIX i na początku XX w. znacząco zmie-
niły się zarówno skład społeczny, jak i publiczna rola uniwersy-
tetu. Napływ „świeżej krwi” z nieakademickich kręgów urzęd-
niczych i  środowisk nauczycielskich oznaczał demokratyzację 
profi lu społecznego. Ogólna liczba studentów szybko wzrastała 
– z 14 tys. w 1870 r. do 56 tys. w 1911 r., co sprawiło, że zmniej-
szył się procentowy udział dzieci inteligenckich w  tej grupie. 
O  ile pod koniec XIX w. stanowiły one jeszcze ponad połowę 
studentów, to na krótko przed pierwszą wojną światową było ich 
już tylko 22,5%. Około 1910 r. już dwie piąte studentów pocho-
dziło z drobnego mieszczaństwa. Niższe pochodzenie społeczne 

103 Por. H.H. Gerth, Bürgerliche Intelligenz..., s. 45 n.
104 W. Hardtwig, Auf dem Weg zum Bildungsbürgertum..., s. 620.
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studentów było typowe szczególnie na wydziałach przyrodniczo-
-matematycznych i placówkach dających wykształcenie realne, 
czyli praktyczne105.

Humboldtowski system implikował antagonizm wykształce-
nia neohumanistycznego i praktycznego. Mierzone wedle kry-
teriów klasycznego mieszczańskiego kanonu wykształcenia, cele 
praktyczno-utylitarystyczne stawały się podejrzane. Wyrażało 
to również podziały wewnątrz mieszczaństwa: utrwalony kanon 
nie odpowiadał praktycznym założeniom edukacji, które były 
ważne dla przedsiębiorców. Wraz ze wzrostem ich znaczenia 
wewnątrz mieszczaństwa oraz rozprzestrzenieniem się ducha 
pozytywistyczno-naukowego, nadchodząca z  tej strony krytyka 
neohumanistycznego kanonu wykształcenia stawała się coraz 
ostrzejsza106. Stosunek szkół realnych do gimnazjów zmieniał się 
w ciągu XIX w. – zawsze na korzyść tych pierwszych. W 1830 r. 
było 16 realnych placówek oświatowych i 110 gimnazjów, nato-
miast w 1880 r. stosunek ten wynosił już 205 do 283.

Wraz z udoskonaleniem edukacji w realnych szkołach ponad-
podstawowych, wśród których były również realne gimnazja, 
gdzie zajęcia odbywały się w  językach nowożytnych (od 1882) 
oraz wprowadzeniem kilku realnych przedmiotów w gimnazjach 
klasycznych zaznaczyło się zbliżenie między tymi dwiema kon-
cepcjami edukacji. W 1900 r. z  inicjatywy Friedricha Althoffa 
nastąpiło w Prusach ich równouprawnienie (niepozbawione co 
prawda pewnych ograniczeń), a rok wcześniej techniczne szkoły 
wyższe uzyskały prawo udzielania tytułu doktorskiego.

Zmiany w życiu akademickim dotyczyły nie tylko tła społecz-
nego, ale również narodowo-wyznaniowego składu korporacji 
uniwersyteckiej. Nadal rosła liczba Żydów – w  obliczu utrud-
nionego dostępu do stanowisk urzędniczych, wielkiej własności 
ziemskiej czy armii najważniejszą drogą awansu społecznego było 

105 R. Riese, Die Hochschule auf dem Wege zum wissenschaftlichen Grossbetrieb. 
Die Universitä t Heidelberg und das badische Hochschulwesen, 1860�1914, Stuttgart 
1977, s. 45–47; K.H. Jarausch, Die Krise des deutschen Bildungsbürgertums im ersten 
Drittel des 20. Jahrhunderts, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert..., t. 4, s. 184.

106 Gustav von Mevissen stwierdził w  1879 r., że „duch panujący na naszych 
uniwersytetach […], nie biorąc żadnego względu na praktyczne zastosowanie zdoby-
tych umiejętności […], pozostaje bez związku z pryncypiami panującymi w warstwie 
kupieckiej, co więcej, nierzadko pozostaje w wyraźnej z nimi sprzeczności”; na ten 
temat i poniższy zob. F. Zunkel, Das Verhältnis des Unternehmertums..., s. 86. 
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dla nich wykształcenie107. Procesowi temu towarzyszył wzrost 
antysemityzmu wśród studentów i  profesorów, przede wszyst-
kim w ramach działalności założonego w 1881 r. Stowarzyszenia 
Studentów Niemieckich (Verein Deutscher Studenten). Katolicy 
nadal byli słabo reprezentowani w systemie edukacji, niemniej 
zakończenie Kulturkampfu sprawiło, że zaczęła się zmniejszać 
dysproporcja między nimi a protestancką większością. W 1908 r. 
kobiety uzyskały dostęp do nauki w pruskich szkołach wyższych, 
jednak aż do 1914 r. stanowiły niewielką grupkę: w przede dniu 
pierwszej wojny światowej było ich 4 tys., czyli 7%. Nie jest 
niczym dziwnym, że ponad połowa studentek pochodziła z rodzin 
akademickich108.

Typowy dla ery wilhelmińskiej był wysoki stopień studenc-
kiej samoorganizacji. Każda frakcja – żydowska, katolicka czy 
kobieca – miała swoje stowarzyszenie. Był to również okres roz-
kwitu korporacji studenckich, z których większość powstała po 
1870 r., należała do nich ponad połowa studentów. Ton nadawały 
bractwa pielęgnujące tradycję pojedynków menzurowych (schla-
gende Vereine), cieszące się dużym poparciem swoich absolwen-
tów (tzw. Alte Herren).

Publiczne zaangażowanie studiujących obejmowało wpraw-
dzie całe spektrum: od Związku Wszechniemieckiego (Alldeut-
scher Verein) i  innych ówczesnych stowarzyszeń masowych po 
ruch reformy życia (Lebensreform), przeniknięty apolitycznym 
romantyzmem. Mimo tej różnorodności wśród studentów – 
nawet katolickich – panował zasadniczy konsensus, widoczny 
np. w  wystawnych obchodach setnej rocznicy zwycięstwa nad 
Napoleonem w  1913 r. Zgodność panowała co do tego, że 
wykształcenie wynosi ponad niskie warstwy i  czyni studentów 
strażnikami sprawy narodowej na arenie wewnętrznej (mniejszo-
ści) i zewnętrznej (fl ota, mocarstwo światowe). Zatem nastroje 
studentów w cesarstwie wilhelmińskim oscylowały między pasy-
wizmem a „akademickim liberalizmem”109.

107 R. Riese, Die Hochschule..., s. 45 n.
108 Tamże, s. 48; K.H. Jarausch, Die Krise des deutschen Bildungsbürgertums..., 

s. 183 n.
109 Zob. K.H. Jarausch, Deutsche Studenten 1800�1970, Frankfurt 1984, s. 82 n. 

Last but not least ukończenie uniwersytetu upoważniało do odbycia jednorocznej 
ochotniczej służby wojskowej i stopnia ofi cera rezerwy, co w przestrzeni publicznej 
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W  końcu jednak przychodził czas, gdy studencka czapka 
wędrowała do szafy, skąd wyjmowało się ją już tylko przy oka-
zji zakrapianych alkoholem spotkań absolwenckich. Student 
opuszczał więc Alma Mater i… dalej uzupełnimy nieco później. 
Póki co pozostańmy jeszcze w jądrze życia intelektualnego, czyli 
na uniwersytecie, tym razem spoglądając na szczyt hierarchii 
warstwy wykształconej. Niemieckiego profesora uniwersytec-
kiego uważano bezspornie za „włodarza i mistrza niemieckiej 
idei wykształcenia w XIX w.”, „wysoko rozwinięty typ ludzki”, 
w którym miało wyrażać się „człowieczeństwo wysokie w swej 
prostocie i pełnoprawne, mimo iż jednostronne”110.

Dla wielu pokoleń ludzi wykształconych tytuł profesora 
zwyczajnego (Ordinarius) był wymarzonym celem kariery. 
Profesor zwyczajny cieszył się wielkim poważaniem, nie tylko 
w  porównaniu z  profesorem nadzwyczajnym i  pozbawionym 
formalnego stanowiska docentem prywatnym (Privatdozent) 
czy zgoła nauczycielem gimnazjum lub szkoły podstawowej, ale 
również w zestawieniu z przedstawicielami wolnych zawodów. 
Wszystkie swoje obowiązki profesor uniwersytecki wykonywał 
otoczony nimbem półboga: jeśli kogoś można uznać za niemiec-
kiego „mandaryna”, to właśnie jego. Ordinarius nie otrzymywał 
mianowania, lecz był powoływany tak jak pastor – do celebry 
w świątyni wiedzy. Wszystko wzmacniało tę aurę – togi, rzadkie 
godziny przyjęć, cały habitus pielęgnowany w przestrzeni publicz-
nej i w domu.

Profesor uniwersytecki był urzędnikiem państwowym. Ranga 
jego stanowiska odpowiadała w  hierarchii urzędniczej pozycji 
tajnego radcy rządu, nierzadko dopuszczano go blisko tronu, 
zdarzały się też nobilitacje, jak w wypadku Leopolda von Ranke 
czy Adolfa von Harnacka. Prócz symbolicznej chwały, profe-
sorska dusza otrzymywała również pokrzepienie materialne, 
etatowy profesor zwyczajny był bowiem jednym z  najlepiej 
opłacanych stanowisk. Ewentualna popularność oznaczała

cesarstwa wilhelmińskiego było czymś w  rodzaju zastępczej nobilitacji: „Pruski 
porucznik szedł przez świat jak młody Bóg, mieszczański porucznik rezerwy przy-
najmniej jako półbóg” – stwierdził Friedrich Meinecke. Symbioza wolności akade-
mickiej i  apoteozy munduru jest faktycznie paradoksalna; cyt. za: Handbuch der 
deutschen Bildungsgeschichte, t. 4: 1870�1918, red. Ch. Berg, München 1991, s. 13.

110 E. Krieck, Bildungssysteme der Kulturvölker, Leipzig [b.d.w.], s. 340.
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zwiększenie dochodów o honoraria za dodatkowe wykłady i egza-
miny oraz tantiemy z publikacji. W związku z tym roczny dochód 
mógł opiewać na pokaźną sumę: w Prusach na przełomie XIX 
i XX w. profesor zwyczajny zarabiał przeciętnie 12 tys. marek 
rocznie, przy czym najbardziej znane postaci osiągały nawet 
pułap 40 tys. marek. W porównaniu z  tym przeciętny dochód 
roczny prywatnego docenta lub nauczyciela szkoły podstawowej, 
wynoszący około 1,5 tys. marek, był bardzo skromny, nie może 
więc dziwić coraz częściej powtarzane hasło o  „proletariacie 
pracy umysłowej”111. 

Zarazem urzędnicza pozycja niemieckiego profesora wyraźnie 
różniła się np. od sytuacji jego rosyjskich kolegów: mimo wszel-
kich naruszeń autonomii uniwersyteckiej112 państwo najczęś ciej 
jedynie pośrednio kontrolowało uniwersytet poprzez numerus 
clausus, regulacje dotyczące opłat za studia itp. Ów pozór nie-
zależności umacniał pewność siebie profesorów i ich prestiż spo-
łeczny113. Oczywistą konsekwencją takiego stanu rzeczy było, że 
to właśnie profesor, stojąc u szczytu chwały, przemawiał nie tylko 
w imieniu warstwy wykształconej, ale i całego narodu. 

W związku ze wzrostem znaczenia uniwersytetu w przestrzeni 
publicznej doszło na przełomie XIX i XX w. również do zna-
czącej rozbudowy jego bazy materialnej. Wyróżnia się tu przede 
wszystkim działalność Friedricha Althoffa, odpowiedzialnego za 
szkolnictwo wyższe w pruskim Ministerstwie Oświaty w  latach 
1882–1908: za jego kadencji dwukrotnie zwiększyły się subwencje 
państwowe dla samego tylko szkolnictwa wyższego. Do wyścigu 
zbrojeń między Francją a Niemcami dołączyło współzawodnic-
two w  inwestycjach kulturalnych – pałace, w  których mieściły 
się placówki oświatowe Drugiej Rzeszy konkurowały z równie 
imponującymi liceami i facultØs Trzeciej Republiki.

W reakcji na rosnącą liczbę studentów powiększano stare pla-
cówki, zatrudniano więcej personelu, przede wszystkim asysten-
tów i profesorów nadzwyczajnych. Pojawiały się również nowe 
uczelnie, przede wszystkim gospodarcze bądź techniczne szkoły 
wyższe. Jak ożywczy impuls podziałało na pozauniwersyteckie 

111 F.K. Ringer, Die Gelehrten..., s. 42–44.
112 Tak np. w XIX w. jedna czwarta mianowań profesorskich odbywa się wbrew 

woli wydziałów i z polecenia władz; tamże, s. 43.
113 Ch.E. McClelland, State..., s. 335 n.
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życie naukowe założenie w 1911 r. Towarzystwa im. cesarza Wil-
helma. Przez sto lat, od lat 30. XIX w. do lat 20. XX w., Niemcy 
rozwijały się jako przestrzeń przychylna nauce i zasłużenie cie-
szyły się pozycją „światowego centrum nauki”114. Między 1901 
a 1914 r. co trzeci laureat Nagrody Nobla w naukach przyrod-
niczych pochodził z Niemiec.

Nieład i zmierzch bożyszcz

Zarazem w  drugiej połowie XIX w. wyraźnie zaznaczył 
się kryzys niemieckiej warstwy wykształconej – zarówno jej 
samoświadomości, jak i  reprezentacji w  przestrzeni publicz-
nej. Cesarstwo wilhelmińskie upadając, przyczyniło się również 
do schyłku postaci profesora, będącego ważnym elementem 
systemu. Doświadczenie parlamentu frankfurckiego sprawiło, 
że postać „rozpolitykowanego profesora” uległa zasadniczym 
przeobrażeniom. Decydującą rolę odegrała w  tym kontekście 
zapaść niemieckiego liberalizmu. Wydarcie liberalnego rdzenia 
z idei narodowej oznaczało „wydrążenie fundamentów niemiec-
kiego państwa narodowego”115. Profesor przestał być działają-
cym w  sferze publicznej politykiem, stał się raczej mędrcem 
doradzającym władzy i  obiektywnym rozjemcą dla społeczeń-
stwa. Prawo do pełnienia tych funkcji rościł sobie właśnie na 
podstawie swej apolitycznej postawy i  domniemanego obiek-
tywizmu. Pozostał patos intelektualnej służby na rzecz pań-
stwa narodowego, jednakże za idealny model tego państwa, 
a  zarazem szczytowe osiągnięcie kultury uznano mocarstwo. 
Duch „wpadł z  jednej strony w  tryby pozbawionej sentymen-
tów mocarstwowej praktyki politycznej, a z drugiej – walki klas 
i dialektyki historycznej”116.

Warstwa wykształcona zadowalała się surogatami ideali-
zmu: „polityką światową”, budową fl oty, ideą wielkoniemiecką. 

114 R. Riese, Die Hochschule..., s. 62 n., 335.
115 D. Langewiesche, Liberalismus und Bürgertum in Europa, w: Bürgertum im 

19. Jahrhundert..., t. 3, s. 102 n.
116 Charakterystyka sporządzona przez Ernsta Troeltscha, Deutscher Geist und 

Westeuropa (1925), cyt. za: Bildungsbürgertum und Liberalismus im 19. Jahrhundert, 
w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert..., t. 4, s. 102.
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Jak już wspomniałem na temat studentów, żadne z masowych 
stowarzyszeń politycznych wilhelmińskich Niemiec, takich jak 
Związek Wszechniemiecki, Związek Floty (Flottenverein) 
i  Stowarzyszenie Marchii Wschodniej (Ostmarkenverein) nie 
mogłoby zaistnieć bez udziału – na wyższym poziomie – „roz-
politykowanych profesorów”, przy czym również na niższych 
szczeblach organizacje te składały się w dwóch trzecich z ludzi 
wykształconych117.

Za modelowe wcielenie publiczno-politycznych ideałów 
inteligencji mieszczańskiej (Bildungsbürgertum) uznać można, 
jak się zdaje, krótko działające (1896–1903) Stowarzyszenie 
Narodowo-Społeczne (National-Sozialer Verein) Friedricha 
Naumanna, w  którym największą grupę stanowili profesoro-
wie, nauczyciele i  pastorzy. Główna idea stowarzyszania sym-
bolizowała „uwewnętrznioną rację stanu”: rządy prawa w kraju 
i polityka mocarstwowa za jego granicami. Uczestnictwo w sferze 
publiczno-politycznej powinno polegać na popieraniu polityki 
mocarstwowej – co do tego w większej części warstwy wykształ-
conej panował daleko idący konsensus, a różnice między obo-
zami politycznymi wynikały wyłącznie z poziomu umiarkowania 
bądź też radykalizmu w ujęciu tego programu. Fryderyk Nietz-
sche już w  latach 70. XIX w. przenikliwie i  trafnie scharakte-
ryzował tę „pseudokulturę teraźniejszości” jako „porażkę, ba 
– zagładę niemieckiego ducha na rzecz »rzeszy niemieckiej«”, 
mówiąc o pasożytowaniu „ogłady” i „wykształconych fi listrów” 
na „prawdziwym niemieckim wykształceniu”118. Odwieczne dąże-
nie do syntezy ducha i władzy uległo wynaturzeniu i zaczęło być 
równoznaczne z  rozpłynięciem się w  państwie, wyjściem poza 
„własne nędzne atomistyczne Ja” (Johann Gustav Droysen), 

117 R. Chickering, We Men Who Feel Most German. A Cultural Study of the Pan-
-German League, 1886�1914, Boston 1984; D. Langewiesche, Bildungsbüregertum 
und Liberalismus..., s. 106 n.

118 F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, tłum. M. Łukasiewicz, Kraków 1996, 
s. 5 n. Trzeba jednak pamiętać, że krytykę tę Nietzsche formułuje w imię „prawdzi-
wego niemieckiego ducha”, kierując ją przeciwko „kosmopolitycznemu agregatowi 
[…] niegermańskiej cywilizacji Francuzów”, czyli przeciwko duchowym podstawom 
późniejszych niemieckich intelektualistów. „Po tej […] nieoryginalnej kulturze Nie-
miec nie powinien sobie obiecywać zwycięstw, na tym polu zawstydza go Francuz 
i Włoch, a  także, pod względem zręcznego naśladownictwa obcej kultury, przede 
wszystkim Rosjanin”; tenże, Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten, w: tenże, 
Sämtliche Werke, red. G. Colli, M. Montinari, München 1980.

Odczarowany świat Czarodziejskiej góry



118

Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie

nawet jeśli racja stanu wymagała rezygnacji z marzeń o szczęściu 
osobistym119.

Sądząc po udziale posłów z wyższym wykształceniem w par-
lamencie, z biegiem czasu zaznaczyła się tendencja do spadku 
znaczenia inteligencji w  społeczeństwie120. Zasadnicze zmiany 
dotyczyły jednak elementu najważniejszego dla warstwy wykształ-
conej – roli wiedzy w przestrzeni publicznej. Zmieniły się tech-
niki i  sposoby przyswajania i  zastosowania wiedzy, „człowiek 
kultury” ustąpił „człowiekowi fachowemu” w funkcji przodow-
nika postępu społecznego. 

W  ten sposób ludzie wykształceni utracili wyłączność na 
reprezentowanie i  normowanie zasobów wiedzy. Nowa peda-
gogika epoki mas, posługująca się zmodernizowanym katalogiem 
przedmiotów i kierująca ideałem „ujednoliconej szkoły”, stała 
w sprzeczności z dotychczasową koncepcją wykształcenia. Wraz 
z rozwojem bazy materialnej uniwersytet przestał spełniać dla 
wykształconego mieszczaństwa funkcję konsolidującego i defi -
niującego kulturę duchową punktu odniesienia – odtąd uważano 
go wyłącznie za instytucję przekazywania wiedzy121. 

Przy całej specyfi ce narodowej, przemiany strukturalne i kry-
zys identyfi kacyjny niemieckiej warstwy wykształconej na przeło-
mie XIX i XX w. miały uniwersalny ogólnoeuropejski charakter. 
Recepta na wyjście z tej kryzysowej sytuacji była w swej zasad-
niczej treści wszędzie taka sama: chodziło o to, by inteligencja 
znalazła w epoce mas nową samoświadomość. 

Wizja przyszłości, w  której występował „inny” niemiecki 
człowiek, ukształtowała nową koncepcję intelektualisty (Intel-
lektuelle). W  jego postaci doszła do głosu ta część warstwy 
wykształconej, która aktywnie działała na rozrastającym się 
rynku intelektualnym, była na ogół niezależna od państwa 
i angażowała się w przestrzeni publicznej. Formy jej aktywno-
ści publicznej przypominały sposoby działania intelektualistów 
francuskich, sama koncepcja i  tożsamość grupy ukształtowała 
się notabene również pod bezpośrednim wpływem dreyfusistów. 

119 Por. E. Köhler, Bildungsbürgertum und nationale Politik. Eine Studie zum 
politischen Denken Otto Hintzes, Bad-Homburg 1970, s. 234 n. 

120 F.K. Ringer, Die Gelehrten..., s. 49 n.
121 G. Bollenbeck, Bildung und Kultur..., s. 252–262; R. vom Bruch, Gesellschaft-

liche Funktionen..., s. 150.
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W  szeregach niemieckich intelektualistów znalazło się jednak 
wyraźnie mniej ludzi związanych z uniwersytetem, można było 
wśród nich spotkać reprezentantów środowisk artystycznych (tu 
zaś przede wszystkim przedstawicieli sztuki awangardowej, np. 
ekspresjonizmu czy aktywizmu) oraz świata literatury – lewico-
wych literatów (Literaten) i dziennikarzy, w tym wielu Żydów. 

Intelektualiści niemieccy, podobnie jak francuscy, byli naj-
częściej pochodzenia mieszczańskiego, jednak ich samoświa-
domość wyedukowane z pozycji antymieszczańskich. Dotyczyło 
to również ich sprzeciwu wobec idei wykształcenia wyznawanej 
przez wyedukowane mieszczaństwo; ich duchowi prekursorzy to 
przedstawiciele „innych” oświeceniowych Niemiec, młodoheg-
liści z okresu Vormärz czy entuzjaści roku 1848.

Wprawdzie intelektualiści również zdobywali edukację, ale 
mniej sformalizowaną i  zinstytucjonalizowaną122. W  związku 
z  tym urzędnicze środowisko uniwersyteckie piętnowało ich 
połowiczne wykształcenie jako półinteligenckie (Halbgebildete). 
Ta generalizująca delimitacja szła w parze z dobrze znanymi epi-
tetami, którymi wzbogacano ich charakterystykę: abstrakcyjny, 
pozbawiony instynktu, antynarodowy, żydowski, dekadencki, 
niekompetentny.

Samo słowo ‘intelektualista’ (Intellektueller) zdecydowanie 
kojarzyło się w niemczyźnie z dyskursem lewicowym. Szczególne 
znaczenie miał w  tym kontekście artykuł Karla Kautsky’ego 
o „ludziach wykształconych” w SPD, jak również słynna mowa 
Augusta Bebla na ten sam temat, wygłoszona na zjeździe partii 
socjaldemokratycznej w Dreźnie w 1903 r.: „Potrzebujemy inte-
ligencji środowisk akademickich i  intelektualistów”123. Znany 
z przykładu francuskiego aspekt miejski podkreślał w Niemczech 
przede wszystkim Georg Simmel: według niego intelektualista 
był nieodłącznie związany z typem egzystencji wielkomiejskiej, 
odmiennej od „zmysłowo-duchowego życia” człowieka wykształ-
conego w  wersji klasycznej124, przy czym kler i  wojsko zostały 
w dużym stopniu wykluczone.

122 Bürgerliche Berufe..., s. 41.
123 Cyt. za: D. Bering, Die Intellektuellen..., s. 74, zob. też s. 43 n.
124 G. Hübinger, Die Intellektuellen im wilhelminischen Deutschland, w: Intellek-

tuelle im Deutschen Kaiserreich, red. G. Hübinger, W.J. Mommsen, Frankfurt 1993, 
s. 200 n.
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Samoświadomość niemieckich intelektualistów opierała się 
na symbolicznym kapitale innego rodzaju i  pochodzenia niż 
w  wypadku wykształconego mieszczaństwa. Idąc za Maxem 
Weberem, można doszukiwać się zasadniczej różnicy między oby-
dwoma typami postaw reprezentowanych przez intelektualistów, 
streszczającej się w  haśle „krytyka jako zawód”: nie chodziło 
już o przeżycie (Erleben), ale o krytyczną analizę i  racjonalne 
przemyślenie społeczeństwa, świata i siebie samego125.

Inna droga ratunku wynikała ze znużenia nowoczesnością, 
z poszukiwania rozwiązań dla egzystencjalnych „kwestii ostatecz-
nych” (Dostojewski). Polegało to na wyrażanej w różnych for-
mach krytyce cywilizacji. Nie było jednej, powszechnie dominu-
jącej idei – zainteresowaniem cieszyły się symbolizm, mistycyzm 
i ezoteryka. Pojawiały się nowe ośrodki krystalizacyjne wykształ-
conej elity, jak np. słynne wydawnictwo Eugena Diedericha 
w Jenie – zwiastun postmodernistycznego synkretyzmu, „dom 
handlowy sprzedający światopoglądy”, jak nazywał je Max Weber.

Tradycyjne społeczeństwo mieszczańskie postrzegano tu tak, 
jak czynili to intelektualiści, czyli negatywnie, tym razem jed-
nak z powodu jego powierzchowności, utraconej głębi życia. Za 
skuteczne rozwiązanie uważano przekraczanie granic poprzez 
mistyczne objawienie, artystyczną transformację codzienności 
i  alternatywne formy życia jak z  obrazu Lichtgebet (Modlitwa 
do światła) Fidusa, a także odrodzenie pierwotnej, nieskażonej 
idei wykształcenia poprzez nowe formy, np. założone w 1913 r. 
antropozofi czne Goetheanum.

Osobny, szczególny rozdział stanowi w tym procesie historia 
transferu kulturowego. Argumenty niemieckich intelektualistów 
były w znacznym stopniu powtórzeniem debat francuskich – i to 
nie tylko idei reprezentowanych przez lewicowych dreyfusistów, 
ale również przez ich przeciwników. Chętnie czytano Mauri-
ce’a Barrèsa lub Charles’a Maurrasa, a Henri Bergson stał się 
w Niemczech i całej Europie Wschodniej postacią wręcz kultową. 
Jego intuicjonizm najlepiej odpowiadał dążeniu niemieckiej 
warstwy wykształconej do „całościowości” (Ganzheit) i stanowił 
przeciwwagę dla wszechobecnego, przestarzałego kantowskiego 
racjonalizmu.

125 Tamże, s. 202 n.
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Inny kierunek transferu kulturowego to Rosja. Zaintereso-
wanie Maxa Webera – jako jednej z kluczowych postaci ówcze-
snego niemieckiego życia intelektualnego – rosyjskim życiem 
umysłowym i publicznym ukazuje ważną rolę tych relacji mię-
dzykulturowych. Max Weber i  Tomasz Mann, dwaj przedsta-
wiciele wykształconego mieszczaństwa, reprezentujący jednak 
jakże odmienne postawy i poglądy, mówili o związku Niemiec 
i Rosji, jakoby połączonych ze sobą na śmierć i życie. Niemiecki 
mieszczański umiar (Maß) i  rosyjski brak miary (Maßlosig-
keit) à  la Lew Tołstoj miały razem stworzyć harmonię, „która
uratuje świat”126.

Jednakże w  następnych dziesięcioleciach Niemcy i  Rosja 
połączyły się raczej na śmierć niż życie. 

W lipcu 1914 r. iluzoryczny rozejm na krótko połączył wszę-
dzie wykształcone elity. Jednak już wkrótce w braterskim spo-
rze o wizję przyszłości niemieckiej warstwy wykształconej idee 
roku 1914 starły się z ideami roku 1789 – w poświęconym Zoli 
eseju Henryka Manna (1915) i Rozważaniach człowieka apoli-
tycznego (1918) Tomasza Manna: publiczne zaangażowanie wiel-
kiego Francuza kontra spokojne kształcenie (ruhige Bildung) 
Goethego, literat kontra wykształcony mieszczanin. 

Wojenny fi nał i kataklizmy, które potem nastąpiły wysunęły 
na plan pierwszy inne kwestie. Nadszedł najcięższy kryzys nowo-
czesności, który sprawił, że trzeba było szukać nowego modelu 
człowieka wykształconego oraz – szerzej – nowego typu czło-
wieczeństwa. 

Na fali rewolucyjnej wraz z  radami robotniczo-chłopskimi 
powstawały rady „ludzi ducha” (Geistige) w  tradycji radykal-
nego aktywizmu (berliński Bund Geistiger Arbeiter, czyli 
Związek Pracowników Ducha): „ludzie ducha” jako alterna-
tywa dla ludzi wykształconych? O  „ludziach ducha” i  ducho-
wej rewolucji jako ratunku dla pogrążonego w kryzysie świata 
kultury umysłowej mówili prawie wszyscy. Alfred Weber opo-
wiadał się za wyniesieniem z Nędzy pracowników ducha (1923) 
i  przyznaniem im stanowiska nowej inteligencji, która miała 

126 Cyt. za: D. Dahlmann, Bildung, Wissenschaft und Revolution, w: Intellek-
tuelle im Deutschen Kaiserreich..., s. 155 n., mowa wygłoszona przez Maxa Webera 
w  1912  r. w  Russische Lesehalle w  Heidelbergu; Tomasz Mann mówił o  tym już 
podczas wojny w Rozważaniach człowieka apolitycznego.
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odegrać rolę w  kształtowaniu ducha demokracji wodzowskiej 
(Führer-Demokratie)127. 

Nadal żywa pozostawała nadzieja na uratowanie idei niemiec-
kiego wykształcenia czy też jego pozostałości – poprzez syntezę 
ducha i władzy, tradycyjnej (niemieckiej) kultury humanistycz-
nej i  nowoczesnej (zachodniej) cywilizacji masowej. Jednakże 
ani rady „ludzi ducha”, ani utopijni „obywatele ducha” (geistige 
Bürger) nie zdołali ukonstytuować się jako realna siła w prze-
strzeni publicznej. Lewicowi intelektualiści w  dużym stopniu 
identyfi kowali się z nową republiką128, ale będąc jej zwolenni-
kami, demonstrowali zarazem jej kruchość i słabość, podobnie 
jak wcześniej solidność warstwy wykształconej świadczyła o trwa-
łych podstawach cesarstwa wilhelmińskiego.

Co się zaś tyczy warstwy wykształconej jako całości, to klęska 
wojenna i upadek cesarstwa, a wkrótce potem również wielka 
infl acja z początku lat 20. XX w. podkopały duchowe i materialne 
fundamenty jej dotychczasowego stylu życia – weźmy pod uwagę 
tak ważne w mieszczańskiej psychologii poczucie bezpieczeństwa 
(Geborgenheit). W epoce ideologii zarówno lewica, jak i prawica 
zaczęły postrzegać dalsze istnienie warstwy wykształconej jako 
anachronizm129. Również pojawiające się po pierwszej wojnie 
światowej pojęcie ‘inteligencji mieszczańskiej’ (Bildungsbürger) 
miało wyraźnie deprecjonujące zabarwienie130. Pasywny dystans 
czy zgoła akceptacja faszyzmu, nawet jeśli połączona ze wzrusze-
niem ramion, sprawiły, że między intelektualistami a inteligencją 
mieszczańską wyrosła przepaść. Ostatecznie dawnych „mandary-
nów” zdyskredytował rok 1968: w obrębie tych samych murów, 

127 Nową, socjologiczną interpretację inteligencji rozwinął heidelberski uczeń 
Alfreda Webera, Karl Mannheim (1929, wyd. pol. Ideologia i utopia, tłum. J. Miziń-
ski, Lublin 1992), następnie Theodor Geiger (Aufgaben und Stellung der Intelligenz 
in der Gesellschaft, Stuttgart 1949).

128 Por. Intellektuellendiskurse in der Weimarer Republik. Zur politischen Kultur 
der Gemengelage, red. M. Gangl, G. Raulet, Darmstadt 1994; Deutsche Intellek-
tuelle 1910�1933. Aufrufe, Pamphlete, Betrachtungen, red. M. Stark, Heidelberg
 1984.

129 Także dla Hitlera istniała jedynie „tak zwana” inteligencja, określenia „ludzie 
wykształceni” (Gebildete) używał zawsze w cudzysłowie: „Ten ‘człowiek wykształco-
ny’ jest największym głupkiem, ale to nie ważne, byle tylko zgarnął wystarczająco 
dużo świadectw, więcej niż najbystrzejszy chłopak, który tych cennych świstków nie 
posiada” itp.

130 Zob. U. Engelhardt, �Bildungsbürgertum�..., s. 188 n.
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z  których wyszedł niegdyś wykształcony mieszczanin, rewolta 
studencka położyła kres jego istnieniu.

Wypada zgodzić się z  Fritzem Ringerem, że historia nie-
mieckiej inteligencji przynależy do sfery gatunków wysokich, 
jest tragedią, a nie farsą, choć czasem bywa przedstawiana jako 
ta ostatnia. Proces historyczny wymknął się spod kontroli; władza 
nowych społecznych „instynktownych sił”, która zastąpiła wolę 
państwa, sprawiła, że świadome uczestniczenie w historii stało 
się dla ludzi wykształconych niemożliwe. „Ich” Niemcy – toż-
same z państwem mieszczańsko-narodowym, przeminęły, a oni 
nie potrafi li się temu przeciwstawić. Wraz ze schyłkiem polityki 
gabinetowej świat ludzi wykształconych skurczył się do rozmia-
rów ich własnych gabinetów. Powszechnej (narodowej) edukacji 
nie można już było z całą powagą uważać za alternatywną drogę 
rozwoju społecznego, a klasyczne pojęcie wykształcenia wróciło 
teraz do fazy sprzed Fichtego: „wartość indywidualnej osobowo-
ści” stała się dla wykształconego mieszczanina ostatnim piŁce de 
rØsistance w „nowym wspaniałym świecie”131. Wielu z nich czuło 
się w nim tak jak Tomasz Mann – wyniośle samotni i wyobco-
wani, jak ostatni Rzymianie w czasach barbarzyńców.

Nowe panowanie społeczeństwa, stroniąc od wszelkiego 
patosu, sprawiło, że dawni „mandaryni” musieli zejść z czaro-
dziejskiej góry i jako profesjonalni eksperci zaoferować trzeźwą 
wizję przyszłości tam, gdzie w gruncie rzeczy oczekuje się jedynie 
„wyrafi nowanego opisu i komentarza zdroworozsądkowych opi-
nii”132. Niemniej nadal nie milknie krytyka takiego stanu rzeczy 
– vide Botho Strauß – co każe przypuszczać, że mimo wszystko 
dzieje niemieckiej inteligencji jeszcze nie dobiegły końca. 

131 E. Köhler, Bildungsbürgertum..., s. 234.
132 W. Lepenies, Aufstieg und Fall der Intellektuellen in Europa, Frankfurt 1992, 

s. 79.
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Istota następnego portretu w  naszej serii polega na tym, 
że bardzo długo rzecz dotyczyła historii inteligencji polskiej, 
a nie inteligencji w Polsce. W XIX w. państwo polskie nie ist-
niało, odpada więc standardowy kontekst. Decydujące znacze-
nie zyskują natomiast obce siły działające zza kulis historii lub 
też – ogólnie biorąc – czynniki zewnętrzne: zarówno negatywne 
(mocarstwa zaborcze), jak i postrzegane pozytywnie (Francja).

Taki stan rzeczy odbija się w specyfi cznej periodyzacji dzie-
jów narodu, a tym samym i inteligencji. Po każdym następnym 
powstaniu lub wojnie zmieniały się warunki ramowe1. W efek-
cie starsza polska historiografi a odznaczała się zewnętrznym 
determinizmem, który sprawiał, że narodowe dzieje postrzegano 
w sposób zredukowany, jako „drogę odrębną”. Pod znakiem tego 
paradygmatu stała również nieodzowna mitologizacja i stylizacja 
tradycji i  historii inteligencji jako męczeństwa – „rodowodów 
niepokornych”2.

Stopniowo w  polskiej historii pojawiła się również cią-
głość i  „normalność”3, jednak mimo wszelkich przewartościo-
wań polski wiek XIX ewidentnie pozostaje wyjątkowy. Jedyna 
w swoim rodzaju republika szlachecka padła ofi arą własnej sła-

1 Por. A. Walicki, Polska myśl filozoficzna epoki międzypowstaniowej, w: 
700 lat myśli polskiej. Filozofi a i myśl społeczna w latach 1831�1864, red. A. Walicki, 
Warszawa 1977, s. 13.

2 Por. pod tym tytułem: B. Cywiński, Rodowody niepokornych, wyd. 3, Paryż 
1985; zob. też J. Babiuch-Luxmoore, Portrety i autoportrety inteligencji polskiej, War-
szawa 1989, s. 7 n., 207.

3 M. Janowski, Polska myśl liberalna do 1918 roku, Warszawa 1998, s. 281 n.
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bości, a dodatkowo zmiażdżył ją geopolityczny walec w postaci 
państw ościennych. Narodowa historia toczyła się więc w nawia-
sie, w  którym trzykropek chętnie zamieniono by na pojedyn-
czą kropkę – pozostał jednak tylko myślnik między datami 
1795 i 1918. 

Suwerennego państwa narodowego nie mogły zastąpić substy-
tuty o różnym stopniu autonomii: Wielkie Księstwo Warszawskie, 
Królestwo Polskie, Królestwo Galicji i Lodomerii czy Wielkie 
Księstwo Poznańskie. Wpływ na tożsamość polskiej inteligencji 
wywarło nie tyle państwo, co raczej jego nieobecność. Przypadek 
polski można więc rozpatrywać jako przykład na to, że inteli-
gencja może istnieć także i bez symbiozy z państwem. Niemniej 
również ex negatione instytucja i idea państwa odegrały tu nad-
zwyczaj ważną rolę. Inaczej niż w  wypadku zagwarantowanej 
przez państwo solidności niemieckiej inteligencji, historyczny 
portret inteligencji polskiej jest układanką składającą się z wielu 
elementów: Polacy z  zaboru rosyjskiego, austriackiego i  pru-
skiego, „paryscy” Polacy na emigracji, a do tego osobna jakość, 
którą stanowiły Kresy i diaspora polskiej inteligencji w carskiej 
Rosji, przede wszystkim w Petersburgu. 

Każdy z tych segmentów kształtował się pod wpływem naro-
dowej specyfi ki poszczególnych zaborców. W niniejszej książce 
w wypadku XIX w. mowa jest przede wszystkim o części Pol-
ski zajętej przez Rosję, czego przyczyną jest – jak to na ogół 
bywa – brak miejsca. Ponadto tereny pod panowaniem rosyjskim 
stanowiły 80% obszaru dawnej Rzeczypospolitej, są zaborem 
najlepiej opisanym w literaturze przedmiotu, a dzieje koncepcji 
inteligencji i tak wiążą się ściśle z Warszawą. 

Na korzyść tezy, że możliwa jest narodowa inteligencja bez 
państwa przemawia istnienie od połowy XIX w. ponadzaborowej 
koncepcji inteligencji, która – mimo odmienności warunków 
ramowych – skupiała ogólnie zaakceptowane elementy tożsa-
mości i przyczyniała się do coraz intensywniejszego współdzia-
łania tej grupy. Taka posklejana historia zawiera w sobie m.in. 
duży potencjał rozwoju komparatystyki w polskiej historiografi i. 
Porównanie nie jest tu mile widzianym wzbogaceniem, ale wręcz 
koniecznością.

O  ile niemiecka historia narodowa pojmowała się jako 
centrum, o  tyle w Polsce dominowało poczucie egzystencji na 

Znośna zbędność bytu
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styku kultur, życie narodu było „jakby rozpięte między dalekim 
Wschodem a dalekim Zachodem”4. Tutejsza geografi a mentalna 
jako pierwsza (patrząc od zachodu na wschód) użyła pojęcia 
‘Zachodu’ lub też ‘dalekiego Zachodu’5. Punktami odniesienia 
są tu przestrzeń i własna obcość. Najpóźniej w oświeceniu, kiedy 
to rozbiory obnażyły słabość kraju, powstał polski kompleks 
Europy, którego fi nał nastąpił dopiero w momencie przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. Po raz pierwszy napotykamy tu 
charakterystyczny konfl ikt między wspólnotą przestrzeni kultu-
rowej i odmiennością przestrzeni materialnej oraz wynikające 
z tego wyobcowanie warstwy wykształconej w jej własnym kraju, 
który politycznie przynależy do Wschodu, a który jednak wolano 
widzieć na Zachodzie. To wiele wyjaśnia w naturze i egzystencji 
tutejszej inteligencji, przy czym w wypadku inteligencji polskiej 
można mówić o zarysowywaniu się problemu, a w wypadku rosyj-
skiej – o jego aż nadto bujnym rozkwicie.

W ogóle paralele między dziejami tych dwu warstw wykształ-
conych zdarzają się często, ale stają się dostrzegalne tylko wów-
czas, gdy uwzględni się również kontekst ukraiński, białoruski, 
litewski i  żydowski. Można by tutaj, wychodząc poza metodę 
transferu kulturowego, mówić o procesie wzajemnych zależności. 
Warstwy wykształcone w Polsce i Rosji były na siebie skazane, 
wbrew wszelkim kataklizmom i  tragediom. Bliskość tę warun-
kowały sąsiedztwo i koegzystencja w ramach jednego organizmu 
państwowego – najpierw w polsko-litewskiej Rzeczypospolitej, 
potem w  carskiej Rosji i  (w  wypadku Ukraińców) monarchii 
habsburskiej. Zrazu najważniejszą płaszczyznę kontaktu stano-
wiły zdominowane przez kulturę polską Kresy. Na przełomie 
XIX i XX w. polska diaspora w carskiej Rosji, w trzech czwartych 
składająca się z inteligencji, rozproszona była po całym teryto-
rium, od Krymu po Daleki Wschód6.

4 Takich słów użył główny bohater Lalki Bolesława Prusa, mówiąc o  swoim 
życiu.

5 Por. też T. Kizwalter, �Nowatorstwo i rutyny�. Społeczeństwo Królestwa Polskie-
go wobec procesów modernizacji, Warszawa 1991, s. 130; ogólniej K. Zernack Polska 
i  Rosja. Dwie drogi w  dziejach Europy, tłum. A. Kopacki, Warszawa 2000, tu np. 
s. 18.

6 K. Zernack, Polska i Rosja..., s. 365 n.
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Awangarda i prowincja: polscy „ludzie pióra” 
przed rozbiorami

Chcąc prześledzić odyseję inteligencji od jej zarania, trzeba 
cofnąć się do Polski średniowiecznej, która należała do chrze-
ścijaństwa zachodniego i uważała się za jego przedmurze (ante-
murale christianitatis). Panował tu uniwersalny dla całej latinitas 
porządek życia umysłowego: szkoły katedralne, duże znaczenie 
zakonów oraz uniwersyteckie środowisko wykształconych klery-
ków7. Polskie nationes w Padwie i Bolonii liczyły setki studen-
tów. W 1364 r. król Kazimierz Wielki, idąc za wzorem włoskim, 
założył Akademię, przekształconą następnie w  Uniwersytet 
Jagielloński. Wspólnota przestrzeni kulturowej latinitas prze-
jawiała się nie tylko poprzez obecność Polaków na zachodnich 
uniwersytetach, również Kraków był celem peregrinatio acade-
mica, w XV i XVI w. około jedna trzecia tutejszych studentów 
pochodziła z Niemiec, Węgier i Szwecji.

Ważnym aspektem łacińskiego universum było rozpowszech-
nienie rzymskiej kultury prawnej. Na tym polega fundamentalna 
różnica w porównaniu z rosyjską kulturą życia publiczno-poli-
tycznego8. Zarazem jednak pozycja przedmurza długo ozna-
czała położenie na peryferiach kultury zachodniej.

Czas rozkwitu to okres od XV do XVII w., będący zarazem 
złotą epoką staropolskiej państwowości. Kroniki Jana Długosza 
(1415–1480), poezja Jana Kochanowskiego (1530–1584) i uni-
wersalny geniusz Mikołaja Kopernika (1473–1543) świadczą 
o europejskim poziomie życia umysłowego9. Ożywiona została 
tradycja podróży edukacyjnych i uczonej korespondencji – Pol-
ska znajdowała się w zasięgu oddziaływania epistolografi cznego 
Erazma z Rotterdamu. Już w dwadzieścia lat po wynalezieniu 
druku nowa technologia dotarła do Polski, powstały pierwsze 
drukarnie w Krakowie i Gdańsku. 

7 A. Wyczański, Polska w Europie XVI w., Poznań 1999, s. 160–163.
8 Zob. m.in. H. Kowalska, Formy aktualizacii tradycii w  Reči Pospolitoj i  Mo-

skovskoj Rusi, w: Poljaki i  Russkie. Vzaimoponimanie i  vzaimoneponimanie, red. 
A.V. Lipatov, Moskva, s. 65–75.

9 R. Mandrou, Des humanistes aux hommes de science (XVIe et XVIIe siŁcles), 
Paris 1973, s. 48, 100.
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Wykształcona Polska importowała książki z Zachodu, a zara-
zem eksportowała je na Wschód, zwłaszcza po rozpoczęciu 
druku cyrylicą w Krakowie (Szwajpolt Fiol), a następnie w Wil-
nie (Franciszek Skaryna). Zasadniczo w XVI i XVII w. Polska 
dzięki unii polsko-litewskiej z  1569 r. aktywnie pośredniczyła 
w transferze kultury zachodniej do krajów za Bugiem.

Reformacja i kontrreformacja również w Polsce zaowocowały 
powstawaniem alternatywnych placówek oświatowych: gimna-
zjów luterańskich, kalwińskich i ariańskich, jak również kolegiów 
pijarskich i jezuickich. Gdzieś pomiędzy średnim a wyższym stop-
niem edukacji mieściły się typowe dla Polski prywatne funda-
cje arystokratycznych mecenasów. Należały do nich Akademia 
Lubrańskiego w Poznaniu (1518) i Akademia rodziny Zamoy-
skich (1594) mieszcząca się w  Zamościu, wzorcowym mieście 
renesansowym.

Postać polskiego humanisty i uczonego była równie hetero-
geniczna jak w całej res publica doctorum. „Ludzie pióra” pra-
cowali przede wszystkim w administracji koronnej, na wielkich 
dworach magnackich i w kancelariach biskupich. Obok szlachty 
można w  ich szeregach znaleźć pewną liczbę przedstawicieli 
mieszczaństwa (wystarczy przywołać przykład Kopernika lub 
słynnego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza), a  nawet 
pojedynczych chłopów. Heterogeniczność pogłębiała się jesz-
cze wskutek wielonarodowego i wielowyznaniowego charakteru 
tej grupy, chociaż ten ostatni aspekt stracił na znaczeniu wraz 
z rozwojem kontrreformacji10. 

Z tego samego powodu skurczyła się również dopiero zresztą 
powstająca warstwa pastorów i protestanckich nauczycieli gimna-
zjalnych, o wyraźnie mieszczańskim charakterze. Nie doszło do 
wytworzenia się w Polsce szczególnego środowiska skupionego 
wokół plebanii. Nie chcę przez to powiedzieć, że kler katolicki 
nie miał udziału w  rozwoju inteligencji – napotkamy później 
dowody na sytuację wręcz odwrotną – nie można go jednak uznać 
za jej matecznik11.

10 A. Wyczański, Polska w  Europie�, s. 278 n. H.B. Segel, Introduction, 
w:  Renaissance Culture in Poland. The Rise of Humanism 1470�1543, red. 
H.B. Segel, Ithaca 1989, s. 7 n. 

11 N. Koestler, Polska inteligencja a niemieckie Bildungsbürgertum, w: Inteligencja 
polska XIX i XX w., red. R. Czepulis-Rastenis, t. 5, Warszawa 1987, s. 269–284.
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Ponadto w  Polsce nie było ścisłego związku między homo 
eruditus a przestrzenią miejską ani pod względem składu społecz-
nego, ani wartości. Na skutek kryzysu miast w XVII i XVIII w. 
stan mieszczański uległ osłabieniu, a z obniżeniem rangi społecz-
nej szło w parze zmniejszenie znaczenia kulturalnego.

Natomiast rozmiar warstwy szlacheckiej, stanowiącej 8% 
społeczeństwa, był – wyrażony również w  liczbach bezwzględ-
nych – nadzwyczajny12. Stąd też jej duże znaczenie dla życia 
publicznego. Ustrój państwa polskiego to począwszy od początku 
XVI w. jedyna w  swoim rodzaju Rzeczpospolita szlachecka – 
republika szlachecka z elekcją królów i parlamentem. W okre-
sie renesansu i baroku wiele dworów magnackich przeobraziło 
się w  ośrodki życia umysłowego. W  zgodzie z  renesansowym 
ideałem corteggiano wytworzyła się typowa dla Polski instytucja 
nadwornego literata będącego magnackim klientem13. Społe-
czeństwo obywatelskie funkcjonowało więc w Polsce „przez trzy 
stulecia w publicznej przestrzeni narodu politycznego szlachty 
– przy czym społeczeństwo obywatelskie rozumiane jako społe-
czeństwo mieszczańskie pozostało zadziwiająco słabo widoczne 
i mało rozwinięte”14. To szlachta, a nie mieszczaństwo, uważała 
się w  przededniu nowoczesności za obrończynię uniwersalnej 
wolności.

Polski stan mieszczański nie wytworzył uniwersalnego stylu 
życia, z wyjątkiem wielkich miast ze znaczącym udziałem ele-
mentu niemieckiego, jak np. Gdańsk, aż do XX w. istniało jedy-
nie mieszczaństwo w wąskim, jeszcze stanowym znaczeniu tego 
słowa. Nie dziwi więc, że to szlacheckość zyskała w sferze publicz-
nej rangę ideału. Stała się ona spoiwem dla niezwykle heteroge-
nicznej warstwy obejmującej magnatów, średnią szlachtę i biedną 
gołotę; szlachtę wiejską i miejską – choć trzeba od razu zazna-
czyć, że chodzi tu raczej o  imagined community. Szlacheckość

12 J. Tazbir, Kultura szlachecka w  Polsce. Rozkwit � upadek � relikty, Poznań 
1998, s. 58. Wedle niektórych danych nawet więcej, zwłaszcza przed wprowadzoną 
przez rosyjską administrację koniecznością wylegitymowania się polskiej szlachty; 
zob. A. Gella, The Life and Death of the Old Polish Intelligentsia, „Slavic Review” 
30, 1971, nr 1, s. 8.

13 R. Czepulis-Rastenis, �Klassa umysłowa�. Inteligencja Królestwa Polskiego 
1832�1862, Warszawa 1973, s. 34.

14 A. Walicki, Poland Between East and West. The Controversies over Self-Defi ni-
tion and Modernization in Partitioned Poland, Cambridge, Mass. 1994, s. 35.
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tę naśladowało następnie mieszczaństwo, przyswajając sobie rów-
nież szczegóły stroju i język, dla którego charakterystyczne były 
liczne wtręty łacińskie, a później także francuskie15.

Niemniej honor szlachecki jeszcze przez długi czas dyktował 
zasadę: „grzech i sromota kupczyć”. Zwłaszcza szlachta wiejska 
z reguły z obrzydzeniem odnosiła się do stanu mieszczańskiego 
żyjącego pod dyktando ekonomii, ignorując oczywiste realia gospo-
darcze. Wariant kompromisowy w rodzaju życia angielskiej gentry 
byłby w staropolskiej republice szlacheckiej nie do pomyślenia16. 

Kultura szlachecka z  jej złotą wolnością i złotą miernością 
miała swoje złe strony, do których należały słabość nowożytnego 
państwa, defi cyty oświatowe i kulturowa hermetyczność. Brako-
wało nowoczesnych struktur biurokratycznych, prywatny mece-
nat arystokratyczny nie mógł zastąpić systematycznej polityki 
oświatowej, naukowej i kulturalnej. Niebezpieczeństwo grożące 
ze strony nowych potęg – Rosji i Prus – zmotywowało do ostat-
niej próby ratowania sytuacji, podjętej w  epoce reform króla 
Stanisława Augusta (1764–1795)17.

Kluczową rolę w tych reformach odgrywała oświata. W nowo 
utworzonych instytucjach na wzór francuskich i niemieckich aka-
demii, np. Szkole Rycerskiej (1765), wychowywano nową, ukie-
runkowaną etatystycznie elitę. Młodzi szlachcice, dotąd prze-
bywający przede wszystkim na dużych dworach i w mniejszych 
majątkach ziemskich, zaczęli przenosić się do miast, do komisji 
rządowych i instytucji oświatowych, które coraz bardziej się seku-
laryzowały. Przyciągała ich przede wszystkim Warszawa, prze-
obrażająca się dopiero teraz w stolicę na miarę europejską18.

15 Najlepszym przykładem na wpływ szlachty/szlacheckości na kulturę polską 
jest stosowana do dzisiaj specyfi czna forma grzecznościowa: Pan/Pani w połączeniu 
z trzecią osobą liczby pojedynczej, związana pierwotnie z warstwą szlachecką.

16 J. Tazbir, Kultura szlachecka..., s. 10. Niemniej w nowszych badaniach pod-
kreśla się dynamiczne przemiany polskiej kultury szlacheckiej. Por. M.G. Müller, 
Adel und Elitenwandel in Ostmitteleuropa. Fragen an die polnische Adelsgeschichte im 
ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 
50, 2001, s. 497–513; tenże, Der polnische Adel von 1750 bis 1863, w: Europäischer 
Adel 1750�1950, red. H.-U. Wehler, Göttingen 1990, s. 217–242.

17 Na temat okresu poprzedzającego te reformy por. M.G. Müller, Polen zwi-
schen Preußen und Rußland. Souverenitätskrise und Reformpolitik, 1736�1752, Berlin 
1983.

18 W  pierwszej połowie XVIII w. Warszawa liczyła niecałe 40 tys. mieszkań-
ców, liczba ta wzrosła do ponad 120 tys. w przededniu rozbiorów – 26% stanowiła 
szlachta; A. Zahorski, Społeczeństwo Warszawy w okresie Oświecenia i Księstwa War-
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Rozwój myśli pedagogicznej polskiego oświecenia wiązał się 
przede wszystkim z działalnością Komisji Edukacji Narodowej 
(1773), która otrzymała infrastrukturę po rozwiązanym przez 
papieża zakonie jezuitów. Jej wiodące postaci to rektor Szkoły 
Rycerskiej książę Adam Kazimierz Czartoryski oraz oświece-
niowcy Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Jan Śniadecki. Zakres 
kompetencji KEN był tak szeroki, że można ją nazwać pierw-
szym ministerstwem oświaty w dziejach Europy. Wprowadzono 
ujednolicony system szkolnictwa, począwszy od szkół gmin-
nych po średnie i wyższe, a uniwersytety w Krakowie i Wilnie 
ustanowiono głównymi ośrodkami dwóch okręgów szkolnych. 
Ukazały się dziesiątki podręczników do nowych przedmiotów, 
takich jak nauka o  moralności czy historia Polski, oczywiście 
wszystkie w języku polskim. Używano ich w ponad 170 utworzo-
nych tymczasem szkołach, w których w latach 1781–1790 uczyło 
się średnio około 17 tys. uczniów, z czego przynajmniej połowa 
pochodziła z mieszczaństwa.

Podobnie jak w przypadku zachodnich sąsiadów, także i tutaj 
niemal jednogłośnie uznaje się oświecenie za właściwy początek 
historii inteligencji, której prekursorami byli właśnie oświeceni19. 
Poza urzędnikami rozrastającej się administracji państwowej 
zalicza się do tej warstwy również ofi cjalistów zatrudnionych na 
arystokratycznych dworach, przede wszystkim jednak nauczycieli 
szkolnych, wykształconych w seminariach nauczycielskich i sku-
pionych w świeckim stanie akademickim, jak również wykształ-
cone duchowieństwo zakonne i diecezjalne. Warszawscy koledzy 
paryskich abbØs jeszcze częściej niż ich francuscy odpowiednicy 
odgrywali w oświeceniu wiodącą rolę, o czym świadczy przede 
wszystkim działalność Hugona Kołłątaja i byłego pijara Fran-
ciszka Ksawerego Dmochowskiego.

Byli już wówczas w Polsce ludzie wykształceni, utrzymujący 
się ze słowa pisanego – jak np. wymieniony powyżej Dmochow-
ski, który żył z działalności translatorskiej. W wyjątkowych przy-
padkach również dziennikarstwo mogło stać się źródłem wystar-

szawskiego, w: Społeczeństwo Warszawy w rozwoju historycznym, red. J. Kazimierski, 
Warszawa 1977, s. 28 n.; J. Mikułowski-Pomorski, Inteligencja wobec nowych czasów, 
w: Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, red. H. Kowalska, Kraków 2001, s. 238.

19 Zob. np. Inteligencja polska XIX i  XX w., red. R. Czepulis-Rastenis, t. 6, 
Warszawa 1991, s. 3.
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czającego dochodu. Jednakże większość „mędrków piśmiennych” 
i „ludzi z głowy żyjących” odpowiadało stereotypowi „chudego 
literata” – byli miejscowym wariantem francuskich Russeaux des 
ruisseaux. Do nadmiernej podaży prowadziła szczupłość rynku 
intelektualnego w ogóle, a księgarskiego w szczególności20, zara-
zem jednak powiększył się on ponad półtora raza w  okresie 
stanisławowskiego trzydziestolecia (1764–1795). Zintensyfi ko-
wał się rozwój prasy: wychodziło ponad 60 czasopism, najbar-
dziej wpływowe z nich to „Monitor” i „Magazyn Warszawski”21. 
W miastach – przede wszystkim w Warszawie – rozwinęło się 
oświeceniowe życie towarzyskie według wzoru obiadów czwart-
kowych, organizowanych przez Stanisława Augusta na Zamku 
Królewskim lub latem w  Łazienkach. Zakładano biblioteki, 
w  tym pierwszą (i  przez długi czas jedyną) publiczną, Biblio-
tekę Załuskich (1747) w Warszawie. Co charakterystyczne dla 
Polski, instytucja ta powstała na bazie inicjatywy prywatnej. 
W  odróżnieniu od Niemiec i  reszty „dalekiego Zachodu” nie 
ma w tym okresie wzmianek o żadnym polskim stowarzyszeniu 
czytelniczym22.

Na tle międzynarodowym różnorodność pochodzenia społecz-
nego oświeconych nie wydaje się szczególnie wyjątkowa. Obok 
pojedynczych wykształconych magnatów przeważała średnio-
zamożna i uboga szlachta, kupcy i wykształceni mieszczanie23. 
Specyfi czna była natomiast ideologia tej grupy – ukształtowała się 
bowiem już pod znakiem walki o przetrwanie narodu. Znaczenie, 
jakie miały dla niej główne wartości Wielkiej Rewolucji Francuskiej

20 Z. Goliński, O  badaniu czytelnictwa w  dobie stanisławowskiej, w: Problemy 
kultury literackiej polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1978, 
s. 36–39; J. Kowecki, U początków nowoczesnego narodu, w: Polska w epoce Oświe-
cenia. Państwo � społeczeństwo � kultura, red. B. Leśnodorski, Warszawa 1971, 
s. 148. 

21 Charakterystyczne dla tej epoki przejściowej było także to, że wraz z popular-
nością nowoczesnej prasy rozpowszechniła się swoista forma przeglądu prasy; dwory 
magnackie regularnie otrzymywały z  Warszawy news digest, a  jego sporządzanie 
dawało zarobek niemałej liczbie biednych literatów; A. Zahorski, Społeczeństwo 
Warszawy..., s. 44.

22 Dotyczy to całej Europy Środkowej i Wschodniej; por. R. Feldmann, Deut-
sche Buch- und Bibliotheksgeschichte im Osten Europas, „Bibliothek” 23, 1999, nr 1,
s. 85. 

23 K. Zienkowska, O prekursorach inteligencji polskiej uwag kilka, w: Inteligencja 
polska XIX i XX w..., t. 5, s. 10–31.
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nadało jej postać rewolucyjnej idei narodowej24. Najkonsekwent-
niej ideały te wyznawali polscy jakobini skupieni wokół Hugona 
Kołłątaja (w  tzw. Kuźni Kołłątajowskiej), odegrały one także 
istotną rolę podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. Kon-
stytucja 3 Maja z 1791 r., uchwalona jeszcze przed konstytucją 
francuską, ukazała poziom rozwoju polskiej klasy politycznej 
i wykształconej opinii publicznej. Te zjawiska, razem z szokiem 
wywołanym dwoma kolejnymi rozbiorami kraju, stanowią pro-
log dziejów polskiej inteligencji, analogicznie do funkcji, jaką 
epoka napoleońska spełniła dla inteligencji niemieckiej – tyle 
że w Polsce dziecko przyszło na świat z traumą poporodową.

Przedwiośnie inteligencji polskiej

Pamiętając o  generalnej nieobecności państwa w  staropol-
skim systemie politycznym, zalążków inteligencji należy szukać 
przede wszystkim tam, gdzie w jakimś stopniu udało się jednak 
zbudować struktury państwowe. Drugim środowiskiem waż-
nym dla rozwoju inteligencji była miejska przestrzeń publiczna, 
przede wszystkim warszawska. O uniwersalnym znaczeniu tych 
dwu środowisk świadczy m.in. to, że również po rozbiorach trwał 
w nich ferment inteligencji. Przestrzeń publiczna pozostała pol-
ska, znalazła się jednak w obcym państwie.

Tereny na zachód od Wisły, łącznie z Warszawą, należały do 
1806 r. do Prus. Wielu wychowanków polskiego oświecenia – 
absolwentów szkół prowadzonych przez KEN, Szkoły Rycerskiej, 
ofi cerów rozwiązanej armii – znalazło zatrudnienie w pruskiej 
administracji25. Później, w  formalnie suwerennym, faktycznie 
zaś zależnym od Napoleona Księstwie Warszawskim rozbudo-
wano i przebudowano struktury biurokratyczne wedle modelu 
francuskiego. Wbrew wszelkim kataklizmom i załamaniom kon-
tynuowano ostatnie wysiłki epoki stanisławowskiej, powstała 
nowoczesna, kierowana i obsadzona przez Polaków biurokracja. 

24 Tamże, s. 27 n.; T. Kizwalter, Początki inteligenckiej samoświadomości � między 
jakobinizmem a  oświeconą zachowawczością, w: Inteligencja polska XIX i  XX  w..., 
t. 6, s. 13 n.

25 L. Hass, �Obywatele prywatni� (zapomniany epizod pradziejów polskiej warstwy 
inteligencji), w: tenże, Pokolenia inteligencji polskiej, Łowicz 1997, s. 42 n.
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Krótka egzystencja Księstwa Warszawskiego (1807–1815) 
przyniosła ze sobą radykalną modernizację. Wprowadzenie 
antyfeudalnej konstytucji i burżuazyjnego Kodeksu Napoleona 
odebrało społeczeństwu stanowemu podstawę prawną; nowy, 
rozrastający się aparat państwa wymagał od kandydatów na sta-
nowiska urzędnicze formalnych kwalifi kacji i zdania egzaminu 
państwowego26. O charakterze polityki oświatowej w Księstwie 
Warszawskim decydował wpływ utylitarystycznego napoleoń-
skiego modelu edukacji oraz palące potrzeby budującego się 
państwa. W tym nurcie mieściły się dwie nowo utworzone szkoły 
wyższe – prawa i  administracji (1808) oraz medycyny (1809), 
których działalność położyła podwaliny pod przyszły Uniwersytet 
Warszawski.

Trzeba też wspomnieć, że w epoce ciągłych wojen i w obliczu 
stałego militarnego zagrożenia państwa szczególna rola w życiu 
umysłowym przypadła korpusowi ofi cerskiemu armii narodowej. 
Obejmował on absolwentów warszawskiej Szkoły Rycerskiej, 
uczestników insurekcji kościuszkowskiej i członków Legionów 
Polskich walczących wespół z  armią Napoleona, jak również 
polskie wojsko Księstwa Warszawskiego, a później, do 1831 r., 
Królestwa Polskiego. Ich szczególna rola wynikała z  tego, że 
w  obliczu ogólnego defi cytu edukacji wykształcenie ofi cerskie 
samo w sobie było godne uwagi, ponadto w epoce militarnych 
przesileń akcje wojska w ogóle stały wysoko. Nie można też zapo-
minać, że w  Polsce marzenie o  odbudowie własnego państwa 
było niemożliwe bez wojska27.

Ogólnie biorąc, autonomia przyznana Królestwu Polskiemu 
po kongresie wiedeńskim oraz stosunkowo liberalna polityka 
cara Aleksandra I wobec Polaków sprzyjały zachowaniu ciągłości 
struktur administracyjnych i  edukacyjnych z  okresu Księstwa 
Warszawskiego. Na wcielonych do Rosji ziemiach Rzeczypospo-
litej kontynuowano wiele działań zainicjowanych przez Komisję 
Edukacji Narodowej. Instytucja ta stała się, wraz z wzorami nie-

26 R. Czepulis-Rastenis, �Klassa umysłowa�..., s. 35–41, 405 n. 
27 Tamże, s. 67; Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, red. I. Ihnatowicz, 

wyd. 4, Warszawa 1999, s. 484 n. Często ofi cerów jako „przypadek graniczny” zalicza 
się, podobnie jak duchowieństwo, do inteligencji. W  autonomicznej Galicji było 
to oczywistością; I. Homola, �Kwiat społeczeństwa�� (struktura społeczna i  zarys 
położenia inteligencji krakowskiej w latach 1860�1914), Kraków 1984, s. 191–195.
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mieckimi, modelem reformy oświatowej przeprowadzonej przez 
cara Aleksandra w 1803 r.28

Polskie mieszczaństwo, z kilkoma wspaniałymi wyjątkami, jak 
entuzjasta edukacji Stanisław Staszic, w zasadzie nie odgrywało 
w  tym okresie większego znaczenia w  przestrzeni publicznej. 
W administracji Kongresówki, podobnie jak wcześniej pod wpły-
wami pruskimi i  napoleońskimi, niższe stanowiska zajmowali 
zubożali szlachcice nieposesjonaci, zależni od pensji. Na wyż-
szych szczeblach reprezentowana była przede wszystkim szlachta 
ziemiańska29. W  ramach szlacheckiej przestrzeni publicznej 
toczyły się dyskusje na temat przyszłości narodu i jego wykształ-
conej części, tu zaznaczył się późniejszy podział sceny politycznej 
na obóz demokratyczny, liberalny i konserwatywny30.

Alternatywne wizje przyszłej inteligencji to koncepcja zmie-
rzająca w stronę warstwy twórczej (i wyrażająca awersję wobec 
ducha arystokratycznego) lub też gruntowny ziemiański rozsą-
dek jako „prawdziwa inteligencja” – przeciwstawiona pismakom. 
Kultura magnacka przeżywała przed powstaniem listopadowym 
ostatnie wielkie chwile, okres rozkwitu mecenatu w wielkim stylu 
i  salonów kulturalnych, takich jak słynny salon Izabeli Czar-
toryskiej. Wzorcowe były pod tym względem Puławy, siedziba 
Czartoryskich, która przez pewien czas stanowiła konkurencję 
nawet dla Warszawy, czy też fundacja Ossolińskich we Lwowie. 
W  tej epoce przejściowej typowe dla inteligenckich zawodów 
było jeszcze łączenie pracy w  administracji i  życia w  majątku 
ziemskim31.

Zarazem powoli formowała się odrębna tożsamość warstwy 
wykształconej, przede wszystkim w środowisku uniwersyteckim. 

28 Por. obszernie na ten temat: D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach 
litewsko-ruskich 1803�1832, t. 1–2, Rzym–Lublin 1991; S. Truchim, Współpraca pol-
sko-rosyjska nad organizacją szkolnictwa rosyjskiego w początkach XIX w., Łódź 1960, 
s. 42–48.

29 R. Czepulis-Rastenis, Inteligencja, w: Przemiany społeczne w Królestwie Pol-
skim 1815�1864, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, Wrocław 1979, s. 50–56.

30 Widoczny antagonizm między grupami drobnej szlachty a  posiadaczami 
ziemskimi zaznaczył się już podczas powstania listopadowego, a  później także 
podczas powstania styczniowego – jest to także ilustracją zróżnicowania warstwy 
szlacheckiej.

31 T. Kizwalter, Początki inteligenckiej samoświadomości..., s. 13–25 n.; L. Hass, 
Pokolenia inteligencji Królestwa Polskiego, w: tenże, Pokolenia inteligencji polskiej..., 
s. 111.

Znośna zbędność bytu



136

Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie

Często kontakty towarzyskie opierały się na przynależności do 
tajnych stowarzyszeń32. Ze szczególnie skonsolidowanego śro-
dowiska akademickiego słynęło Wilno, m.in. dzięki rozsławio-
nym przez Adama Mickiewicza studenckim stowarzyszeniom 
fi lomatów i fi laretów. Mniejsze znaczenie dla formowania się 
środowiska akademickiego miał wegetujący, zgermanizowany 
uniwersytet w Krakowie. W  latach 20. XIX w. uczęszczało na 
niego zaledwie około dwustu studentów, mniej niż w średniowie-
czu. Lepiej miały się Lwów (około 1 tys. studentów) i utworzona 
w 1816 r. warszawska Alma Mater (i połączona z nią biblioteka 
publiczna33)34. Wraz z utworzeniem Konserwatorium Warszaw-
skiego (1821), kilku technicznych szkół wyższych i politechnicz-
nych kursów przygotowawczych pojawiły się nowe możliwości 
zdobycia wykształcenia.

Wobec braku instytucji centralnych organizację życia nauko-
wego w poszczególnych zaborach przejęły inicjatywy społeczne. 
Za przykładem założonego w 1800 r. Warszawskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk (działało do 1832) powstały podobne sto-
warzyszenia w Krakowie (1815, po 1872 przeobrażone w Akade-
mię Umiejętności) i Poznaniu (1857). Razem z towarzystwami 
naukowymi pojawiła się wyspecjalizowana prasa – roczniki 
tychże towarzystw lub periodyki popularne, jak „Pamiętnik 
Warszawski”. Formująca się tożsamość i  zagęszczająca orga-
nizacja warstwy wykształconej przyniosły ze sobą zmianę 
jej koncepcji.

Od lat 20. do 40. XIX w., przede wszystkim pod wpływem nie-
mieckim, kształtował się polski język naukowy35. W tym okresie 
nastąpiło przejście od pojęcia ‘warstwy oświecone’ – tzn. terminu 
oddzielającego całe wykształcone „towarzystwo” od nieoświeco-
nego ludu – do określeń oznaczających współobywateli, którzy 
zarówno materialnie, jak i  duchowo żyją z  wykształcenia, jak 

32 Obszernie na temat lóż wolnomularskich w: L. Hass, Wolnomularstwo w Euro-
pie Środkowo-Wchodniej w XVIII i XIX w., Wrocław 1982 i inne prace tego autora.

33 Biblioteka była początkowo związana z  Królewskim Uniwersytetem War-
szawskim, od marca 1818 r. zaś zyskała charakter biblioteki publicznej podlegającej 
bezpośrednio Rządowej Komisji Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego 
(przyp. red. nauk.).

34 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795�1918, wyd. 4, Warszawa 1975, s. 76.
35 J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni 

XIX wieku, Warszawa 1988, s. 70.
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‘przedstawiciele umysłowości’ lub ‘klasa umysłowa’36, a w końcu 
również ‘inteligencja’. 

We Francji i w Niemczech kluczową rolę w kształtowaniu się 
społecznej samoświadomości inteligencji odegrał romantyzm, to 
samo można powiedzieć o Polsce, tyle że tutaj o wiele większe 
znaczenie przypadło transferowi kulturowemu. Obok odziaływa-
nia romantyzmu francuskiego i angielskiego duże znaczenie miał 
wpływ niemiecki, co wynikało m.in. z istnienia międzykulturowej 
strefy w zaborze pruskim (przede wszystkim w Wielkim Księstwie 
Poznańskim), jak również z liberalizacji polityki wobec Polaków 
za panowania Fryderyka Wilhelma IV. Poza tym na ziemiach 
polskich, tak samo jak właściwie wszędzie w owej fi lozofi cznej 
epoce, duże znaczenie miała recepcja Hegla i Schellinga37.

Aksjologiczna próżnia, która pozostała po Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej, wywołała w  całej Europie dążenie do konsolida-
cji i syntezy, czemu w przypadku polskim towarzyszył wyraźny 
wzrost świadomości narodowej. W fi lozofi cznych wizjach przy-
szłości przezwyciężano klęskę narodową. Nieodzowność naro-
dowej inteligencji w sensie heglowskim rozumiano tutaj nie jako 
abstrakcyjne fi lozofowanie, lecz gwarancję historyczności narodu 
polskiego i całej Słowiańszczyzny, które przecież berliński auto-
rytet kontestował. W  tym sensie polski mesjanizm w fi lozofi i 
i literaturze, reprezentowany przez Adama Mickiewicza i Zyg-
munta Krasińskiego, rozwijał się równolegle do rosyjskiego sło-
wianofi lstwa, z tą różnicą, że w Polsce przepowiadano nadejście 
„trzeciej ery” Słowiańszczyzny pod przewodnictwem polskim. 

Romantyzm wychował Polaków w przekonaniu, że „ojczyzna 
jest rodzajem wtajemniczenia, przeto zrozumieć ją można tylko 
od wewnątrz, przez uczestnictwo w  narodowym misterium”38. 
Instrumentem tej samoświadomości było przede wszystkim słowo 

36 R. Czepulis-Rastenis, �Klassa umysłowa�..., s. 58.
37 W  Wielkim Księstwie Poznańskim terminu inteligencya używano już około 

1848 r. W  tym samym czasie zarejestrowano jego pojawienie się także w Galicji. 
Debaty fi lozofi czne w  obu tych zaborach nierzadko uważa się za czynnik, który 
zapośredniczył heglizm do Rosji, przede wszystkim w odniesieniu do zapadników 
takich jak Aleksander Herzen; A. Walicki, Polska myśl fi lozofi czna..., s. 13 n., 32 n.; 
W. Molik, Kształtowanie się inteligencji w Wielkim Księstwie Poznańskim, w: Inteligen-
cja polska pod zaborami, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978, s. 102; L. Hass, 
Pokolenia inteligencji polskiej..., s. 114.

38 J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji..., s. 291.
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– literatura służyła jako dowód na to, że naród polski „uznał 
samego siebie w swoim jestestwie”39. Polskie samopoznanie nie 
było jak u Hegla ukierunkowane na państwo, lecz na świado-
mość narodową, na polskość. Podobnie jak u Niemców, wizja 
ta wymagała syntezy – również usytuowanej w  wyimaginowa-
nym środku – przy czym w wypadku polskim chodziło o miejsce 
pomiędzy cywilizowanym, ale kapitalistycznym i odwróconym od 
wiary Zachodem a  niecywilizowaną Rosją, gdzie znano może 
prawa boskie, ale nie prawa człowieka.

Tło społeczne tworzył tu nie heglowski stan średni, ale bli-
żej niezidentyfi kowana oświecona elita. Jednym z  najbardziej 
wyrazistych polskich heglistów był ulubiony uczeń berlińskiego 
mistrza, pochodzący z Poznania miłośnik Schellinga i Mickiewi-
cza, Karol Libelt (1807–1875). Jako pierwszy przejął on heglow-
skie pojęcie inteligencji, by zastosować je do polskiego kontek-
stu społecznego. Inteligencję narodu tworzyli wedle niego „ci, 
wszyscy, co troskliwsze i  rozleglejsze odebrawszy po szkołach 
wyższych i instytutach wychowanie, stoją na czele narodu jako 
uczeni, urzędnicy, nauczyciele, duchowni, przemysłowi zgoła, 
którzy mu przewodzą w skutek wyższej oświaty”40.

W  słowach tych pobrzmiewa bezsprzecznie to samo prze-
konanie co u Wilhelma von Humboldta lub Johanna Fichtego, 
mianowicie że wiedza nie może pozostawać utylitarystyczna, 
lecz powinna przeobrazić całą osobowość. Dlatego też człowiek 
wykształcony stanął na czele narodu dążącego do samopozna-
nia. Ów instrumentalny charakter, nieautonomiczne znaczenie 
pojęcia inteligencji, długo jeszcze oddziaływały na jej samoświa-
domość i  zewnętrzną reprezentację: mówiło się o  inteligencji 
narodowej, ludowej, a później także i proletariackiej. Warstwa 
wykształcona nigdy nie zdołała wyzwolić się z tego „dzierżaw-
czego” dyskursu41. 

39 Słowa Maurycego Mochnackiego (1804–1843), krytyka muzycznego i  lite-
rackiego, odkrywcy Chopina, cyt. za: A. Walicki, Poland Between East and West...,
s. 16.

40 Z  jego artykułu o programowym tytule O miłości ojczyzny (1844), w: tenże, 
Rozprawy o  odwadze cywilnej, miłości ojczyzny, wychowaniu ludów, Kraków 1869, 
s. 112. 

41 M. Zahorska, Spór o  inteligencję w polskiej myśli społecznej do I wojny świa-
towej, w: Inteligencja polska pod zaborami..., s. 185 n.
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Historia tymczasem poszła swoją drogą i  dokonała nie-
przyjemnych korekt w  otoczeniu kształtującej się inteligencji. 
Porażka powstania listopadowego zadała dotkliwy cios domi-
nacji szlachty w sferze kulturalnej i publicznej. Rozpoczęła się 
pierwsza fala konfi skat majątków ziemskich i masowa emigracja 
szlacheckich powstańców. „Zamilknięcie” kulturalnej rezyden-
cji Czartoryskich w Puławach to symboliczny koniec dawnego 
mecenatu magnackiego.

Po stłumieniu powstania nastał okres rządów Iwana Paskie-
wicza, kiedy to władze hamowały rozwój struktury oświatowej 
w Królestwie Polskim. O  ile przed 1831 r. istniało tutaj około 
piętnastu szkół typu gimnazjalnego z  ponad 6 tys. uczniów, 
to po dziesięciu latach pozostało ich już tylko jedenaście 
(i 4300 uczniów), przy czym czesne stale rosło. Również na poli-
tycznie nieszkodliwym poziomie szkoły podstawowej zaznaczył 
się wyraźny regres: w Kongresówce liczba takich placówek spadła 
z 900 w 1812 r. do zaledwie 540 w 1833 r.42 Rozumiało się, nie-
stety, samo przez się, że także oba uniwersytety mieszczące się 
w tej części Polski – warszawski i wileński – zostały zamknięte. 
Ponieważ jednocześnie Uniwersytet Jagielloński dotknęła ger-
manizacja, polskie życie akademickie zostało całkowicie spara-
liżowane. Polacy musieli wyjeżdżać na studia na Zachód i  do 
państw zaborczych (decydowali się na ogół na Wiedeń, Wrocław, 
Berlin, a także Dorpat, Kijów i Petersburg).

Jednocześnie początek rewolucji przemysłowej w latach 40. 
XIX w. zmienił otoczenie społeczne inteligencji. Miejsce właści-
cieli ziemskich jako abonentów prasy, ludzi kupujących książki 
czy chodzących do teatru coraz częściej zajmowało środowisko 
miejskie, które awansowało na wytwórcę i  konsumenta pro-
duktów intelektualnych. Zarazem uwidoczniły się antagonizmy 
między intelektualnym idealizmem a  kapitalizmem miejskim 
i pojawiła się naśladująca paryską bohemę antyburżuazyjna elita 
– cyganeria warszawska. 

42 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku..., s. 580; R. Czepulis-Rastenis, 
�Klassa umysłowa�..., s. 215; T. Kizwalter, �Nowatorstwo i rutyny�..., s. 159.
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Inteligencja jako „państwo w państwach”

Zmiany nadeszły dopiero po odwilży posewastopolskiej 
w 1856 r. i  śmierci cara Mikołaja I. W atmosferze ostrożnych 
reform za panowania Aleksandra II i pod rządami lojalistycznego 
hrabiego Aleksandra Wielopolskiego utworzono w Polsce sieć 
placówek oświatowych, obniżając jednocześnie czesne. Ozna-
czało to również reaktywację uniwersytetu w Warszawie, czyli 
otwarcie Szkoły Głównej. Działała wprawdzie tylko w  latach 
1862–1869, ale z jej murów wyszło wiele symbolicznych postaci 
inteligencji drugiej połowy XIX w.43, jak np. Henryk Sienkie-
wicz i Aleksander Świętochowski. Jednakże już wkrótce kolejne 
powstanie w latach 1863–1864 zakończyło okres reform. 

Na skutek czystek politycznych po powstaniu styczniowym 
warstwa urzędnicza przestała być społecznym zapleczem inteli-
gencji. Wszystkie struktury państwa poddane zostały gruntow-
nej rusyfi kacji, kulminacyjny okres tej polityki przypadł na lata 
1889–1890 za panowania Aleksandra III. Również samorząd 
miejski i wiejski, który w pozostałej części cesarstwa rosyjskiego 
stanowił ważny rezerwuar inteligencji, był dla inteligencji polskiej 
w zasadzie niedostępny. 

Obok administracji i  zreformowanego na wzór rosyjski 
sądownictwa za priorytet w  procesie rusyfi kacji Kraju Nadwi-
ślańskiego (jak odtąd określano Polskę w żargonie urzędowym) 
uznano system oświatowy. Pod koniec lat 60. XIX w. językiem 
wykładowym dla wszystkich przedmiotów – łącznie z polskim! – 
stał się w gimnazjach język rosyjski, a więc obcy (jedyny wyjątek 
stanowiła nauka katechizmu)44. Analogiczna regulacja obowią-
zywała od 1869 r. na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim.

Podobnie rzecz się miała w  zaborze pruskim, choć tutaj 
restrykcje dotyczyły jedynie urzędników oraz nauczycieli na 
średnim i  wyższym poziomie szkolnictwa. Po 1871 r., wraz 
z zaostrzeniem polityki wobec Polaków oraz początkiem Kul-
turkampfu, liczba polskich nauczycieli na poziomie szkolnictwa 

43 Zob. I. Ossowska, Pokolenie Szkoły Głównej, w: Inteligencja polska XIX 
i XX w., red. R. Czepulis-Rastenis, t. 2, Warszawa 1983, s. 169–208.

44 Język obcy powodował również problemy w szkole. Wielu uczniów powtarza-
ło klasę, abiturienci mieli średnio 20 lat, Stefan Żeromski opuścił szkołę w wieku 
22 lat; B. Cywiński, Rodowody niepokornych..., s. 29.
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ponadpodstawowego i wyższego drastycznie spadła, profesoro-
wie polskiego pochodzenia nie mieli de facto żadnej szansy na 
objęcie katedry45. Dlatego też znacząca część warstwy wykształ-
conej pracowała w  administracji prywatnej, przede wszystkim 
w majątkach ziemskich.

Ludzie wykształceni zachowali swoją autonomiczną pozycję 
głównie dzięki działalności patriotycznej. Struktury polskiego 
życia społecznego i  polska przestrzeń publiczna kształtowały 
się tu w sytuacji antagonizmu z Niemcami, jednocześnie często 
się na nich wzorując – począwszy od kooperatyw mleczarskich 
i stowarzyszeń rzemieślniczych, a na polskich czytelniach, stowa-
rzyszeniach śpiewaczych i strzeleckich skończywszy. Nośnikiem 
tego procesu była zrazu szlachta, pod koniec stulecia zaś coraz 
częściej inteligencja.

Jednocześnie ukształtował się profi l społeczny inteligencji 
polskiej w  zaborze pruskim. Wczesna emancypacja chłopów, 
wprowadzony w  1825 r. obowiązek szkolny oraz intensywny 
rozwój szkół podstawowych sprawiły, że alfabetyzacja ludności 
polskiej sięgnęła na przełomie XIX i XX w. 100%, podczas gdy 
w Galicji było 56% analfabetów, a w Królestwie Polskim odsetek 
ten wynosił nawet 69%. Dlatego też w składzie społecznym inte-
ligencji polskiej zaboru pruskiego większy udział miał element 
chłopski i  miejski, co dotyczyło przede wszystkim nauczycieli 
szkolnych i duchowieństwa katolickiego. Niemniej również tutaj 
słabo reprezentowany był element wielkomieszczański, burżu-
azyjny. W  obliczu słabości burżuazji i  przewagi niepolskiego, 
niemieckiego i żydowskiego składnika, teza o wykształceniu się 
polskiej inteligencji mieszczańskiej (Bildungsbürgertum) jest nie-
przekonywająca46.

Warunki rozwoju inteligencji poprawiły się jedynie w pozo-
stającej pod austriackim panowaniem Galicji po 1867 r., kiedy to 
rozpoczęła się doba autonomii. Dzięki dualizmowi austriacko-
-węgierskiemu i rządom namiestnika księcia Agenora Gołuchow-
skiego nastąpiła szybka polonizacja struktur administracyjnych 
i oświatowych. Z tego względu u inteligencji galicyjskiej wytworzyło

45 D. Mycielska, Drogi życiowe profesorów przed objęciem katedr akademickich 
w niepodległej Polsce, w: Inteligencja polska XIX i XX w..., t. 2, s. 289 n.

46 Por. dyskusję na ten temat w: R. Czepulis-Rastenis, �Klassa umysłowa�..., 
s. 14 n.; W. Molik, Kształtowanie..., s. 183.
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się poczucie pewnego związku z  mocarstwem zaborczym, co 
było niemiłym zaskoczeniem dla kolegów z zaboru rosyjskiego. 
Patrząc ze swojego punktu widzenia, dostrzegali u  inteligen-
cji galicyjskiej brak ideowości i  zarzucali jej zaprzedanie się 
walce o byt47.

Inteligenci pracowali przede wszystkim w służbie państwowej 
i  administracji lokalnej. Warstwa ta miała słabo wykształconą 
tożsamość, cechowało ją ponadto duże zróżnicowanie zawodowe 
i  materialne. Podobnie jak na pozostałych ziemiach polskich, 
także i  tutaj znaczenie terminu ‘inteligencja’ ewoluowało: od 
synonimu wykształconej szlacheckiej opinii publicznej do grupy 
ponadstanowej i  demokratycznej. Szansę na wejście do tego 
kręgu wykorzystały w agrarnej Galicji również warstwy niższe, 
chłopi – dzięki spolonizowanej oświacie, a  przede wszystkim 
studiom teologicznym, pojawiły się dynastie inteligenckie chłop-
skiego pochodzenia48.

W Królestwie, na centralnych ziemiach polskich, brakowało 
szkieletu tworzonego przez system oświatowy, wskutek czego 
inteligencja zyskała szczególny charakter. Formalne wykształce-
nie nie decydowało tu o przynależności do tej warstwy – inaczej 
być nie mogło, skoro w  pewnych okresach dyplom posiadała 
mniej niż połowa jej członków49. Dlatego też nie groziło jej – tak 
realne w wypadku inteligencji niemieckiej – niebezpieczeństwo 
skostnienia edukacji. 

Współpraca z państwami zaborczymi nie była dla inteligen-
cji polskiej łatwa. Albo wypierano ją z życia publicznego, albo 
– z  przyczyn materialnych – zmuszona była wieść marginalną 
urzędniczą egzystencję, która pozostawiała ją wewnętrznie obo-
jętną. Dylemat polskiego inteligenta polegał często na sprzeczno-
ści między posłannictwem narodowym a codziennością. Trudno 
byłoby przetrwać, rezygnując zupełnie z pracy na rzecz państwa, 
tak więc historyczny obraz inteligenta różnił się zapewne od 

47 J. Żurawicka, Inteligencja warszawska w  końcu XIX wieku, Warszawa 1978, 
s. 60.

48 Por. szczegółowo: I. Homola, Nauczycielstwo krakowskie w okresie autonomii, 
1867�1914, w: Inteligencja polska XIX i XX w..., t. 2, s. 83–130. Ogólnie: taż, �Kwiat 
społeczeństwa [�]�; M. Janowski, Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dyle-
maty ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889�1914, Warszawa 
1996. 

49 R. Czepulis-Rastenis, �Klassa umysłowa�..., s. 248.
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mitycznego portretu powstańca, zesłańca i  innych „niepokor-
nych”. Inteligenci podejmowali pracę w  sektorze prywatnym 
lub wstępowali do służby państwowej, jak np. tysiące polskich 
inżynierów – choćby Stanisław Kierbedź, którego nie kto inny 
jak sam car Mikołaj I objął i ucałował w podziękowaniu za most 
nazwany cesarskim imieniem50. Również w wojsku rosyjskim słu-
żyło okresowo niemało Polaków – jeszcze przed powstaniem 
styczniowym w I Korpusie rosyjskiej armii jedna trzecia ofi cerów 
była pochodzenia polskiego. Także po stłumieniu powstania, 
zanim jeszcze rozpoczęła się polityka radykalnego wykluczania 
i rusyfi kowania Polaków, w latach 1864–1870 prawie dwie trzecie 
inteligencji w Kongresówce pobierało wynagrodzenie od znie-
nawidzonego caratu – zabiegano przy tym nie tylko o pieniądze, 
ale także o wyróżnienia51. Typowa kariera zawodowa polskiego 
inteligenta w zaborze pruskim bądź rosyjskim rozpoczynała się 
od niezbyt absorbującego stanowiska na niższym szczeblu admi-
nistracji miejskiej (poczta, magistrat itp.) lub w sektorze prywat-
nym (kasa pożyczkowa, spółka kolejowa itp.), a  jej celem była 
majątkowa niezależność, która jednakże dla wielu pozostawała 
jedynie marzeniem52.

Tradycyjne szlacheckie zaangażowanie w  służbę krajowi 
praktykowano wówczas w  formie pracy na rzecz narodowej 
przestrzeni publicznej – powstać miało „państwo w państwie”. 
Tragiczna lekcja historii sprawiła, że jednoznacznie pozytyw-
nie oceniano tu państwo jako takie – inaczej niż inteligencja 
rosyjska. „Wzajemna zależność idei narodowej i  inteligencji” 
wpłynęła również na wizję przyszłości narodu w  zjednoczonej 

50 Chodzi o most, który Stanisław Kierbedź zbudował na zlecenie Mikołaja I na 
Newie w  Sankt Petersburgu, poczatkowo zwany Błagowieszczańskim, potem Mi-
kołajewskim (obecnie most lejtnanta Schmidta, odbudowany w latach 1937–1938). 
Inny słynny most wzniesiony przez tego inżyniera – w Warszawie – również nosił 
cesarskie imię – most Aleksandryjski (od cara Aleksandra II), potocznie zwano go 
jednak mostem Kierbedzia, obecnie w  tym miejscu znajduje się most Śląsko-Dą-
browski (przyp. red. nauk.).

51 J. Leskiewiczowa, Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym, War-
szawa 1961, s. 125, 137. Odnosi się to również do życia gospodarczego – lepsze 
szanse i wyższe płace na rynku pracy umysłowej w carskiej Rosji przyciągały wiele 
osób szukających „wymarzonej areny dorobku” (Żeromski).

52 B. Petrozolin-Skowrońska, Inteligencja Warszawy przed powstaniem stycznio-
wym, w: Inteligencja polska XIX i XX w..., t. 2, s. 4, 40 n.; J. Żurawicka, Z problema-
tyki formowania się inteligencji warszawskiej i  jej świadomości w końcu XIX wieku, 
w: Warszawa popowstaniowa 1864�1918, z. 1, Warszawa 1968, s. 478.

Znośna zbędność bytu



144

Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie

i suwerennej Polsce53. Projekt ten do 1918 r. odsuwał na dalszy 
plan wszystkie inne idee: zarówno koncepcję liberalnego spo-
łeczeństwa obywatelskiego, jak i socjalizm. Normatywna utopia 
inteligencji była jednocześnie narodowo-etatystyczna i ukierun-
kowana społecznie.

Pytanie, jaką drogą należy dążyć do urzeczywistnienia tej 
wizji podzieliło inteligencję. Do tych rozwarstwień dochodziły 
jeszcze ogólnoeuropejskie spory o  społeczny kształt nowocze-
sności. Wprawdzie klasyczny irredentyzm z  obrazem kajdan 
i estetyką zesłania pozostał ważnym symbolem także w drugiej 
połowie XIX w., przestał jednak determinować całą egzystencję. 
Z drugiej strony również konsekwentny lojalizm (ugodowcy) był 
w Kongresówce po 1863 r. postawą raczej nietypową. Łatwiej 
akceptowali ją raczej ludzie wykształceni niepolskiego pocho-
dzenia oraz wybrane grupy społeczne, jak arystokracja, wielka 
burżuazja i część kleru.

Po stłumieniu powstań poglądy większości skłaniały się ku 
fi lozofi i wyrażanej przez warszawski pozytywizm. Jego stosu-
nek do emancypacji narodowej najlepiej wyraża formuła Julesa 
Ferry’ego, który powiedział o Alzacji: „y penser toujours, n’en 
parler jamais”. Aleksander Świętochowski, duchowy przywódca 
młodego pokolenia, obwieścił w „Przeglądzie Tygodniowym”, że 
oto inteligencja postępowa zastąpiła pokolenie swoich ojców. 
Sformułował hasło „ciężkiej, spokojnej i wytrwałej pracy u pod-
staw”, głosił strategię „małych czynów” w  imię wielkiej przy-
szłości. Strategia ta została już wkrótce poddana ostrej krytyce, 
ponieważ z jednej strony przyszłość ruchu niepodległościowego 
nie rysowała się zbyt optymistycznie, a  z  drugiej – problemy 
społeczne nadal się pogłębiały. Miejsce Darwina i Marksa zajął 
neoirredentyzm w stylu Józefa Piłsudskiego54.

Jednakże dziedzictwo pozytywizmu warszawskiego miało 
dla samoświadomości inteligencji wagę nie mniejszą niż roman-
tyzm. Patos „małych czynów” otwierał epokę intensywnego roz-
woju społecznej tkanki inteligencji, a  tym samym całego życia 

53 A. Garlicka, Wyrobnicy i  luminarze, w: Inteligencja polska XIX i  XX wieku. 
Materiały z wystawy i sesji naukowej, red. A. Garlicka, J. Jedlicki, Warszawa 1997, 
s. 19.

54 Zob. m.in. I. Ossowska, Pokolenie Szkoły Głównej..., s. 203 n.; J. Kurczewska, 
Społeczny wzór uczonego, w: Inteligencja polska XIX i XX w..., t. 2, s. 135–160.
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publicznego. Proces ten przekroczył granice zaborów i bezpo-
średnio poprzedził odbudowę państwowości polskiej. Również 
pod względem społecznym pozytywizm wyznaczył nową epokę 
w rozwoju inteligencji. Wprawdzie warstwa wykształcona nadal 
pozostawała elitarna – wykształceniem wyższym mogła poszczy-
cić się jedynie mała grupa, w 1897 r. w Warszawie było to 1,8% 
mężczyzn i  0,4% kobiet – niemniej można już mówić o elicie 
masowej, czyli – jak to wówczas ujmowano – o „inteligentnym 
tłumie”55. 

Samoorganizacja nowoczesnego społeczeństwa przyjęła 
w  Polsce specyfi czną formę samopomocy narodowej56. Poza 
świadomością pojedynczych przypadków arystokratycznego 
mecenatu w polskiej pamięci zbiorowej przetrwało przekonanie, 
że nieodzownym atrybutem inteligencji była działalność społecz-
nikowska. Nastroje fi ndesieclowe czy pesymizm kulturowy nie 
miały tu większego znaczenia. Dla nowego pokolenia inteligent 
był czymś w  rodzaju pracowitego pająka historii, jego główna 
rola polegała na snuciu tkanki społecznej. Życie towarzyskie 
tej warstwy zyskało post factum znaczenie ogólnonarodowe 
i powszechnodziejowe.

Polegało ono przede wszystkim na wypełnianiu luk w oświa-
cie poprzez organizowanie półlegalnego bądź nielegalnego sys-
temu alternatywnego nauczania w  języku polskim (i  w  duchu 
narodowym). Problem częściowo rozwiązywały szkoły prywatne. 
Około 1905 r. działało ich w Królestwie około 550, z czego więk-
szość przeznaczona była dla dziewcząt. Przede wszystkim jednak 
funkcjonowały w tym okresie struktury nieformalne, jak kółka 
samokształceniowe lub ziomkostwa57. Powstałe w  ten sposób 

55 J. Żurawicka, Z problematyki formowania..., s. 178.
56 J. Piskurewicz, Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w  latach 

1869�1906. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i Kasa im. Mianowskiego, Wrocław 1990; 
M. Micińska, Ob�čestvennaja �isn� i mezenatstvo nauki i prosve�čenija v Var�ave posle 
Janvarskogo vosstanija (1863) do 1890-ch gg., osnovy i formy, w: Intelligencija v istorii. 
Obrazovannyi čelovek v predstavlenijach i socjalnoj dejstvitel�nosti, red. D.A. Sdviž-
kov, Moskva 2011, s. 103–138; H. Chamerska, Mecenat biblioteczny w Polsce okresu 
zaborów, w: Inteligencja polska XIX i XX w..., t. 6, s. 28.

57 W  polskim piśmiennictwie określenie to stosuje się do stowarzyszeń sku-
piających pochodzących z  jednej miejscowości Żydów ocalonych z  Zagłady lub 
wysiedlonych po drugiej wojnie światowej Niemców, tu autor ma zapewne na myśli 
nieformalne stowarzyszenia/koła gimnazjalistów, a  przede wszystkim studentów 
pochodzących z tego samego regionu (przyp. red. nauk.).
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kontakty pielęgnowano poprzez zjazdy absolwentów, publikację 
ksiąg pamiątkowych i wzajemną protekcję.

Działalność słynnego nielegalnego Uniwersytetu Latającego 
w Warszawie osiągnęła punkt kulminacyjny na przełomie wie-
ków. Studiowały tu u  najlepszych polskich naukowców setki 
słuchaczy, w tym wielu uczniów ze zrusyfi kowanych gimnazjów, 
przede wszystkim jednak uczestniczki kobiecych kółek samo-
kształceniowych. „Babski uniwersytet” przyczynił się do rozwią-
zania problemu polskiej edukacji kobiecej58.

Jednakże poza Galicją kariery czysto akademickie pozostały 
rzadkością. Polska nauka tego okresu przetrwała dzięki entu-
zjastom, którzy zmuszeni byli, aby: „Naukę uprawiano prywat-
nie”59. Z myślą o poprawie perspektyw życiowych naukowców 
absolwenci Szkoły Głównej założyli w 1881 r. Kasę im. Józefa 
Mianowskiego, której zadanie polegało na wspieraniu działalno-
ści naukowej. Dysponowała ona rocznym budżetem w wysokości 
860 tys. rubli i  nazywana była „polskim ministerstwem nauki 
w okresie niewoli”60. Okres pierwszej rewolucji w Rosji w latach 
1905–1907 i  następująca po niej relatywna liberalizacja życia 
publicznego stworzyły lepsze warunki dla tego rodzaju inicja-
tyw. Po raz pierwszy od powstania listopadowego pojawiła się 
szansa na normalizację polskiego życia naukowego, w  1907 r. 
powstało Towarzystwo Naukowe Warszawskie jako poprzednik 
Akademii Nauk61.

Przede wszystkim jednak główną rolę w konsolidacji opinii 
publicznej odegrała prasa, będąca – w zgodzie z poglądem Lenina 
– „nie tylko kolektywnym propagandystą i kolektywnym agita-
torem, lecz również i  kolektywnym organizatorem”62. W  obli-
czu ograniczonego rynku pracy dla absolwentów uniwersytetu

58 A. Szwarc, Aspiracje edukacyjne i zawodowe kobiet w środowiskach inteligen-
cji, w: Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. A. Żarnowska, 
A. Szwarc, t. 2, Warszawa 1992, cz. 1, s. 102 n.

59 Por. W. Smoleński, Warunki pracy naukowej w  byłym Królestwie Polskim 
w  okresie odwetu rosyjskiego za powstanie styczniowe, w: tenże, Studia historyczne, 
Warszawa 1925, s. 285. 

60 M. Micińska, Ob�čestvennaja �isn�..., s. 131–132 n.
61 Zob. obszernie w: H. Kiepurska, Inteligencja zawodowa Warszawy 1905�1907, 

Warszawa 1967.
62 W.I. Lenin, Od czego zacząć? (1901), w: tenże, Pisma wybrane, wybrał J. Ła-

dyka, Warszawa 1980, s. 159.
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oferowała ona pewne możliwości zarobkowania, uważano ją 
ponadto za substytut struktur naukowych – dotyczyło to np. 
popularnej „Biblioteki Warszawskiej” lub dosyć licznych czaso-
pism fachowych. W „grubych czasopismach” o najróżniejszym 
profi lu ukazywały się dzieła Bolesława Prusa, Henryka Sienkie-
wicza, Stefana Żeromskiego i Elizy Orzeszkowej. To właśnie oni, 
obok wieszczów polskiego romantyzmu, tworzyli kanon lektur 
inteligencji. Romantyczna tradycja literata-proroka przejawiała 
się dużym znaczeniem czynnika literackiego dla tożsamości inte-
ligenckiej. Literatura niosła tu ze sobą, podobnie jak we Francji 
i w Rosji, silny ładunek ideologiczny63.

Wszystkie struktury polskiej przestrzeni publicznej były 
wielo czynnościowe. Najbardziej rozpowszechnione: towarzystwa 
dobroczynne, kasy pożyczkowe i inne tym podobne organizacje 
samopomocy narodowej służyły faute de mieux jako fora opinii 
publicznej, ponieważ to poprzez nie społeczeństwo w warunkach 
reżimu autorytarnego mogło najłatwiej realizować własną ini-
cjatywę64. Działalność Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami czy 
Polskiego Towarzystwa Higienicznego, a nawet Stowarzyszenia 
Wioślarskiego czy Towarzystwa Cyklistów wykorzystywano do 
przeprowadzania publicznych wykładów i debat65.

W okresie tym rozkwitło również życie publiczne warszawskich 
kawiarni, które miały już swoich stałych bywalców. Istniały krócej 
niż ich odpowiedniczki w Anglii czy Francji, niemniej na przeło-
mie XIX i XX w., a zwłaszcza w okresie międzywojennym, kawiar-
nia tworzyła frankofońską atmosferę Warszawy, jej image jako 
Paryża Wschodu. Była to przyjazna przestrzeń, która w warun-
kach obcego reżimu pozwalała na namiastkę praw obywatelskich 
– wolności zgromadzeń i wolności słowa – przy fi liżance kawy66.

Po 1905 r. w Kongresówce, podobnie jak w całej carskiej Rosji, 
„tkano” w  przyspieszonym tempie „żywą tkankę  społeczną”. 

63 B. Cywiński, Rodowody niepokornych..., s. 62.
64 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku..., s. 473.
65 J. Żurawicka, Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku..., s. 247 – procesy 

te przypominały publiczną działalność rosyjskiej inteligencji w  centrum carskiej 
Rosji.

66 Inteligencja polska podchodziła do herbaty z  dystansem, traktując ją jako 
napój „azjatycki”. Ponadto handel herbatą był w Warszawie zmonopolizowany przez 
Moskali, a  zatem wypadało go bojkotować; A. Tuszyńska, Rosjanie w  Warszawie, 
Warszawa 1992, s. 52.
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Inteligencja jak zwykle angażowała się wszędzie – począwszy od 
towarzystw oświatowych i organizacji zawodowych, a na koopera-
tywach rolniczych i kursach pszczelarskich skończywszy67. W ten 
sposób perspektywa narodowa (antycypacja suwerennego pań-
stwa) bez żadnej sprzeczności łączyła się ze społeczną (kształ-
towaniem społeczeństwa obywatelskiego).

Działalność publiczna, defi niująca wewnętrzną i zewnętrzną 
reprezentację inteligencji, uformowała się w  swej szczególnej 
postaci nie tylko pod wpływem obcej władzy, ale także rela-
cji między szlachtą, inteligencją a mieszczaństwem. Nie można 
powiedzieć, by zupełnie brakowało w  tym obrazie mieszczań-
stwa jako warstwy społecznej i  twórcy publicznego dyskursu, 
jednakże posłannictwo publiczne realizowało się w  ramach, 
które odpowiadały francuskiemu obywatelstwu, a nie niemiec-
kiej mieszczańskości (Bürgerlichkeit). Rozsadza to właściwie 
ramy pojęciowe języka niemieckiego, jak bowiem mogą istnieć 
obywatele bez państwa i znaczącego mieszczaństwa?68 W spo-
łeczeństwie polskim, ukształtowanym pod wpływem szlachty, 
było to możliwe, ponieważ już w XVII w. szlachta określała się 
mianem obywateli. Jeszcze w XIX w. właściciele ziemscy uważali 
się zarazem za inteligencję i obywateli – dlaczego by nie, skoro 
żadne z tych słów nie odsyłało do mieszczańskości69. 

W XIX w. heterogeniczność szlachty rosła wraz z rozluźnia-
niem się porządku stanowego. Pogłębiały ją restrykcyjne działa-
nia rządu rosyjskiego70, wywłaszczenia i zsyłki, a przede wszyst-
kim zniesienie pańszczyzny, które było cezurą wyznaczającą 
początek masowej upadłości starych folwarków, a  tym samym 
exodusu zubożałej szlachty wiejskiej do miasta.

Począwszy od drugiej połowy lat 60. XIX w. „wysadzeni 
z siodła” byli codziennym widokiem na ulicach większych miast, 

67 A. Mencwel, Poza �weselem� i �snem o potędze�, w: Inteligencja polska XIX 
i XX wieku. Materiały z wystawy i sesji naukowej..., s. 153.

68 W  języku niemieckim Bürger oznacza zarówno ‘obywatela’, jak i  ‘mieszcza-
nina’.

69 J. Tazbir, Kultura szlachecka..., s. 62. Za wskazówkę na temat galicyjskich 
ziemian dziękuję Philippowi Therowi. Co ciekawe, w  języku rosyjskim określenie 
obywatel zyskało pod wpływem inteligencji równie negatywne, fi listerskie zabarwie-
nie, co pojęcia mieszczanin i biurger. 

70 Zob. A. Zajączkowski, Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce. Ideo logia 
a struktury społeczne, Wrocław 1961, s. 106 n.
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przede wszystkim Warszawy. Wraz z upadkiem majątków ziem-
skich skurczył się również rynek pracy dla drobnej szlachty, 
czyli ofi cjalistów zatrudnianych dotąd we dworach i majątkach 
niegdyś bogatszej szlachty. Nawet jeśli zubożali szlachcice nie 
wyjeżdżali do miasta, niewiele pozostawało z ich wcześniejszego 
rezydencjalnego stylu życia – przy odrobinie szczęścia można 
było zostać agronomem, rządcą lub urzędnikiem kolejowym71. 
Wskutek tego, że „szlachta polska stopniała jak wielki lodowiec 
i wsiąkła w rozmaite pokłady narodu”72, publiczny obraz inte-
ligencji zyskał miejski charakter. Zarówno w mieście, jak i na 
wsi inteligencja wyrosła poza pierwotne ziemiańskie korzenie 
i  stała się określeniem warstwy wykształconej, w  której prym 
wiedli nie tylko ludzie związani z siedzibami szlacheckimi i kler, 
ale również ukształtowani przez miasto lekarze, nauczyciele, 
aptekarze i notariusze.

W  większych miastach „wysadzeni z  siodła” szlachcice 
i szlachcianki, pozbawieni praktycznych kwalifi kacji, mieli nikłe 
szanse na znalezienie pracy. Stawali się często nauczycielami, 
korepetytorami i guwernantkami, a w najgorszym razie ich status 
drastycznie się obniżał i pracowali jako rzemieślnicy bądź robot-
nicy. Nawet gdy szlachcic pracował jako furman (koń i powóz 
były nierzadko jedynym, co pozostawało z majątku) czy konduk-
tor w tramwaju konnym nie uważano tego już za hańbę dla rodu. 
Niemniej szlachta, nawet sproletaryzowana, dążyła do tego, by 
następnemu pokoleniu zapewnić lepszy start – przede wszystkim 
poprzez zdobywane za wszelką cenę wykształcenie73.

Ta dość szczególna sytuacja wywarła duży wpływ na rozwój 
inteligencji. Bariera między nią a  magnaterią pozostała przez 
cały XIX w. nienaruszona – mimo wspólnego życia towarzy-
skiego i  działań publicznych. Wśród arystokracji panowała 
postawa „wyższości i pogardy […], dworskiego snobizmu” wobec 

71 D. Rzepniewska, Wiejscy ofi cjaliści, w: Społeczeństwo Królestwa Polskiego. 
Studia o uwarstwieniu i  ruchliwości społecznej, red. W. Kula, t. 1, Warszawa 1965, 
s. 233 n.; A. Garlicka, Wyrobnicy i luminarze..., s. 15.

72 Aleksander Świętochowski, cyt. za: J. Żurawicka, Inteligencja warszawska 
w końcu XIX wieku..., s. 66.

73 Jako świetny przykład (ponownego) awansu społecznego zubożałej rodzi-
ny szlacheckiej posłużyć może wiodąca postać endecji, Roman Dmowski, który 
pochodził z  rodziny rzemieślniczej o  korzeniach szlacheckich; por. J. Żurawicka, 
Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku..., s. 65 n.
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merytokracji i skrybów74, jej przedstawiciele żyli z dala od śro-
dowiska miejskiego i decydowali się na pewne formy współpracy 
z zaborcami – krótko mówiąc, rekrutacja inteligencji w tej grupie 
była na ogół wykluczona. O obrazie warstwy decydowali nato-
miast inteligenci pochodzący ze średniej, a  przede wszystkim 
drobnej szlachty. Inteligenckie zajęcie uważali wręcz za życiowe 
osiągnięcie, byli dumni z nowej tożsamości75. Pozytywiści war-
szawscy – sami niemal wyłącznie „wysadzeni z siodła”, zubożali 
szlachcice – podkreślali prestiż wolnych zawodów. Dotyczyło to 
nie tylko tradycyjnie cenionego przez szlachtę zawodu prawnika, 
estymą cieszyli się również inżynierowie i lekarze.

Zarazem procesy te mieściły się w ogólnoeuropejskim feno-
menie „inteligentnego proletariatu” i nadprodukcji inteligencji. 
Na polskim rynku pracy umysłowej, który był obiektywnie nie-
wielki, a został jeszcze sztucznie ograniczony przez zaborców, 
niewykwalifi kowana szlachta, podobnie jak przybysze z  innych 
warstw, miała małe szanse na godziwy zarobek. Głodowe płace 
i niskie honoraria, marne lokum, znoszone spodnie i zdarte buty 
towarzyszyły inteligencji nie tylko w latach studenckich, ale nie-
rzadko również przez resztę życia. Egzystencja na skraju nędzy 
wpłynęła również na reprezentację warstwy wykształconej, asceza 
wymuszona mieszała się z zamierzoną.

Niemniej bieda nie stała w sprzeczności ze szlachectwem wie-
dzy, wręcz przeciwnie, stanowiła dla niego korzystne tło. Dlatego 
też elitarną tożsamość „biednych, lecz dumnych” rozumiano jako 
szlachectwo nie tylko w sensie alegorycznym, ale i dosłownym 
– teza o  szlacheckim pochodzeniu inteligencji stała się odtąd 
nieodzownym składnikiem jej samoświadomości76. Życie towa-
rzyskie inteligencji wiele czerpało z tradycyjnej kultury dworskiej 
(rezydencjalność), kontakty towarzyskie przypominały przed-

74 B. Petrozolin-Skowrońska, Inteligencja Warszawy..., s. 40; R. Czepulis-Ra-
stenis, �Klassa umysłowa�..., s. 131 n., 139, 202; J. Leskiewiczowa, Warszawa i  jej 
inteligencja..., s. 165–167.

75 Zob. L. Sadowski, Polska inteligencja prowincjonalna i jej dylematy ideowe na 
przełomie XIX i XX wieku (na przykładzie guberni łomżyńskiej, suwalskiej i Białego-
stoku), Warszawa 1988, s. 14 n.

76 Por. dyskusję nad tezą o  szlacheckim pochodzeniu inteligencji, rozpoczętą 
przez powojenną socjologię lewicową: J. Chałasiński, Społeczna genealogia inte-
ligencji polskiej, Warszawa 1946; tenże, Przeszłość i  przyszłość inteligencji polskiej, 
Warszawa 1958; J. Szczepański, Inteligencja i społeczeństwo, Warszawa 1957 i in.
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nowoczesne sąsiedztwo, dla którego powiązania społeczne miały 
znaczenie ontologiczne. „Miejskie sąsiedztwo tworzyło socjolo-
giczne ramy zjawiska getta dobrego towarzystwa”77.

Odziedziczone po szlachcie posłannictwo inteligencji wyka-
zywało w drugiej połowie XIX w. wiele paralel z myślą rosyjską, 
przede wszystkim narodników. W  obu społeczeństwach upo-
wszechniła się pod koniec XIX w. fi lozofi a „pokutującego szlach-
cica”, który uzyskał swoje wykształcenie na koszt nadwątlonych 
sił ludu, niejako w formie zaliczki, i jego powinnością jest teraz 
spłacenie „świętego długu”. Różnica w stosunku do inteligencji 
rosyjskiej polegała na tym, że w Polsce obok obowiązku społecz-
nego wobec ludu równie ważne były powinności wobec narodu78.

Filozofi ę tę stosowano również w praktyce, polscy inteligenci, 
podobnie jak ich rosyjscy koledzy, „poszli w  lud”. W powieści 
Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego protagonista doktor 
Judym opuszcza ukochaną z powodu „przeklętego długu” wobec 
narodu. Symptomatyczny był również inteligencki anarchizm 
Jana Wacława Machajskiego. Dyskredytował on symboliczny 
kapitał „kapłańskiej sekty”, czyli warstwy wykształconej, która 
wedle niego była jeszcze gorszym wrogiem proletariatu niż posia-
dacze innych rodzajów kapitału79.

Tam, gdzie pojawia się idea posłannictwa, łatwo może zrodzić 
się przekonanie o wyjątkowości. Międzywojenny kronikarz war-
stwy wykształconej stwierdził, że polska inteligencja nie „będzie 
miała odpowiednika ani w społecznym układzie krajów obcych, 
ani nawet w samych pojęciach ludzi zachodnich, nigdzie bowiem 
nie stała się ona, jak u nas, przez cały wiek niewoli naczelnym 
czynnikiem narodowego rozwoju”80.

Problemy relacji między inteligencją a mieszczaństwem leżały, 
jak już wspomniałem, bardziej w sferze kulturowej niż społecz-
nej. Zwiększał się udział mieszczaństwa w składzie społecznym 
warstwy wykształconej, ale kultura stanu mieszczańskiego odgry-
wała większą rolę jedynie na poziomie codziennych kontaktów 

77 Tę tezę J. Chałasińskiego przejmuje A. Zajączkowski (Z dziejów inteligencji 
polskiej, Wrocław 1962, s. 53).

78 W. Kozłowski, Czy mamy inteligencję (1893), cyt. za: J. Żurawicka, Inteligencja 
warszawska w końcu XIX wieku..., s. 215.

79 A. Wolski (J.W. Machajski), Umstvennyj rabočij, t. 1–3, Genf 1904–1905.
80 W. Berent, Diogenes w kontuszu, Warszawa [1937], s. 279.
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i nie wpłynęła na ogół społeczeństwa. Mieszczaństwo pozostało 
heterogeniczną mieszanką, amorfi czną masą złożoną z  osób, 
które nie posiadały majątku ziemskiego, a  zarazem nie były 
chłopami, nie wytworzyło też odrębnej tożsamości. Poszczególne 
grupy wyróżniały się raczej wedle kryterium zawodu, wyznania, 
narodowości i własności.

Gustav Freytag tak to wyraził z perspektywy narodowo-nie-
mieckiej ustami głównego bohatera Soll und Haben (Winien 
i  ma), Antona Wohlfarta: Polacy „nie mają stanu mieszczań-
skiego”, a „to znaczy, że nie mają kultury”. W Polsce oczywiście 
nie akceptowano tego wniosku, zgadzano się jednak z przesłanką. 
O tym, by mieszczaństwo i inteligencja były blisko spokrewnione, 
nie może tu być mowy81. Liberałowie – jak Stanisław Staszic, 
a później również pozytywiści – uważali, że brak klasy średniej 
stanowi zasadniczą przeszkodę na drodze do postępu społecz-
nego i narodowego.

Za nośnik postępu liberałowie uważali warstwę miejską z inte-
ligencją na czele. Przy udziale „polskiego mieszczanina” powstać 
miał „zjednoczony, homogeniczny naród”. Jednakże określenie 
‘polski’ miało tu dwojakie znaczenie: wyznaczało także granicę 
pomiędzy mieszczaństwem a narodowo obcą burżuazją. 

Do polskiego mieszczaństwa zaliczano najczęściej stan średni, 
mieszczaństwo rzemieślnicze oraz przeobrażoną w mieszczań-
stwo szlachtę. Natomiast przeważającą część kapitalistycznej 
burżuazji, przedsiębiorcze mieszczaństwo handlarzy, fi nansi-
stów, fabrykantów stanowili pod koniec XIX w. Żydzi, Niemcy 
i  inni nie-Polacy. Co charakterystyczne, emancypacja Żydów 
w wyniku reform Aleksandra Wielopolskiego przyczyniła się nie 
tylko do polonizacji Niemców, ale także do powstania polskiej 
klasy średniej82. Mimo polonizacji wielu Żydów i ich aktywnego 
udziału w  poczynaniach inteligencji – przykładem są ważne 
zarówno dla gospodarki, jak i dla inteligencji klany Kronenber-
gów i Natansonów – burżuazja nie mogła rościć sobie praw do 
narodowego posłannictwa czy chociażby udziału w przywództwie 
społeczeństwa.

81 Por. M. Janowski, Niemieckie spory wokół Bildungsbürgertum. Konstrukt histo-
ryków, typ idealny czy rzeczywistość dziejowa?, „Kultura i Społeczeństwo” 44, 2000, 
nr 2, s. 81 n.

82 Tenże, Polska myśl liberalna..., s. 136.
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Sytuację utrudniało to, że interes ekonomiczny dużych 
przedsiębiorców pozostawał w  sprzeczności z  irredentyzmem. 
Literatura roiła się od antyżydowskich stereotypów, co zresztą 
wynikało również z tradycyjnego antysemityzmu: począwszy od 
dwulicowego wiejskiego karczmarza, zdradzającego powstańców, 
a skończywszy na niemieckich fabrykantach z Łodzi, którzy bez 
chwili wahania wzywali oddziały rosyjskie dla stłumienia strajku. 
W rezultacie w przestrzeni publicznej powstał obraz burżuazji 
jako zdrajczyni narodu. Tożsamość inteligencji była antybur-
żuazyjna, co wiązało się nie tylko z  postawami antyrosyjskimi 
i antyniemieckimi, ale przede wszystkim – antysemickimi. Stało 
się to szczególnie widoczne po 1918 r. 

Pewną rolę odegrały tu również: ambiwalentny stosunek do 
Zachodu, poszukiwanie „trzeciej drogi” i polski mesjanizm, który 
na skutek wzajemnych wpływów był intensywnie recypowany 
również przez rosyjskich romantyków i narodników. Burżuj to 
zawołanie bojowe rosyjskiej rewolucji, a  zarazem popularne 
słowo z wokabularza polskiej inteligencji, tyle że w Polsce okre-
ślenie ‘burżuj’ nie tylko oznaczało kapitalistycznego krwiopijcę, 
ale również wskazywało na jego niepolskie pochodzenie83.

Gdy kapitał zaczął dążyć do uzyskania również symbolicznego 
znaczenia, pojawiło się, przede wszystkim w kręgach o charakte-
rze szlacheckim, widmo parweniusza i sarkazm względem kupców-
-literatów, „Newachowiczów na Parnasie”84. Zarówno w polskim, 
jak i rosyjskim dyskursie inteligencji ‘mieszczaństwo’ i  ‘burżuj’ 
stały się synonimami banalności, nowych ‘chamów’. Obejmowało 
to również fi listerskiego inteligenta bez ideologii85. Wytyczone 
w ten sposób mentalne terytorium inteligencja rosyjska postrze-
gała jako gorod Głupow, a inteligencja polska – jako Obrzydłó-
wek: nuda, pustka, straszliwa prowincja, gdzie „dusza umiera”86. 

Replikowano w  ten sposób charakterystyczną dla całej 
Europy w  drugiej połowie XIX w. krytykę fi listerskiego stylu 
życia – z pełnym zestawem zarzutów o manczesteryzm, żądzę 

83 N. Koestler, Polska inteligencja..., s. 279. Por. w Przedwiośniu Żeromskiego: 
„To jest nie człowiek. To istny burżuj”.

84 I. Ihnatowicz, Burżuazja warszawska, Warszawa 1972, s. 183.
85 M. Zahorska, Spór o inteligencję..., s. 208.
86 H. Janaszek-Ivaničková, Świat jako zadanie inteligencji. Studium o  Stefanie 

Żeromskim, Warszawa 1971, s. 43–46.
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pieniądza, podwójną moralność i brak zrozumienia dla sztuki. 
Jednakże w odróżnieniu od zbuntowanych bratnich duchów na 
Zachodzie, którzy najczęściej sami pochodzili z mieszczaństwa, 
inteligenci w  Polsce i  w  Rosji wypowiedzieli wojnę burżuazji 
jeszcze zanim ta skrystalizowała się w tutejszych społeczeństwach 
czy zyskała siłę taką jak na Zachodzie87.

Wyraźny wpływ tradycji szlacheckiej zaznaczył się zarówno 
w rosyjskim etosie patriarchalno-ziemiańskim, jak i w polskiej 
fi lozofi i życia gospodarczego. Wprawdzie w dobie pozytywizmu 
pewna część polskiej opinii publicznej zaczęła hołdować libe-
ralno-mieszczańskiemu ideałowi profesjonalizmu, darzyć powa-
żaniem fachowca oraz sumienną i wytrwałą pracę88, jednakże, 
pomijając już zarzuty o zdradę narodową, z niechęcią patrzono 
na fi listerską fi lozofi ę zapobiegliwej krzątaniny. Zdeterminowane 
przez ekonomię wartości i styl życia nie spotkały się z sympa-
tią ani ze strony lewicy, ani narodowej demokracji. „Jakież to 
mizerne, poziome, obrzydliwe postacie tych cnotliwych inżynie-
rów, chwytających tłuste koncesye i  wiotkie panny z  grubymi 
posagami” – pisał z oburzeniem na przełomie XIX i XX w. Jan 
Popławski o literaturze pozytywistycznej89.

Antymaterializm i antykapitalizm stały się dla pokolenia po 
pozytywizmie normatywnym ideałem inteligenta – i w takiej właś-
nie formie przetrwał on w pamięci historycznej. Dzienniki pełne 
są wypowiedzi o „ogromnym zastępie cichych pracowników […], 
którzy ni dla chleba, ni dla żadnych innych korzyści nie sprzenie-
wierzyli się duszy powszechnej”, taka w nich była „bezinteresow-
ność, taki idealny, apostolski nastrój”90. Z krytycznego punktu 
widzenia prowadziło to do „jakiejś ponurej polityki ubóstwa, 
fi lozofi i obywania się niczym, pogardy dla mieszczaństwa, dla 
kołtunerii […] dla kupców […]. Brak pieniędzy był tu legity-
macją porządności, zaradność życiowa – raczej dyskwalifi kacją, 
a w każdym razie świadectwem obcości”91.

87 Por. M. Ossowska, Moralność mieszczańska, Łódź 1956; J. Jedlicki, Jakiej 
cywilizacji..., s. 295 n.

88 R. Czepulis-Rastenis, �Klassa umysłowa�..., s. 169–172.
89 J.L. Popławski, Pisma polityczne, t. 1, Kraków 1910, s. 5.
90 Słowa Sienkiewicza i  Świętochowskiego, cyt. za: I. Ossowska, Pokolenie 

Szkoły Głównej..., s. 185, 192.
91 H. Boguszewska, Czekamy na życie, Warszawa 1951, s. 133.
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Ideałem ludzi wykształconych była ofi ara złożona na ołtarzu 
ojczyzny i narodowej nauki, świadoma akceptacja „opresji i cier-
pień” oraz misja „apostolstwa, do którego powołuje wiedza”. 
Wzorcowy polski student końca XIX w., planując swoją przy-
szłość, nie brał pod uwagę kwestii zawodowo-materialnych92. 
Jego następcą był typ uczonego lub literata, który zarazem oczy-
wiście pozostawał bezinteresownym altruistą. W  obliczu tych 
ideałów niemiecka inteligencja jawiła się jako całkowicie skom-
promitowana przez swoje fi listerstwo i serwilizm – szczególnie 
ostro atakowano symboliczne postaci pruskiej inteligencji, jak 
np. Leopolda von Ranke. W  polskiej literaturze i  sztuce nie 
brakowało prócz apostołów wiedzy również „strażników ducha 
narodowego”93.

Wbrew szczytnym ideałom nie można, oczywiście, traktować 
typu heroicznego ascety jako praktycznej wskazówki życiowej. 
Osobiste powodzenie materialne, zawodowe i  rodzinne oraz 
cicha konformistyczna rzeczywistość funkcjonowały równolegle 
do szlachetnych ideałów, co w wielu wypadkach prowadziło do 
swego rodzaju podwójnego życia94. Ta rozbieżność sprawiła, że 
komunistom z łatwością przyszło potem zaatakowanie pojedyn-
czych, nielubianych intelektualistów czy nawet całej warstwy.

Dzień powszedni inteligencji

Jeśli pominąć powstania i  retorykę „świętego obowiązku”, 
życie prywatne polskiej inteligencji nie różniło się zasadniczo od 
europejskiej średniej. Często rzuca się w oczy jej trudna sytu-
acja materialna, widoczna w porównaniu z sąsiadami: nie tylko 
zachodnim – niemieckim, ale także wschodnim – rosyjskim. Stale 
dawało się odczuć, że polska inteligencja otrzymuje niewiele lub 
w ogóle nie otrzymuje pieniędzy państwowych. Trudna sytuacja 

92 R. Czepulis-Rastenis, Wzór osobowy inteligenta polskiego w świetle wspomnień 
pośmiertnych (1863�1872), w: Inteligencja polska pod zaborami..., s. 172 n.

93 J. Kurczewska, Społeczny wzór uczonego�, s. 139–141; A. Lewicka-Morawska, 
Kwestia przynależności do inteligencji malarzy generacji międzypowstaniowej, w: Inte-
ligencja polska XIX i XX w..., t. 5, s. 140.

94 Por. A. Szwarc, Obóz ugody a inteligencja (1864�1905), w: Inteligencja polska 
XIX i XX w..., t. 6, s. 71 n.
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socjalna bardzo obciążała inteligenckie gospodarstwa domowe 
i często uniemożliwiała założenie rodziny95.

Dla zapewnienia minimum egzystencjalnego w  zaborze 
rosyjskim potrzebne było 30 rubli miesięcznie. Wielu polskich 
studentów, nie mając żadnych szans na stypendia, żyło z kore-
petycji, za które zarabiało się ledwo 10–25 kopiejek za godzinę, 
a i tak trzeba było się zmagać z ostrą konkurencją. Normą były 
wspólne studenckie mieszkania na poddaszu (a przecież nawet 
Raskolnikow miał własne mieszkanie ze służącą i  obiadem). 
Również standard życiowy świeżo upieczonych absolwentów 
uniwersytetu nie był znacząco wyższy. W  sferze akademickiej 
nieliczni polscy profesorowie zarabiali około 3 tys. rubli rocz-
nie, w gimnazjach i na prywatnych wykładach dochody osiągały 
zaledwie połowę tej sumy, często nie więcej niż 75–100 rubli 
miesięcznie. Czas na czytanie i pisanie nierzadko przypadał na 
godziny nocne, książki były bardzo drogie, a  jeśli się je dosta-
wało, to w  zamian za napisanie obszernej recenzji. Nic więc 
dziwnego, że życie rodzinne nierzadko wyglądało dosyć asce-
tycznie – kobieta mogła mieć tylko jedną suknię albo też musiała 
sama szyć dla rodziny. Dla inteligencji niemieckiej byłoby to nie 
do pomyślenia96.

Kobiety polskiej inteligencji, tak samo jak w innych krajach, 
często pochodziły z tego samego środowiska. Dzieci w większości 
pozostawały wierne tradycji rodzinnej: już na początku XIX w. 
trzy czwarte synów w warstwie wykształconej wybierało ten sam 
zawód co ich ojcowie. Dlatego już w okresie formowania się inte-
ligencji typowym zjawiskiem były dynastie profesorów, lekarzy 
i prawników. Charakterystyczne było również to, że wewnątrz-
rodzinne wybory postrzegano jako publiczne posłannictwo 
i „święty obowiązek”97.

95 „An das Heiraten dachte ich nicht mehr, – gestand ein inteligent, – ich war 
durch [...] das öffentliche Leben, Aufklärung, Wissenschaft so hingerissen, dass 
für persönliche Sachen keine Zeit und Lust mehr blieb”; S. Michalski, Autobiogra-
fi a (1865�1817), w: Stanisława Michalskiego autobiografi a i działalność oświatowa, 
Wrocław 1967, s. 191.

96 J. Żurawicka, Inteligencja warszawska w  końcu XIX wieku..., s. 190–192; 
V.R. Lejkina-Svirskaja, Intelligencija v Rossii vo vtoroj polovine 19 v., Moskva 1971, 
s. 28.

97 T. Bogucka, Autoportret nostalgiczny, „Magazyn Gazety Wyborczej”, 20 X 
1995, s. 13 n.; D. Mycielska, Drogi życiowe..., s. 255 n.; A. Szwarc, Aspiracje eduka-
cyjne..., s. 106.
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Koligacje matrymonialne inteligencji z  (wielką) burżuazją 
należały do rzadkości, z  arystokracją praktycznie się nie zda-
rzały98. Niezależnie od postawy „pójścia w lud” niższe warstwy 
pojawiały się jedynie epizodycznie, np. w  inteligenckich dyna-
stiach pochodzenia chłopskiego, spotykanych głównie w Galicji 
i Poznańskiem. Często natomiast zakładano rodziny dwu- czy 
nawet wielonarodowe: w drzewach genealogicznych inteligen-
cji nierzadko pojawiały się nazwiska francuskie, holenderskie, 
armeńskie, a przede wszystkim niemieckie, jak Lelewel, Estrei-
cher, Kolberg lub Bandtkie.

Coraz częściej w annałach inteligencji pojawiały się również 
nazwiska żydowskie. Ogólnie biorąc, w drugiej połowie XIX w. 
przypływ zasymilowanych Żydów stał się ważnym źródłem 
rekrutacji inteligencji. Tradycyjnie Żydzi reprezentowani byli 
w  ważnym sektorze wolnych zawodów, głównie w  medycynie 
i sądownictwie. Za integralną część inteligencji uchodziły przede 
wszystkim ochrzczone rodziny żydowskie, jak Bersohnowie, 
Lewenthalowie czy Krausharowie. Ich polskości nie kwestio-
nowano, o  ile przyjmowali nie tylko wyznanie, ale i narodowe 
wizje przyszłości. Zarazem zróżnicowały się poglądy na temat 
szans asymilacji pozostałych Żydów, zwłaszcza po zaognieniu 
sytuacji w wyniku pogromów w 1881 r. Nie tylko Żydzi wykształ-
ceni tradycyjnie, talmudycznie, ale także posługująca się jidysz 
żydowska inteligencja związana z tradycją Haskali (żydowskiego 
oświecenia) rozdarta była pomiędzy polską ideą narodową a roz-
wijającym się syjonizmem99. 

W  przededniu pierwszej wojny światowej granice zaborów 
stały się dla inteligencji coraz bardziej przepuszczalne, zarówno 
w  życiu studenckim, jak i  zawodowym. Dzięki konferencjom, 
kongresom i  organizacjom, a  także nieformalnym kontaktom 
osobistym i rodzinnym powstała społeczna tkanka inteligencji 
w trzech zaborach, a nawet na dalekiej zagranicy, zarówno na 
Wschodzie, jak i na Zachodzie.

Dom inteligencki stał się utartym pojęciem i  opoką inte-
ligencji – zazdrośnie naśladujący arystokratyczny styl życia, 

98 R. Czepulis-Rastenis, �Klassa umysłowa�..., s. 199, 202.
99 Por. obszerniej: A. Cała, Asymilacja Żydów w  Królestwie Polskim (1864�

�1897). Postawy, konfl ikty, stereotypy, Warszawa 1989; A. Hertz, Żydzi w  kulturze 
polskiej, Warszawa 1988.
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a jednocześnie dystansujący się od domu mieszczańsko-kupiec-
kiego, mimo że możliwości fi nansowe wskazywałyby raczej na 
ten drugi wariant. Ogólnie niski poziom dochodów wymagał 
wielkiego wysiłku, by utrzymać życie domowe comme il faut na 
poziomie zgodnym ze statusem. W skromnych dwu- lub trzypo-
kojowych mieszkaniach urządzano jakoś salonik, latem jeździło 
się jeśli nie do wód, to przynajmniej na najbliższe letnisko, do 
tego trzeba dodać wyjścia do teatru i kawiarni, obligatoryjny sur-
dut, noszony nawet w letnie upały, później garnitur i słomkowy 
kanotier na głowie, itd.100

Z braku swobodnej przestrzeni publicznej życie towarzyskie 
organizowano właśnie w owych salonikach – z licznymi monjour, 
wszelkiego rodzaju zebraniami środowymi i  piątkowymi, czę-
sto o charakterze fachowym, jak salony historyczne, prawnicze 
i inne101. Również i tutaj charakterystyczna była mieszanka nauki 
i  idei, np. jeden z uczestników wieczorów prawniczych widział 
ich sens w tym, że „nauczą nas rozumieć duszę ludzką”102.

Szybko rozwijająca się Warszawa zyskała topografi ę inteli-
gencką: za typowe dla inteligencji uchodziły niektóre dzielnice 
miasta, jak Solec, gdzie już w oświeceniu, w domu Hugona Koł-
łątaja, zbierała się warstwa wykształcona. Było kilka domów 
zamieszkiwanych wyłącznie przez inteligencję. Raczej już po 
pierwszej wojnie światowej powstały typowe kolonie willowe 
jak Żoliborz czy Saska Kępa103. Obok ogólnoeuropejskiego 
standardu – obrazy, biblioteka, fortepian – często rzucały się 
w oczy symboliczne dekoracje: portret Mickiewicza, popiersie 
Kościuszki, jakaś reprodukcja obrazu Matejki – tym samym 
również domowa przestrzeń była ideologizowana. Z reguły na 
ścianie wisiał również krucyfi ks.

100 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795�1918..., s. 69, 244 n.; J. Żurawicka, Inte-
ligencja warszawska w końcu XIX wieku..., s. 192 n., 261 n. Historia inteligenckich 
letnisk rozpoczęła się w  Polsce na przełomie wieku, czyli równocześnie z  Rosją. 
Kuszące byłoby prześledzenie paralel tej sublimacji majątku szlacheckiego. Inteli-
genci, o ile mogli sobie na to pozwolić, kupowali kawałek ziemi, który był dla nich 
paradise regained; por. A. Zajączkowski, Z dziejów inteligencji polskiej..., s. 48 n.; na 
temat Rosji: S. Lovell, Summerfolk. A History of the Dacha, 1710�2000, Ithaca 2003.

101 M. Micińska, Ob�čestvennaja �isn�..., s. 115–120.
102 J. Żurawicka, Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku..., s. 163.
103 B. Petrozolin-Skowrońska, Inteligencja Warszawy..., s. 61–72; J. Żarnowski, 

Inteligencja Warszawy (1918�1936), w: Społeczeństwo Warszawy w rozwoju historycz-
nym..., s. 485.
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Jeśli chodzi o  proces sekularyzacji, inteligencja polska 
zasadniczo dorównywała kroku wykształconej Europie. Jednak 
również w  tym punkcie aspekt narodowy odgrywał szczególną 
rolę. Nawet bowiem jeśli duchowni wyższego szczebla wygła-
szali lojalistyczne kazania, to Kościoły katolicki i unicki miały 
swój udział w  narodowym męczeństwie. Dotyczyło to przede 
wszystkim zaborów rosyjskiego i  pruskiego. W  Kongresówce 
imiona powstańczych księży – np. Piotra Ściegiennego lub Sta-
nisława Brzóski – należały do katalogu narodowego bohate-
rów; wiele klasztorów zostało zamkniętych po 1831 i 1864 r. pod 
zarzutem spiskowania. Nawet jeśli postawa inteligencji wobec 
religii była indyferentna, nie kwestionowała ona bezpośrednio 
ani Kościoła, ani wiary.

Ścisła symbioza między inteligencją a duchowieństwem rzu-
cała się w oczy szczególnie w zaborze pruskim. Mimo typowego 
dla kleru żyjącego w celibacie dystansu wobec inicjatyw publicz-
nych, parafi a stała się tam ośrodkiem skupiającym różnorodne 
polskie instytucje i  stowarzyszenia. Wykształceni duchowni 
odgrywali wiodącą rolę jako „organizatorzy sprawy polskiej”. 
Jak wynika ze słownika biografi cznego tutejszej inteligencji, two-
rzyli oni wraz z nauczycielami gimnazjalnymi i dziennikarzami 
największą grupę wewnątrz tej warstwy104. W mniejszym stopniu 
dotyczyło to Kresów i  Galicji, gdzie kler był gorzej wykształ-
cony i bardziej lojalny wobec zaborców. Jednak również tutaj 
duże znaczenie miał awans społeczny do szeregów inteligencji 
za pośrednictwem seminariów duchownych, których absolwenci 
często zajmowali stanowiska w niższej administracji i szkołach 
podstawowych. Osobny rozdział to udział ruskiego kleru pra-
wosławnego i unickiego w kształtowaniu inteligencji ukraińskiej 
i białoruskiej105. 

Niebohaterska epoka pozytywistyczna to nie najlepszy okres 
dla relacji między inteligencją a  Kościołem. Słynna encyklika 

104 J. Borzyszkowski, Rodowód społeczny duchowieństwa polskiego diecezji cheł-
mińskiej drugiej połowy XIX w., w: Inteligencja polska XIX i XX w..., t. 2, s. 133–135, 
168; W. Molik, Kształtowanie..., s. 68; A. Mencwel, Poza �weselem� i �snem o potę-
dze�..., s. 151.

105 D. Beauvois, Szkolnictwo polskie..., Rzym–Lublin 1991, t. 1, s. 156 n., 
I.  Homola, Nauczycielstwo krakowskie..., s. 130; taż, �Kwiat społeczeństwa�..., 
s. 7, 141 n.
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Quanta cura oraz Syllabus errorum106 z 1864 r. jasno pokazały, że 
światopogląd inteligencki i kościelny kolidują ze sobą. Również 
ogólnie niski poziom wykształcenia kleru w tym okresie sprawiał, 
że duchowni nie byli automatycznie zaliczani do inteligencji. 
Kościół został zatem w oczach pozytywistów zdegradowany do 
„religii nieoświeconych mas”107. Nie doszło wprawdzie, tak jak we 
Francji, do podziału na „dwie Polski”, narastał jednak potencjał 
konfl iktu między wiernymi katolikami a postępową inteligencją, 
która uważała się za kontynuatorkę wolnomularskich i jakobiń-
skich tradycji oświeceniowych108.

Nowy początek i nastroje schyłkowe

Polski fi n de siŁcle naznaczony był tendencjami ogólnoeu-
ropejskimi: w  kraju zapanował kryzys optymistycznego scjen-
tyzmu i nieokreślone nastroje schyłkowe, czytało się nieodzow-
nego Nietz schego, Skandynawów, Tołstoja, Bergsona – zresztą 
z pochodzenia polskiego Żyda. W epoce duchowej dezorientacji 
doszło z jednej strony do odnowienia idei narodowej, do czego 
przyczynili się narodowi demokraci oraz młodopolscy artyści, 
powołujący się przede wszystkim na francuski witalizm i naro-
dowy integracjonizm antydreyfusistów á la Maurice Barrès, 
z  drugiej zaś w  środowisku inteligencji po okresie fascynacji 
mistyką i ezoteryką zaznaczył się renesans katolicyzmu. Pewną 
rolę odegrała tu intelektualna odnowa katolicyzmu, przede 
wszystkim francuskiego, zarazem współgrało to do pewnego 
stopnia z  renesansem religijnym inteligencji rosyjskiej, który 
miał miejsce w tym samym czasie. 

Duchowe poszukiwania zakończyły się ostatecznie powsta-
niem wielu organizacji kulturalnych, społecznych i partyjnych. 
Inteligencja belle Øpoque stworzyła gęstą sieć kontaktów spo-

106 Quanta cura – encyklika Piusa IX z  8 XII 1864, w  której m.in. potępiona 
została idea rozdzielenia Kościoła od państwa. Dodano do niej Syllabus errorum, 
wydany w tym samym roku, także przez Piusa IX, dokument potępiający ponadto 
idee wolności religijnej, socjalizm, komunizm, tajne stowarzyszenia, towarzystwa 
biblijne i liberalne towarzystwa duchownych (przyp. red. nauk.).

107 B. Cywiński, Rodowody niepokornych..., s. 68 n.
108 Tamże, s. 242 n.
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łecznych, w której każdy udzielał się na swój sposób – poprzez 
amatorski chórek, teatr, wypożyczalnię książek lub turystykę. 
Powstała ogólnonarodowa przestrzeń publiczna, coraz częściej 
odbywały się ogólnopolskie kongresy i  zgromadzenia, organi-
zowane przede wszystkim w autonomicznej Galicji. Przy czym 
główne założenia taktyczne były już ustalone – przedyskuto-
wano ukierunkowanie na Ententę bądź Trójprzymierze kwestie 
narodowej strategii i  kształtu socjalnego przyszłego państwa. 
Podział na obóz narodowych demokratów, socjalistów i socjal-
demokrację ukształtował polityczne oblicze inteligencji i  był 
antycypacją nadchodzących konfl iktów i antagonizmów Drugiej
Rzeczpospolitej i PRL.

Z punktu widzenia Europy w dobie belle Øpoque Polska stała 
się już niemalże zjawą, legendą, niczym piękny Tadzio ze Śmierci 
w Wenecji. Politycy częściej mówili o jej ewentualnej autonomii 
niż o niepodległości. Dlatego też, mimo tytanicznej pracy naro-
dowej, sierpień 1914 r. nadszedł dla inteligencji niespodziewanie, 
był bardziej nowym początkiem niż zakończeniem poprzedniego 
– dla Polaków zbyt długiego – XIX stulecia. Tak jak niegdyś 
w  niepojęty sposób zniknęło wielkie państwo o  liczącej setki 
lat tradycji, tak i  teraz, równie nieoczekiwanie, klęskę ponie-
śli wszyscy zaborcy Polski. Rok 1918, kiedy to nad niemiecką 
i rosyjską inteligencją zabiły żałobne dzwony, był dla inteligen-
cji polskiej momentem triumfu. Miała ona wszelkie prawa, aby 
uważać nowe państwo za swoje dzieło. Zewsząd przybywali do 
Polski emigranci, rozproszeni dotąd po świecie, przede wszyst-
kim oczywiście ze zdezintegrowanej Rosji carskiej, ale również 
z bogatszych krajów Europy Zachodniej, a nawet zza oceanu. 
Po walkach niepodległościowych z  Niemcami i  bolszewikami, 
kontynuacją heroicznej postawy inteligencji była praca nad 
wewnętrzną odbudową państwa.

Wbrew wszelkim rozczarowaniom, większość inteligencji aż 
do września 1939 r. identyfi kowała się z Drugą Rzeczpospolitą. 
Zarówno ówcześnie, jak i później uważano ją za Polskę inteli-
gencką109. Począwszy od prezydentów, inżyniera Gabriela Naruto-
wicza czy profesora chemii Ignacego Mościckiego, a na prostych 

109 Por. J. Żarnowski, Struktura społeczna inteligencji w  Polsce w  latach 1918�
�1939, Warszawa 1964.
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urzędnikach skończywszy, rdzeń państwa tworzyła przedwojenna 
inteligencja. Będąc jednym z fi larów państwa, otrzymywała odpo-
wiednie wynagrodzenie. W  tym okresie jej dochody, zarówno 
realnie, jak i w porównaniu z  innymi warstwami, kształtowały 
się tak korzystnie jak nigdy przedtem i nigdy potem.

Nowe warunki ramowe, w  jakich toczyło się życie w  pań-
stwie narodowym, zmieniły jednak społeczną funkcję inteligen-
cji. Skończyły się marzenia o „pójściu w lud”, teraz uwagę sku-
piano na gospodarce. Synowie romantyków zostali menadżerami 
i przedsiębiorcami, ale także i to uważano za kontynuację daw-
nego posłannictwa inteligencji: misji tworzenia trzeciego stanu. 
W świadomości narodowej tego okresu wiodąca rola inteligencji 
była niepodważalna. Celnie ujął to historyk Ignacy Radliński, 
pisząc, że inteligencja to „ci, którzy myślą za cały naród, a tym 
samym mu przewodzą”110. 

Świadomość poniesionych ofi ar i  spłaconego w  ten sposób 
„świętego długu” – oto wypełniony został testament romanty-
zmu, nakazujący gromadzenie dowodów na historyczność narodu 
– skutkowała samouwielbieniem i autokanonizacją inteligencji. 
Duża jej część przejawiała jedynie nikłą skłonność do krytycz-
nej autorefl eksji, co rzucało się w oczy nie tylko w porównaniu 
z Zachodem, ale również ze Wschodem, gdzie rosyjska inteli-
gencja i jej następcy stale się samooskarżali i samobiczowali.

Nic dziwnego więc, że katastrofa 1939 r. postrzegana była 
jako klęska państwa inteligenckiego. Doprowadziło to do przej-
ściowej dyskredytacji inteligencji i stało się podstawą do histo-
ryczno-socjologicznych sporów w okresie powojennym111.

Zarazem jednak nowi męczennicy (jedna czwarta tej warstwy 
została eksterminowana, w wypadku profesorów uniwersyteckich 
było to nawet 40%)112 oraz wiodąca rola inteligencji w opozycji 
antykomunistycznej przyczyniły się do renesansu jej tradycyjnego 
obrazu. Nie przeszkodziły w tym nawet zasadnicze przeobrażenia 

110 Cyt. (1938) za: J. Żurawicka, Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku..., 
s. 43.

111 J. Żarnowski, Dawne i  nowe role inteligencji w  Polsce, „Kultura i  Społe-
czeństwo” 44, 2000, nr 2, s. 138; J. Żarnowski, A. Kłoskowska, Inteligencja w słowie 
i obrazie własnym, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Materiały z wystawy i sesji 
naukowej..., s. 128.

112 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku..., s. 667.
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strukturalne w sferze edukacji i społecznym zapleczu inteligencji. 
Polityczny romantyzm „Solidarności” ożywił ideały inteligencji 
sprzed ponad wieku, znowu pojawiły się znane od dawna hasła 
nielegalnego nauczania i Uniwersytetu Latającego. Częściowo 
udało się je zrealizować w ramach samoorganizacji przestrzeni 
publicznej – tym razem w formie społeczeństwa obywatelskiego, 
któremu przewodzili dysydenci.

Lata 1987–1989 to ponowny okres wzrostu znaczenia warstwy 
wykształconej. Powstanie Trzeciej Rzeczpospolitej postrzegano 
jako triumf inteligencji sprzymierzonej z robotnikami. Na stano-
wiskach kierowniczych znów znaleźli się inteligenci: począwszy 
od premiera Tadeusza Mazowieckiego, a na Andrzeju Wajdzie113 
skończywszy. Po raz kolejny nadejście „normalności”, po okresie 
stanu wyjątkowego, wiązało się z zasadniczą zmianą w położe-
niu inteligencji. Znakiem czasu stał się „ostentacyjny odwrót od 
etosu inteligencji i  przejście do pragmatyzmu”114. Inteligencję 
uważa się teraz za „naszą anomalię”, nieobecną w  większości 
krajów zachodnich, przy czym podstawowym kryterium stało 
się porównanie do świata anglosaskiego. Co trzeci Polak ma 
z pojęciem ‘inteligencji’ skojarzenia negatywne115. 

Na pierwszy plan wysuwa się znowu – jakże mogłoby być 
inaczej – dyskurs klasy średniej. Potomstwo inteligencji w coraz 
większym stopniu angażuje się w  sferę gospodarczą. O  ile 
wcześ niej intellectuels z klasycznego dzieła Le Goffa bez mru-
gnięcia okiem tłumaczono na polski jako ‘inteligencję’, o  tyle 
obecnie przyszłość wiąże się z  pojęciem ‘intelektualistów’, 
w kształcie nadanym mu przez świat anglosaski116. Rangę ide-
ału zyskały amerykańskie brain eggs elit uniwersyteckich, które 
pospołu z elitami politycznymi i gospodarczymi kierować mają

113 W latach 1989–1991 sprawował mandat senatora I kadencji z województwa 
suwalskiego (przyp. red. nauk.).

114 Słowa Krzysztofa Piesiewicza (1999), cyt. za: Polen: Neue Eliten und überfl üs-
sige Intelligenzija?, „Osteuropa” 2000, z. 1, s. A25.

115 Ibidem, s. A28; K. Kersten, Polskiego inteligenta życie po śmierci, w: Inteli-
gencja polska XIX i  XX wieku. Materiały z  wystawy i  sesji naukowej..., s. 169–180; 
A. Filas, Umierająca klasa, „Wprost” 22 XI 1998 i in.

116 J. Żarnowski, Intelektualiści, w: Encyklopedia socjologii, t. 1, Warszawa 1998, 
s. 334–337; J. Szacki, Gdzież są ci inteligenci?, w: tenże, Dylematy historiografi i idei 
oraz inne szkice i  studia, Warszawa 1991, s. 367 n.; „Życie tak zwanej inteligencji 
trwa tym dłużej, im dłużej trwa społeczna deformacja”, „Wprost” 27 XII 1998.
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transformacją. W  kontekście powszechnego przekonania, że 
„teraz już nareszcie wszystko będzie dobrze” inteligencja ze 
spokojem konstatuje swój koniec. Często nie można się oprzeć 
wrażeniu, że jest zadowolona z perspektywy – a może już faktu? – 
samorozwiązania117. Światły koniec po lekkim skonaniu: grzeczny 
aplauz, kurtyna opada. 

117 R. Legutko, O tak zwanym końcu inteligencji, w: Inteligencja. Tradycja i nowe 
czasy..., s. 33.
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Na koniec naszej odysei docieramy do miejsca, w  którym 
niezgodność między geografi ą i  historią co do kwestii, gdzie 
kończy się Europa sięga szczytu. Mimo to dzieje tutejszej inte-
ligencji potoczyły się tym samym, ogólnoeuropejskim torem: 
kultura chrześcijańska, modernizujące się państwo, kiełkujące 
społeczeństwo; porównywalne są również główne procesy kul-
turowe – sekularyzacja, racjonalizacja, przemieszczenie się elity 
od szlachty ziemskiej do ukształtowanej w środowisku miejskim 
wykształconej opinii publicznej.

Zarazem każdy z  tych elementów przybrał w  Rosji szcze-
gólną postać – począwszy od fundamentalnej odmienności reli-
gijnej kultury prawosławia, poprzez głęboki wpływ czynników 
zewnętrznych, takich jak dwustuletnie panowanie mongolskie, 
a na bezprzykładnej zapaści systemu na skutek pierwszej wojny 
światowej i  przewrotu bolszewickiego w  1917 r. skończywszy. 
Z tej przyczyny w rosyjskiej historii narodowej powstała wyrwa, 
podobnie jak u polskiego sąsiada, choć w zupełnie innych warun-
kach. Zdawało się, że wraz z odwrotem od postaw prozachodnich 
zakończyła się epoka, w której „la Russie frappait aux portes 
de l’Europe”1, a poczta z Petersburga do Paryża szła trzy dni. 
Jednak również i tutaj problem ograniczył się do połączonych 
myślnikiem dat 1917 i 1991.

W Rosji, podobnie jak w Niemczech i Polsce, dostrzec można 
skłonność do podkreślania ciągłości i uniwersalnych podobieństw 

1 Por. C. Weill, Étudiants russes en Allemagne, 1900�1914. Quand la Russie 
frappait aux portes de l�Europe, Paris 1996.
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wbrew wszelkim katastrofom. Nie mówi się już o nieprzystawal-
ności procesów zachodzących w Rosji i na bliżej nieokreślonym 
Zachodzie, ale o różnorodności obu przestrzeni. Dyskutuje się 
nie o problemie odmienności, ale o asynchronii rozwoju, pod-
kreślając widoczną zwłaszcza w dłuższej perspektywie tendencję 
do ujednolicenia.

Już sam fakt, że historia wykształcenia w Rosji byłaby nie do 
pomyślenia bez jej związku z Zachodem, świadczy o zasadniczym 
znaczeniu relacji międzykulturowych. Transfer był niezbywalną 
częścią kulturotwórczej pracy świadomości narodowej, czyli 
intelligentiae w jej pierwotnym znaczeniu: „Staliśmy się częścią 
Europy jako historyczna i etnografi czna tajemnica. Byliśmy nią 
także sami dla siebie. Mogliśmy wszystko przejmować od Europy 
w  gotowej formie, aby jednak nie pozostać rzeczą, obiektem 
poznania, by odnaleźć się również jako osoba, żywy podmiot, 
musieliśmy stać się świadomi siebie, poznać samych siebie”2. 
Jako istotną część – a  nie tylko uzupełnienie – tego samopo-
znania postrzegać należy kolejne fale transferu kulturowego: 
grecko-bizantyńską, południowosłowiańską, polsko-ukraińską 
i inne. Przykład rosyjski obrazowo pokazuje, że u kolebki inteli-
gencji jaśnieje lux externa, choć już mniejsza o to, czy ex Oriente, 
czy ex Occidente3.

Niemoc struktur czy dojrzałość ideałów? 
Problematyczne początki inteligencji rosyjskiej

Przed okresem panowania mongolskiego Ruś pozostawała 
jeszcze w  dosyć synchronicznym związku z  zachodnimi sąsia-
dami – była zapewne najdalszą peryferią, ale jednak peryferią 
przestrzeni uznanej za europejską. Dziś jeszcze romańskie łuki 
na rosyjskich katedrach świadczą o dobrych stosunkach, które 
łączyły ją nie tylko z Bizancjum, ale również z łacińskim Zacho-
dem. W wyniku dwu azjatyckich inwazji – najpierw mongolskiej 

2 G.G. Špet, Očerk razvitija russkoj fi losofi i, t. 1, w: tenże, Sočinenija, Moskva 
1989, s. 52, 266.

3 M.L. Gasparov, Russkaja intelligecija kak otvodok evropejskoj kul�tury, 
w:  Russkaja intelligencija i  zapadnyj intellektualism, red. B.A. Uspenskij, Moskva 
1999, s. 22 n.
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na samą Rosję, a potem osmańskiej na cały świat bizantyński 
– granice Europy zawęziły się do latinitas i tereny prawosławne 
pozostały poza ich obrębem. Przyjmując chrześcijaństwo od 
Bizancjum, Ruś usytuowała się w sferze kultury piśmienniczej 
(kniżnost�) Konstantynopola. Po upadku tego centrum stała 
się sierotą w europejskiej rodzinie i czuła spoczywający na jej 
ramionach obowiązek zachowania resztek prawdziwej wiary – 
co nieuchronnie prowadziło do samoizolacji. Z  moskiewskiej 
perspektywy Europa stała się wcieleniem łacińskiej schizmy, 
a później także luterańskiej herezji.

Podziały wzmacniało więc nawet chrześcijaństwo, będące – 
zdawałoby się – jedynym łącznikiem. Zbyt wielkie były jednak 
różnice założeń ontologicznych i  gnozeologicznych4. Chrześ-
cijaństwo wschodnie nie doświadczyło intelektualnej rewolu-
cji, jaką przyniosły odkrycie antycznych tekstów, arystotelizm 
i ukierunkowana na rozum scholastyka. Samopoznanie człowieka 
i społeczeństwa odbywa się często w formie niewerbalnej, jako 
bezpośrednie przeżycie, a nie ujęta w pojęcia refl eksja fi lozo-
fi czna. Jeszcze w XIX w. uważano, że „myśl wypowiedziana” to 
„kłamstwo” (Fiodor Tiutczew). Ta „inna” wiedza jest z natury 
swej aspołeczna, nie mogła więc spełnić funkcji uspołeczniającej 
w sensie koncepcji Maxa Webera – zabrakło do tego wykształ-
conego środowiska i elity. 

Dlatego też nie powstał żaden specyfi cznie grecki ani rosyj-
ski program edukacji. Aż do XVIII w. nauczanie pozbawione 
było wszelkiej systematyczności. Fakt ten jest ogólnie uznany, 
jednakże wyciąga się z niego dwa przeciwstawne wnioski: dla jed-
nych jest to dowód na kulturalne zacofanie Rusi Moskiewskiej5, 
inni zaś relatywizują tę konstatację, zaznaczając, że być może nie 
było systemu porównywalnego z zachodnim, niemniej przekazy-

4 Obszerniej na ten temat por. P. Sherrard, The Greek East and the Latin West. 
A Study in the Christian Tradition, London 1959.

5 Przykład z rosyjskiej szkoły liberalnej por: V.O. Ključevskij, Ob inteligencii, w: 
tenże, Neopublikovannye proizvedenija, Moskva 1983; P.N. Miljukov, Iz istorii ruskoj 
intelligencii. Sbornik statej i etjudov, Sankt Peterburg 1902; z ukraińskiego punktu 
widzenia por. D. Tschiževskij, Russische Geistesgeschichte, München 1974. Teza 
o resiliency of Muscovy (M.J. Okenfuss) legła u podstaw przytłaczającej większości 
również nowszych zachodnich opisów historii kultury. Bardziej zróżnicowane spoj-
rzenie w: G.P. Fedotov, Tragedija intelligencii (1926), w: tenże, Sud�ba i grechi Rossii, 
t. 1, Sankt Peterburg 1991.
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wanie wiedzy mogło przybierać również inne formy (vide nauczy-
ciele domowi)6. Źródła sobie przeczą: jedne podają, że zaledwie 
jedna trzecia mieszczan umiała powiedzieć Ojcze nasz, według 
innych ponad połowa z nich umiała czytać i pisać7. Również na 
temat szkół katedralnych mało jest pewnych danych, działały one 
w sposób nieciągły, często dzięki inicjatywie prywatnej. Kultura 
chrześcijaństwa wschodniego nie znała uniwersytetów w sensie 
łacińskim, jako korporacyjnych libertas scholarum8.

Zatem widoczna w  każdym względzie słabość strukturalna 
w sferze kultury i oświaty, zarówno instytucjonalna, jak i  inte-
lektualna, wymagała innych reguł gry i jeszcze długo dawała się 
odczuć. Na przykład nie wykształciła się w Rosji charakterystyczna 
dla Europy paralelność kościelnych i świeckich placówek oświa-
towych: w XVIII w. państwo stworzyło nie tylko oświatę świecką, 
ale również nieistniejący wcześniej system kształcenia teolo-
gicznego, wskutek czego pozostało edukacyjnym monopolistą.

Uwarstwienie społeczne było niesprecyzowane i odpowiadało 
przede wszystkim wymaganiom państwowej polityki podatkowej 
i militarnej. Hypertrofi a państwa jest jednym z elementów historii 
inteligencji rosyjskiej. O ile na portrecie przeciętnego inteligenta 
niemieckiego państwo pozostaje raczej w tle, a w obrazie pol-
skiej inteligencji w zasadzie w ogóle go nie ma, to w przypadku

6 „Inna” inteligencja uczonych mnichów jako pendant późniejszej inteligencji 
– jak np. u I. Ekonomceva (Pravoslavie. Vizantija. Rossija, Moskva 1992, s. 32) lub 
A.E. Ivanova (Studenčestvo Rossii końca 19 � načala 20 veka. Socialno-istoričeskaja 
sud�ba, Moskva 1999, s. 44–46). Dowodów na nią dostarczyli przede wszystkim 
badacze kultury piśmienniczej (kniżnost�), por. kompendium: Slovar� kni�nikov 
i  kni�nosti Drevnej Rusi, red. D.S. Lichačev, t. 1–3, Leningrad–Sankt-Petersburg 
1987–2000, gdzie są przykłady obalające tezę o resilency. Zaprezentowana tam inter-
pretacja sprawia wrażenie bardziej zróżnicowanej zarówno jeśli chodzi o zmienność 
w czasie (rosyjski protorenesans w XIV i XV w., ogromne różnice np. między XVI 
a  XVII  w.), jak i  różnice regionalne (rozwinięte kulturalnie północnorosyjskie 
republiki miejskie Nowogród i Psków jako kanały przenoszące kulturę zachodnią 
i  alternatywa dla preferowanej przez zapadników drogi polsko-ukraińskiej). Por. 
m.in. D.S. Lichačev, Russische Literatur und europäische Kultur des 10.�17. Jahr-
hunderts, Berlin 1977, s. 64–107; Slovar� kni�kov..., t. 1, s. 12–13.

7 L.A. Černaja, Russkaja kultura prechodnogo perioda od Sredneveko�ja k Novo-
mu vremeni, Moskva 1999, s. 176; G.G. Špet, Očerk razvitija russkoj fi losofi i..., s. 24.

8 Szkoła wyższa utworzona przez Teodozjusza II w Konstantynopolu w 425 r., 
która, choć z przerwami, funkcjonowała do końca istnienia państwa, była w  swej 
istocie placówką państwową, mieszczącą się w  pałacu cesarskim; P. Speck, Die 
kaiser liche Universität von Konstantinopel, München 1974. Uczęszczał do niej zresztą 
„nauczyciel Słowian”, św. Cyryl.



169

inteligenta rosyjskiego zajmuje cały pierwszy plan. Wagę tę nadały 
państwu moskiewskiemu misja obrony i pielęgnowania prawdzi-
wej wiary oraz – równie samozwańczy – obowiązek zjednoczenia 
ziem ruskich. W antagonizmie z sąsiadami – Polską i Szwecją 
– kształtowała się począwszy od XVI w. „brzemienna w skutki 
świadomość wyższości cywilizacji zachodniej”9, rosyjski kompleks 
Europy, wyrażający się w  pojęciach ‘doganiać’ i  ‘wyprzedzać’.

Kreml, zbudowany przez renesansowych architektów włoskich, 
miał uosabiać ideę Trzeciego Rzymu jako kontynuacji bizantyń-
skiej symphonia między państwem a  religią. Polityka państwa 
coraz bardziej oddalała się od sakralnego ideału wykształcenia, 
nieprzydatnego w  przekształcaniu świata doczesnego. Jedynie 
bowiem heretycki Zachód dysponował technicznym know-how, 
a samo sprowadzenie zachodnich specjalistów nie rozwiązywało 
problemu. Również przedsięwzięta przez patriarchę Nikona 
korekta sakralnych tekstów jedynie obnażyła braki oświatowe. 
W XVII w. za pośrednictwem prawosławnej Ukrainy (w większej 
części należącej jeszcze do państwa polsko-litewskiego) łaciński 
program nauczania stopniowo przenikał do rosyjskiego kanonu 
wykształcenia. Kultura łacińska, przybrana w  ozdobne formy 
barokowe, przybyła z 400-letnim opóźnieniem w postaci zaku-
rzonej scholastyki, by funkcjonalnie spełnić rolę rosyjskiego 
renesansu. Nie sposób przy tym przecenić wpływu polskiego: 
w czasach zamętu (1600–1613) Polska pokazała Moskwie inny, 
zachodni świat. Język i strój polski uważano za symbole Zachodu, 
pierwsi guwernerzy uczyli bojarskie dzieci polskiego i  łaciny. 

Konkretne postacie transferu najczęściej pozostawały uty-
litarystyczne: państwo było zainteresowane fachowcami i tech-
nologiami. W  sferze kultury próbowano przejmować jedynie 
zewnętrzną formę wedle maksymy: „nie wierzyć im, ale wie-
dzieć, co robią”10. Taka postać przekazu kulturowego okazała 
się trwała: łacińskość i  neohumanistyczny kanon postrzegano 
w seminariach teologicznych i uniwersytetach jako symbol, nie 

9 S. Brower, Paradoxy rannej russkoj intelligencii (1830�1850e gg.). Nacionalnaja 
kul�tura versus orientacija na Zapad, w: Russkaja intelligencija i  zapadnyj intelle-
ktualism..., s. 59. 

10 Przedmowa rosyjskiego tłumacza Polydorusa Vergiliusa, De rerum inventori-
bus libri VIII (Osm� knig Virgilija Urbinskogo o  izobretatelech ve�čej, Moskva 1720, 
k. 2).
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stała się żywą kulturą11. Jeszcze większą abstrakcją pozostała 
rzymska kultura prawna.

Nowa warstwa wykształcona powstała na carskim dworze 
i  wśród moskiewskiej biurokracji. Jej pierwszymi przedstawi-
cielami byli sekretarze (djaki) i podsekretarze w urzędach (pri-
kazach), przede wszystkim w urzędzie do spraw zagranicznych, 
który dysponował tłumaczami, własną biblioteką, pierwszą gazetą 
w formie krótkich notek informacyjnych i wysyłał pracowników 
w podróże służbowe za granicę12. Od końca XVI w. starano się 
o  utworzenie szkoły wyższej. W  1649 r. powstała w  Moskwie 
pierwsza szkoła prywatna z ambitniejszym programem nauczania, 
w 1682 r. utworzono Akademię Słowiańsko-Grecko-Łacińską pod 
kierunkiem braci Sophroniosa i Joannikiosa Lichudesów, absol-
wentów uniwersytetu w Padwie. Liczba studentów w tej Akademii 
wahała się od 100 do 350, większość z nich pochodziła z rodzin 
duchownych, kilku było dworzanami, ale także „rozproszonymi” 
z „wszystkich Moskiewskich stanów”, a nawet „synami pospól-
stwa i stajennych” – podobne proporcje miały pozostać typowe 
dla państwowych szkół wyższych również w następnym stuleciu13.

W uczonych sferach prym wiedli „latynizujący” literaci, pobie-
rający nauki na Ukrainie lub w Polsce, których można uznać za 
siedemnastowieczną inteligencję14. To oni zinterpretowali reli-
gijne pojęcie illuminatio (proswieszczenie) na sposób świecki. 
Wówczas to uwidocznił się w całej pełni wielonarodowościowy 
charakter rosyjskiej warstwy wykształconej. Na dworze Piotra 
Wielkiego przebywała bardzo zróżnicowana „uczona świta”: 
Ukrainiec Teofan Prokopowicz, Mołdawianin Antioch Kantemir, 
Rosjanin Wasyl Tatiszczew i  inni – grupa „inteligentów samo-
uków”15. W tym okresie zmienił się kierunek transferu: miejsce 
jezuicko-polskiej barokowej łacińskości zajęła holendersko-

11 Por. M.J. Okenfuss, The Rise and Fall of Latin Humanism in early-Modern 
Russia. Pagan Authors, Ukrainians, and the Resilency of Muscovy, Leiden 1995.

12 A.V. Pavlovskaja, Obrazovanie v Rossii. Istorija i  tradicii, Moskva 2003, 
s. 172 n.; L.A. Černaja, Russkaja kultura..., s. 115 n.

13 Por. (nieco tendencyjne): M.M. Štrange, Demokratičeskaja intelligencija 
v  Rossii, Moskva 1965.

14 A.M. Pančenko, Russkaja kul�tura v kanun petrovskich reform, w: Iz istorii 
russkoj kul�tury, red. A.D. Košelev, t. 3, Moskva 1996, s. 225–226.

15 P.N. Miljukov, Intelligencija i  istoričeskaja tradicija, w: Intelligencija v Rossii. 
Sbornik statej, Sankt Peterburg 1910, s. 90.
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-niemiecka protestancka racjonalność, z jej skłonnością do mecha-
nicznego utylitaryzmu i barbarzyńsko naiwnej, czynnej desakrali-
zacji wiedzy. Odpowiadają temu również niezwykłe metody, przy 
pomocy których usiłowano narzucić Rosji oświecenie, np. zakaz 
ożenku przed uzyskaniem dyplomu albo odmowa wydawania 
paszportu szlacheckim synom próbującym uniknąć studiów16. 
Nowym typem człowieka wykształconego miał być „grzeczny 
kawaler” (politicznyj kawaler). Swoje życie powinien poświę-
cić nie osobistemu zbawieniu, ale służbie ojczyźnie i  władcy.

Pierwsza zinstytucjonalizowana sieć oświatowa w Rosji skła-
dała się z  państwowych szkół arytmetycznych (cifi rnyje) oraz 
„wyższych” zakładów o charakterze wojskowo-technicznym i czy-
sto utylitarnym programie nauczania. Kościół prawosławny został 
zreorganizowany na wzór protestanckich Kościołów krajowych. 
Decydujące znaczenie miał interes państwa, co dotyczyło również 
kwestii wiary – tak jak w wypadku przewidzianego prawnie łama-
nia tajemnicy spowiedzi oraz obligatoryjnej komunii. Klasztory 
ostatecznie utraciły znaczenie ośrodków kulturalnych, seminaria 
teologiczne zostały przekształcone przez państwo w  placówki 
wielozadaniowe – w razie potrzeby seminarzystów przenoszono 
do nowo otwartych szkół wyższych, traktując ich niczym chłopów 
pańszczyźnianych. Do szkół państwowych uczęszczali w XVIII w. 
głównie synowie żołnierzy i urzędników, szlachta w zasadzie się 
tu nie pojawiała. Nie może to dziwić, skoro prestiż społeczny 
wykształcenia ogólnego był równy zeru, przynajmniej dopóki 
postrzegano je jako obowiązek nałożony przez państwo. Uczniów 
zapędzano do szkół przemocą, a kto się opierał, trafi ał do więzie-
nia. Mimo to zaledwie co piąty uczący się uzyskiwał świadectwo 
bądź dyplom17. 

Państwu spodobała się rola „pierwszego Europejczyka” (Pusz-
kin) i „nie cofało się przed niczym”, by wychować społeczeństwo 
poprzez „państwowe oświecenie” i  „państwową moralność”18. 

16 M. Raeff, Origins of the Russian Intelligentsia. The Eighteenth-Century Nobility, 
New York 1966, s. 132.

17 P.N. Miljukov, Očerki po istorii russkoj kul�tury, wyd. 3, Moskva 1993, t. 2, 
s. 249–250.

18 Tak stwierdził słowianofi l Ivan Aksakov, Kak načalos� i �to razvitie russkogo 
ob�čestva, w: Polnoe sobranie sočinenij v 7 t., Moskva 1987, t. 6, s. 245–246. Por. 
K.B. Sokolov, Mify ob. Intelligencii i  istoričeskaja real�nost�, w: Russkaja intelligen-
cija..., s. 159.
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Przez następne sto lat wszystko, co miało związek z edukacją, 
koncentrowało się w pobliżu państwa, głównie zaś wojska. Sys-
tem wojskowych placówek oświatowych funkcjonował najlepiej, 
począwszy od szkół garnizonowych, często będących jedynymi 
szkołami w guberni, a na korpusach kadetów i wyższych szkołach 
ofi cerskich skończywszy. W  państwie rosyjskim w  XVIII i  na 
początku XIX w. wojsko nie tylko włączało się w politykę, ale 
również odgrywało znaczącą rolę w rozwoju kultury. Wystarczy 
powiedzieć, że niemal cała literatura rosyjska powstała w otocze-
niu szlacheckiego korpusu gwardii w Petersburgu. Tutaj zaczęło 
się ukazywać pierwsze prywatne czasopismo i tutaj wystawiono 
pierwszy balet, wojsko można zatem zaliczyć do środowisk, 
w których krystalizowała się inteligencja. Zachowało tę funkcję 
również w okresie późniejszym19.

Bliższe inteligencji środowisko akademickie miało o  wiele 
większe trudności z pozyskaniem społecznego uznania. W ciągu 
całego XVIII w. ilość studentów państwowych szkół wyższych 
rzadko przekraczała liczbę dwucyfrową, a jeszcze rzadziej trzy-
cyfrową. Uniwersytet utworzony przez Piotra I wraz z gimna-
zjum, pozostający pod egidą Akademii Nauk i kierowany przez 
protektora królewieckiej szkoły katedralnej, wiódł żywot mizerny 
i groteskowy20. Ani stypendia państwowe, ani przymusowe prze-
niesienia z seminariów teologicznych nie były w stanie uratować 
sytuacji i pod koniec XVIII w. petersburski uniwersytet zmarł 
śmiercią naturalną, by zbudzić się do nowego życia na zupełnie 
innych podstawach dopiero w 1819 r.

Pierwszy naprawdę funkcjonujący rosyjski uniwersytet powstał 
w Moskwie w 1755 r. – ponad 550 lat później niż Sorbona. W tym 
samym czasie założono również pierwsze gimnazja, osobno dla 

19 Na temat problemu korpusu ofi cerskiego jako „przypadku granicznego” 
inteligencji zob. O.W. Müller, Intelligencija. Untersuchungen zur Geschichte eines 
politischen Schlagwortes, Frankfurt 1971, s. 220 n.; V.R. Lejkina-Svirskaja, Intelligen-
cija v Rossii vo vtoroj polovine 19 v., Moskva 1971, s. 91 n. Na temat wykształcenia 
militarnego zob. D. Beyrau, Militär und Gesellschaft im vorrevolutionären Russland, 
Köln 1984, s. 130–143, 361–377, tam również o silnym zróżnicowaniu cenzusu wy-
kształcenia w warstwie ofi cerskiej zależnie od jednostki.

20 Siedemnastu profesorów sprowadzonych z Niemiec w braku rosyjskich stu-
dentów zapraszało do siebie słuchaczy niemieckich, ponieważ jednak przychodziło 
ich jedynie ośmiu, profesorowie byli zmuszeni uczestniczyć w wykładach kolegów, 
aby wypracować pensum; por. P.N. Miljukov, Očerki..., t. 2/2, s. 259; M.M. Štrange, 
Demokratičeskaja intelligencija v Rossii..., s. 29 n.
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szlachty i  raznoczyńców. W  rzeczywistości jednak państwowe 
placówki edukacyjne były z konieczności demokratyczne. Eks-
kluzywnie szlacheckie pozostały jedynie uprzywilejowane szkoły 
wojskowe, w  pozostałych nadal przeważali kaziennokosztnyje, 
czyli studiujący na koszt państwa popowicze, synowie żołnierzy 
i niższych urzędników.

Największą grupę wśród zagranicznych profesorów bez wąt-
pienia stanowili Niemcy, szczególnie chętnie sprowadzano absol-
wentów uniwersytetów w Getyndze i Lipsku. Zaproszenia rosyj-
skiego rządu miały często charakter przypadkowy. Naukowcy 
pracowali w Rosji na podstawie kontraktów, po czym wracali do 
swoich krajów, jak np. bracia Bernoulli czy Leonhard Euler, nie 
pozostawiając po sobie szkoły naukowej. Wzmianki o pierwszych 
rosyjskich profesorach pochodzą dopiero z lat 50. i 60. XVIII w. 
Większość z nich wywodziła się z kleru lub była raznoczyńcami21. 
Niemal bez wyjątku studiowali i zdobywali stopnie akademickie 
za granicą. Aż do upadku carskiej Rosji także dla przyszłych 
pracowników uniwersyteckich ukoronowaniem edukacji była 
podróż edukacyjna na koszt państwa – komandirowka – wiodąca 
przeważnie do Niemiec22.

W osiemnastowiecznej Rosji uniwersytety nie otrzymały auto-
nomii prawnej. Ich kierownictwo mianowane było odgórnie, rów-
nież z powodu niskiej liczby studentów trudno mówić o świadomo-
ści korporacyjnej. W środowisku studenckim główną rolę odgrywał 
przypadek: „Żaden z nas […] nie przybył na uniwersytet w jasno 
określonym celu”23. Służba państwowa pozostała jedynym punk-
tem odniesienia: wyróżniającym się absolwentom uniwersytetów 
przyznawano wraz z urzędniczą rangą (czynem) patent szlachecki, 
ponadto już studentom wolno było nosić  szlachecką szpadę.

21 A.E. Ivanov, Učenye stepeni v Rossijskoj imperii XVIII v. � 1917 g.; Moskva 
1994, s. 35; A.J. Andrew, Professora, w: Universitet dlja Rossii. Vzgljad na istoriju 
kul�tury XVIII stoletija, red. V.V. Ponomareva, L.B. Chorošilova, Moskva 1997, 
s.  174–219; F.A. Petrov, Nemeckie profesora v Moskovskom universitete, Moskva 
1996.

22 T. Maurer, �Abkommandiert� in die �akademische Freiheit�. Russischer Profes-
sorennachwuchs in Deutschland im 19. Jahrhundert, „Tel-Aviver Jahrbuch für deut-
sche Geschichte” 24, 1995, s. 63–104; taż, Hochschullehrer im Zarenreich. Ein Beitrag 
zur russischen Sozial- und Bildungsgeschichte, „Beiträge zur Geschichte Osteuropas” 
27, 1998, s. 121–143.

23 F. Lubjanovskij, Vospominanija, w: Moskovskij universitet v vospominanijach 
sovremennikov, Moskva 1989, s. 47.
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Miejska przestrzeń warstwy wykształconej dopiero zaczynała 
się kształtować – w Moskwie wokół uniwersytetu, w Petersburgu 
wokół Akademii Nauk i Korpusu Kadetów. Głębsze były prze-
obrażenia przestrzeni mentalnej: poprzez aneksję wschodnich 
terenów Polski w  wyniku zaborów Rosja przesunęła się na 
zachód i stała się mocarstwem europejskim w duchu Piotra I24. 
Zbliżenie przestrzeni mentalnych można w kulturze obserwować 
m.in. na przykładzie tłumaczeń: na Ruś Moskiewską zachodnie 
teksty docierały z  drugiej i  trzeciej ręki czasami dopiero całe 
stulecia po ukazaniu się oryginału, tymczasem dzieła francu-
skich philosophes trafi ały do rąk rosyjskich czytelników już po 
dziesięciu czy dwunastu latach, a Cierpienia młodego Wertera – 
po siedmiu. Począwszy od drugiej połowy XIX w. wszystko, co 
było w Europie mniej lub bardziej godne uwagi potrzebowało 
jedynie czasu niezbędnego do wykonania tłumaczenia, by zna-
leźć się w  Rosji na legalnym bądź nielegalnym rynku książki; 
w przededniu pierwszej wojny światowej działało w kraju około 
10 tys. tłumaczy25. 

Za panowania Katarzyny II, w przededniu Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej, czyli od lat 60. do 80. XVIII w., polityka oświece-
niowa sięgnęła zenitu. Położono wówczas podwaliny pod pla-
nową edukację kobiet oraz jednolity system oświaty wedle wzoru 
austriacko-pruskiego. U jego podstaw legła oświeceniowa idea 
wychowania „nowego człowieka” pod nadzorem państwa. Inicja-
tywa państwowa spotykała się jednak na ogół z niezrozumieniem 
opinii publicznej: państwo otwierało szkołę w którymś z obwodo-
wych miasteczek, po czym miejscowi mieszczanie i kupcy gorąco 
prosili o jej zamknięcie, argumentując, że nie widzą w niej dla 
siebie korzyści, muszą natomiast płacić dodatkowy podatek. 
Podobnych przykładów można znaleźć bardzo wiele, a w odle-
głych regionach, jak np. na Syberii, jeszcze w pierwszej połowie 
kolejnego stulecia takie reakcje nie należały do rzadkości26.

24 Sformułowanie Katarzyny II; Instrukcja Jej Cesarskiej Mości dla komisji 
stworzonej w celu sporządzenia projektu nowego kodeksu [1770].

25 G. Marker, Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 
1700�1800, Princeton 1985, s. 202; V.R. Lejkina-Svirskaja, Russkaja intelligencija 
v 1900�1917 godach, Moskva 1981, s. 125.

26 A.I. Kuprijanov, Russkij gorod v pervoj polovine XIX veka. Ob�čestvennyj byt 
i  kul�tura goro�an Zapadnoj Sibiri, Moskva 1995, s. 66; P.N. Miljukov, Očerki..., 
t. 2/2, s. 273.



175

Brakowało odbiorców państwowej polityki oświatowej. Nikłe 
sukcesy na tym polu prowadziły do wniosku o  konieczności 
wspierania rozwoju stanu średniego27. Jakże jednak miał się 
on rozwijać? Miasto jako takie nadal pozostawało w rosyjskim 
życiu gospodarczym i kulturalnym „monstrualną przypadkowo-
ścią”28. W XVIII w. rozwój miast był tu, podobnie jak w Pol-
sce, nadzwyczaj powolny. Aż do połowy XIX w. żyło w miastach 
niewielu mieszczan – około jedną trzecią ludności stanowili 
chłopi29. Także i  w  Rosji życie kulturalne toczyło się w  szla-
checkich dworach miejskich (gorodskaja usad�ba), budowanych 
i prowadzonych wedle swojskich, wiejskich wzorów.

Rosyjska plebania, inaczej niż niemiecka, również nie nada-
wała się na kolebkę wykształconego obywatela. Do reform 
z  lat 60. XIX w. kler diecezjalny pozostał stanem niemal cał-
kowicie zamkniętym i  jedynie w  pojedynczych przypadkach 
zaliczano jego członków do towarzystwa. Sytuacja materialna 
i prawna duchowieństwa była trudna. Wiele rodzin kleru nieza-
konnego („białego”), z  tradycyjnie licznym potomstwem, żyło 
na granicy egzystencjalnego minimum. Autonomia i  stanowe 
przywileje duchowieństwa przez długi czas pozostawały fi kcją: do 
końca oświeconego XVIII stulecia kler podlegał karze chłosty, 
a sankcje za zatajenie informacji objętych tajemnicą spowiedzi 
obejmowały nawet wyrwanie skrzydełka nosa30.

27 „Do tego gatunku człowieka” – głosiła instrukcja Katarzyny II dla komi-
sji prawodawczej – „zaliczyć tych wszystkich, którzy nie są ani szlachcicami, ani 
chłopami, a  zajmują się sztukami, nauką, żeglugą, handlem i  rzemiosłem”, jak 
również „te osoby pochodzenia nieszlacheckiego, które zostały wychowane w […] 
szkołach, zakładach wychowawczych i innych tego rodzaju instytucjach, cerkiewnych 
lub świeckich” – zakładając, że odznaczają się „dobrymi obyczajami” i „pracowitoś-
cią”; Instrukcja Jej Cesarskiej Mości dla komisji stworzonej w  celu sporządzenia 
projektu nowego kodeksu [1770], s. 261.

28 N.P. Ogarëv, Pis�ma k �odnomu iż mnogich� (1864), w: tenże, Izbrannye 
social�no-političeskie i fi losofskie proizvedenija, t. 1, Moskva 1952, s. 677; cyt. za: 
M. Hildermeier, Bürgertum und Stadt in Russland 1760�1870. Rechtliche Lage und 
soziale Struktur, Köln 1986, s. 603.

29 B.N. Mironov, Russkij gorod v 1740�1860-je gody. Demografi českoe, socialnoe 
i ekonomičeskoe razvitie, Leningrad 1990, s. 255–236.

30 J.M. Łotman, Rosja i  znaki. Kultura szlachecka w  wieku XVIII i  na począt-
ku XIX, tłum. i  posł. B. Żyłko, Gdańsk 1999, s. 300; B.N. Mironov, Social�naja 
istorija Rossii perioda imperii (18 � načalo 20 v.). Genesis ličnosti, demokratičeskoj 
semi, gra�danskogo ob�čestva i  pravovogo gosudarstva, Sankt Peterburg 1999, t. 1,
s. 101.
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Podmiotem wykształconej przestrzeni publicznej mogła zatem 
być wyłącznie szlachta. Podobnie jak w wypadku polskim, kryło 
się za tym pojęciem środowisko niezwykle różnorodne, często 
wcale nie „szlachetne”. Piotr I  uznał rosyjską szlachtę za siłę 
napędową modernizacji i za jego panowania pojawiły się pierw-
sze zwiastuny mobilności społecznej opartej na edukacji. Do war-
stwy szlacheckiej trafi ało wielu „naukowców” z innych stanów, 
ponieważ tabela rang Piotra I (z 1722) nagradzała osiągnięcia 
jednostki nadaniami przywilejów prawno-stanowych. Absolwenci 
szkół wyższych, a nawet gimnazjów i seminariów, otrzymywali 
w zależności od uzyskanych wyników odpowiednią rangę (czyn), 
która począwszy od pewnego poziomu, dawała swemu posiada-
czowi dziedziczny tytuł szlachecki.

Po Manifeście o wolności szlacheckiej (1762) grupa ta zyskała 
również czas wolny niezbędny dla poczynań intelektualnych. Dwa 
dziesięciolecia później, dzięki gwarancji praw osobistych i prawa 
własności za panowania Katarzyny II (1785), powstał wreszcie 
funkcjonalny ekwiwalent trzeciego stanu, a  tym samym poja-
wiły się elementy pozapaństwowego życia umysłowego, z którego 
wyrosło następnie pierwsze pokolenie inteligencji31. Jej geneza 
przypomina zatem przypadek polski. Mimo że nie wykształciła 
się w Rosji kultura magnacka, także i tutaj majątki ziemskie były 
ośrodkami życia intelektualnego32.

Zatem również w Rosji epoka oświecenia oznaczała decydu-
jący krok w rozwoju klasycznej inteligencji33. Po dopuszczeniu 
działalności prywatnych drukarni (1783) w  Moskwie i  Peters-
burgu powstało do początku XIX w. 38 nowych zakładów (naj-
częściej, jak wszędzie w  Europie Wschodniej, niemieckich)34. 
Obok Akademii Nauk i bliskiego dworowi Wolnego Towarzystwa 
Ekonomicznego (1765) wytworzyła się również, przede wszyst-
kim wokół Uniwersytetu Moskiewskiego, niezależna oświecona 
opinia publiczna, dysponująca własnymi wydawnictwami i często 
pozostająca pod wpływem lóż wolnomularskich. Tak ważna rola 
masonerii ukazuje szczególny charakter rosyjskiego oświecenia 

31 M. Raeff, Origins..., s. 28.
32 Zob. V. Ščukin, Mif dvorânskogo gnezda. Geokul�turologičeskoe issledovanie 

po russkoj klassičeskoj literature, Kraków 1997.
33 G. Marker, Publishing, Printing..., s. 70–76 n.
34 Tamże, s. 105, 122.
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(proswieszczenie): chodziło w nim nie o konfl ikt między pozna-
niem religijnym a  świeckim, ale raczej o  ich pogodzenie. To 
przede wszystkim rosyjskie loże wolnomularskie, które na swoje 
motto wybrały hasło wewnętrznego doskonalenia, recypowały 
w XVIII w. niemiecki ideał wykształcenia (Bildung) sformuło-
wany przez Herdera (członka loży ryskiej) i innych35. 

Jednakże nawet u  szczytu chwały oświeceniowcy pozosta-
wali jeszcze „mądrym zbytkiem” bez fundamentu36. Czasopi-
sma w  swych najlepszych okresach miały zaledwie 800 abo-
nentów. W  1772 r. jeden z  oświeceniowców skarżył się, że 
liczący 200  egzemplarzy nakład wydanej przed dziesięciu laty 
i  powszechnie używanej książki nadal nie został wyczerpany. 
Rynek wydawniczy rozwijał się bardzo słabo, a  pod koniec 
XVIII w. w całej Rosji było jeszcze mniej księgarń niż w Irlandii37. 
Tym bardziej brakowało odpowiedników niemieckich stowarzy-
szeń czytelniczych czy przestrzeni publicznej w postaci bibliotek 
i kawiarni.

Studia ogólnokształcące w szerokim rozumieniu, niemające 
związku ze służbą państwową, a  zwłaszcza pisarstwo, jeszcze 
przez długi czas będą uważane za sposób na zabicie czasu, za 
zajęcie pozbawione jakiegokolwiek znaczenia społecznego38. 
W pamięci piszącego i uczonego środowiska na długo zapisała się 
rosyjska paralela do awantury między Wolterem a Louisem de 
Rohan: poeta Wasyl Trediakowski został pobity i aresztowany za 
to, że nie chciał deklamować swoich wierszy podczas błazenady. 
Studia w Holandii i na Sorbonie oraz znajomość czterech języ-
ków obcych nie miały żadnego znaczenia, jeśli nie były poparte 
wysoką rangą urzędniczą.

35 Zob. ogólnie: A.N. Pypin, Russkoje masonstvo, 18 i  pervaja četvert� 19 v., 
Petrograd 1916.

36 A.I. Hercen, Byloe i dumy, Moskva 1974, s. 99.
37 G. Marker, Publishing, Printing..., s. 183, 204–207.
38 „Dzięki Bogu mamy nasz chleb powszedni […] a piszemy tylko dlatego, że 

lubimy” (artykuł wstępny w  piśmie „Večera”, cz. 1, Sankt Petersburg 1772, s. 6). 
Por. H.-J. Klein, Poºt-samochval. �Pamjatnik� Der�avina i status poeta v Rossii XVIII 
veka, „Novoe literaturnoe obozrenie” 2004, nr 65, s. 159 n.
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„Przeżarta gangreną część cesarstwa” 
jako „czuciowy organ narodu”

Stabilne warunki umożliwiające powstanie inteligencji udało 
się stworzyć wraz z reformami edukacji przeprowadzonymi za 
panowania Aleksandra I w pierwszej ćwierci XIX w.39 Podjęte 
działania opierały się na umiarkowanym programie oświece-
niowym i zorientowane były w głównej mierze według modelu 
niemieckiego. Nadal można mówić o  stosunkowej otwartości 
państwowych placówek oświatowych, które odznaczały się niesta-
nowym charakterem i dysponowały stypendiami państwowymi. 
Ponadto zbudowano naprawdę funkcjonujący, ujednolicony sys-
tem oświaty średniego (w rosyjskim rozumieniu będą to np. gim-
nazja w miastach gubernialnych) oraz wyższego stopnia (np. uni-
wersytety). Po raz pierwszy wykształciła się sieć akademicka 
obejmująca, poza Warszawą i Helsinkami, sześć uniwersytetów 
z rosnącą liczbą studentów: około 1825 r. było ich ogółem 1700, 
co było liczbą naprawdę niewielką w 50-milionowym kraju, ale 
też trzy razy wyższą niż w 1809 r.40

Zaznaczył się wreszcie przełom w  rosyjskim nastawieniu 
do wykształcenia – spowodowany nie tylko bezinteresownymi 
pobudkami. W  1809 r. wprowadzono bowiem na jakiś czas, 
wedle pruskiego wzoru, zdawany na uniwersytecie egzamin 
państwowy, będący warunkiem otrzymania wyższej rangi. Pań-
stwo wychowywało społeczeństwo według własnych wytycz-
nych i  potrzeb, a  konkretnym efektem był ideał zmodernizo-
wanej biurokracji, w której główną rolę odgrywali uszlachceni 
czynownicy.

Odtąd dla ogółu szlachty wykształcenie rzeczywiście stało 
się nieodzownym elementem życiowych planów, i  to zarówno 
w  służbie cywilnej, jak i  wojskowej. Epoka wojen napoleoń-
skich stanowiła szczytowy punkt rozwoju inteligencji wojskowej, 
w Rosji bowiem, podobnie jak w ówczesnych Prusach i Polsce, to 
w tym właśnie środowisku skoncentrowała się elita wykształco-
nej szlachty: „Młodzież dużo czytała, zaczęto przy regimentach 

39 Obszernie w: F.A. Petrov, Rossijskie universitety v pervoj polovine 19 veka, 
t. 1–3, Moskva 1998–2000.

40 P.N. Miljukov, Očerki..., t. 2, s. 318.
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zakładać biblioteki”41. Zagraniczne kampanie lat 1813–1815 stały 
się swoistą masową podróżą edukacyjną dla reprezentowanych 
przez delegację wojskową Rosjan. Zmiany, jakie w przestrzeni 
publicznej przyniósł wybuch wojny narodowowyzwoleńczej oraz 
dana ad oculos możliwość porównania Rosji i Europy postawiły 
warstwę wykształconą przed zasadniczymi pytaniami związanymi 
z  tożsamością narodową, pytaniami, które nie interesowały 
poprzedniej epoki: kim jesteśmy?, dokąd zmierzamy? Zachód 
przeobraził się z  dostarczyciela gotowych technologii i  idei 
prŒt-à-penser w przestrzeń mentalną będącą punktem odniesienia 
dla rosyjskiego samopoznania – a stąd już niedaleko do wykształ-
cenia się inteligencji42.

Sfera kultury i  wykształcenia, dotąd całkowicie upaństwo-
wiona, zaczęła rozwijać się wedle własnych praw, kontynuując 
linię zapoczątkowaną jeszcze w XVIII w., a wyrażającą się w nie-
utylitarystycznej refl eksji43. Państwo miało zebrać gorzkie żniwo 
swoich wysiłków oświatowych. Powróciwszy z wojny, młodzi ofi -
cerowie stworzyli sieć tajnych stowarzyszeń wedle wzoru roman-
tyczno-heroicznego, podobnych do niemieckiego Tugendbund 
(Związku Cnoty) i lóż wolnomularskich, reprezentujących mgli-
sty program reform obywatelsko-liberalnych. Powstanie, które 
wybuchło w Petersburgu w grudniu 1825 r., wyraźnie pokazało, 
że na arenę historii obok ludu i państwa wkroczyła „trzecia siła”.

Co symptomatyczne, wyznaczeni przez państwo sędziowie 
śledczy za główne przyczyny powstania dekabrystów uznali nowo-
modne „próżniactwo ducha” oraz „luksus niedouczenia”44. Wie-
dza przeobraziła się w  zagrożenie dla państwa w  tym samym 
momencie, w których zyskała społeczne uznanie. W Rosji także 
objawił się dylemat państwowej, opartej na oświacie modernizacji,

41 Dzienniki późniejszego dekabrysty N.I. Lorera (1862–1867): Zapiski dekabri-
sta N.I. Lorera, red. M.N. Pokrovskij, M.V. Nečkina, Moskva 1931, s. 57.

42 G.G. Špet, Očerk razvitija russkoj fi losofi i..., s. 220. Krytyk Wissarion Bieliń-
ski napisał 30 lat później: „Rok 1812 wstrząsnął całą Rosją […] przyniósł ze sobą 
ożywienie życia obywatelskiego i umysłowego, przyczyniając się do powstania prze-
strzeni publicznej, a tym samym dając początek opinii publicznej”; V.G. Belinskij, 
Polnoe sobranie sočinenij, Moskva 1955, t. 7, s. 446–447.

43 V.M. Živov, Gosudarstvennyj mif v epochu prosve�čenija i ego razru�enie v Ros-
sii końca XVIII v., w: Vek prosve�čenija. Rossija i Francija, Moskva 1989, s. 141–165; 
G.G. Špet, Očerk razvitija russkoj fi losofi i..., s. 315.

44 P.N. Miljukov, Očerki..., t. 2, s. 293.
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który następująco opisał późniejszy minister fi nansów Sergiej 
Witte w rozmowie z Aleksandrem III: „Oświata powoduje rewo-
lucję społeczną, ale ciemnota prowadzi do porażki na wojnie”45. 
W Rosji, podobnie jak w Niemczech, „duch szkoły” zwrócił się 
„przeciwko jej inicjatorowi i opiekunowi […] przedkonstytucyj-
nemu państwu”46.

Konfl ikt między zasadą merytokratyczną a przywilejami przy-
sługującymi z racji stanu i urodzenia był nieunikniony: wykształ-
cenie jako nowy sposób regulacji kariery urzędniczej zepchnęło 
urodzenie na dalszy plan, a tym samym zakwestionowało funda-
ment państwa ancien rØgime47. Kultura swobodnej autorefl eksji 
była sprzeczna z „inteligencją rządową” i prowadziła do odpływu 
elity ze służby państwowej48.

W tych warunkach polityka reeducation opinii publicznej chy-
biła celu. Wprawdzie w  latach 1835–1854 na skutek restrykcji 
po powstaniu dekabrystów udział szlachty w grupie osób mają-
cych wykształcenie wyższe zwiększył się (z 35 do 52%), kosztem 
mieszczan49, jednak szef tajnej policji za panowania Mikołaja I, 
hrabia Aleksander von Benckendorff, to właśnie „szlacheckich 
synków w wieku 17–25 lat” uznał en masse za „przeżartą gan-
greną część cesarstwa”, to oni bowiem mieli tworzyć konspira-
cyjne kółka50. Hrabia Fiodor Rostopczyn skomentował to nastę-
pująco: „Zazwyczaj rewolucje robią szewcy, żeby zostać panami. 
U nas to panowie robią rewolucję, bo chcą zostać szewcami”. 

45 P.L. Alston, Education and the State in Tsarist Russia, Stanford 1969, s. VIII.
46 T. Nipperdey, Volskschule und Revolution im Vormärz. Eine Fallstudie zur 

Modernisierung, w: tenże, Religion und Gesellschaft. Deutschland um 1900, München 
1988, s. 227.

47 Wykształcenie miało decydujące znaczenie dla jednej trzeciej zbadanych ka-
rier urzędniczych w latach 50. XIX w.; natomiast pochodzenie było znaczące tylko 
w 18% wypadków; W.M. Pintner, Civil Offi cialdom and the Nobility in the 1850th, 
w: Russian Offi cialdom. The Bureaucratization of Russian Society from the 17th to the 
20th century, red. W.M. Pintner, D.K. Rowney, Chapel Hill 1980, s. 237 n.

48 A. Besançon, Éducation et sociØtØ en Russie dans le second tiers du XIXe siŁcle, 
Paris 1974, s. 55. W  rozporządzeniu z  1850 r. mowa jest o  „młodych ludziach”, 
którzy po ukończeniu uniwersytetu zamiast służby państwowej schodzili na „złą 
drogę […] publikowania w czasopismach i gazetach”; cyt. za: P.N. Miljukov, Očer-
ki..., t. 2/2, s. 302.

49 L.A. Bulgakova, Intelligencija v Rossii vo vtoroj četverti 19 veka. Sostav, pra-
vovoe i materialnoe polo�enie, Leningrad 1983, s. 8–9.

50 Kratkij obzor ob�čestvennogo mnienija za 1827 g., „Krasnyj Archiv” 37, 1929, 
nr 6, s. 149.



181

Jednakże często – choć nie zawsze – wzmiankowani „pano-
wie” pochodzili z  drobnej, mało zamożnej lub zgoła ubogiej 
szlachty w  drugim i  trzecim pokoleniu, która – podobnie jak 
w Polsce – była środowiskiem szczególnie podatnym na wrze-
nia polityczne51. Zarazem również w rodzinach duchowieństwa 
i mieszczan w pierwszym trzydziestoleciu XIX w. wykształcenie 
stopniowo stawało się obowiązkiem52.

Obok intelektualnych salonów, tak jak w całej Europie często 
prowadzonych przez wykształcone kobiety (gospodynie słynnych 
salonów to księżna Zinaida Wołkońska czy Awdotia Jełagina), 
mocną pozycję w centrum intelektualnego życia towarzyskiego 
zajmowały, począwszy od lat 30. i 40. XIX w., demokratyczne 
kółka (krużki)53. Debatowano w  nich przede wszystkim nad 
przeznaczeniem Rosji, zupełnie w duchu „wielkich Niemców” 
z Schellingiem i Heglem na czele. Najważniejszą rolę odgrywała 
przy tym literatura fi lozofi czna i teoretycznospołeczna. Główny 
podział na słowianofi lów i zapadników, który się wówczas wytwo-
rzył, pozostał aktualny do dziś.

Uznanym ośrodkiem inteligenckiej opinii publicznej pozosta-
wała w owym czasie Moskwa, która pod przewodnictwem uni-
wersytetu przeciwstawiała się zdominowanemu przez szlachtę, 
rządowemu Petersburgowi. Formy życia towarzyskiego były ze 
wszech miar demokratyczne, również w  (antyrewolucyjnych) 
salonach słowianofi lskich „spotykali się od rana do wieczora stu-
denci, pili podawaną w szklankach herbatę i palili”54. Wypowia-
dane opinie rozumiane były dosłownie, a rozmowa nie podlegała 
rytualizacji, różniąc się tym od mieszczańskiej „konwersacji”,

51 L.A. Bulgakova, Intelligencjia..., s. 23. Na temat tezy, że za panowania Miko-
łaja I powstała przestrzeń publiczna bądź też inteligencja por. też M. Hildermeier, 
Bürgertum und Stadt in Russland..., s. 622; M.E. Malia, Was ist die Intelligentsia?, 
w: Die russische Intelligentsia, red. R. Pipes, Stuttgart 1962, s. 2; N.V. Riasanovsky, 
A Parting of Ways. Government and the Educated Public in Russia 1801�1855, Oxford 
1976.

52 A.P. Pollard, The Russian Intelligentsia. The Mind of Russia, „California Slavic 
Studies” 3, 1964, s. 29.

53 Por. B.F. Egorov, Russkie kru�kie, w: Iz istorii russkoj kul�tury, red. A.D. Ko-
šelev, t. 5, Moskva 1996, s. 504–517.

54 Cyt. za: I.V. Filipenko, Ob�čestvenno-idejnaja �izn� v moskovskich literaturnych 
salonach 30�40-ch godov 19 v., „Vestnik Moskovskogo universiteta” 8, Istorija, 1991, 
nr 5, s. 44. Zob. m.in. A.N. Pypin, Charakteristiki literaturnych mnenij ot dvadcatych 
do pjatidesjatych godov, Sankt Petersburg 1906; M. Aronson, S. Rejser, Literaturnye 
kru�ki i salony, Leningrad 1929.
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zresztą to ostatnie pojęcie nie ma nawet odpowiednika w języku 
rosyjskim55.

Romantyczny naród oczekiwał od inteligencji wiedzy o sobie 
samym i swych historycznych zadaniach, na której mógłby oprzeć 
gmach oświaty publicznej. Pytanie tylko, kto miał reprezento-
wać inteligencję56. Rząd próbował zachować swoją pozycję jako 
„jedynego [prawdziwego] Europejczyka”. Słynna triada: prawo-
sławie, samodzierżawie, narodowość, ministra oświaty w latach 
1833–1849, hrabiego Sergieja Uwarowa, który osobiście znał 
Goethego i Schellinga, było niczym innym jak próbą przeciw-
stawienia francuskiej triadzie alternatywnego programu „inte-
ligencji rządowej”57. Całkowicie w duchu romantycznej syntezy 
zmierzał on do „pogodzenia wiary, wiedzy i władzy”, oznaczało 
to, że profesorowie mieli dążyć do stania się „godnym instru-
mentem rządu”58.

Program ten ignorował istniejącą już wykształconą opinię 
publiczną i  w  zasadzie nie miał szans na sukces – skończyło 
się na tym, że państwo sięgnęło po defensywną politykę oświa-
tową, ograniczając akademicką autonomię, zakazując uprawiania 
poszczególnych dyscyplin i czytania książek oraz wykonując inne 
tego rodzaju działania. Nowa warstwa przyszła na świat skon-
fl iktowana ze swym stwórcą. 

W tym okresie zaczęło torować sobie drogę rosyjskie poję-
cie inteligencji. Wydaje się, że francuskie intelligence i niemiec-
kie Intelligenz zlały się tu w  określenie nazywające warstwę, 
której zadanie polegało na stworzeniu rosyjskiej świadomości 
narodowej. Przez krótki okres abstrakcyjny termin niejako 
trwał w  zawieszeniu, nie będąc przyporządkowanym do żad-
nej grupy w rosyjskiej rzeczywistości społecznej. Kręgi konser-
watywne utożsamiały inteligencję z  wykształconą, szlachecką

55 Także o  okresie późniejszym, ściślej biorąc o  nauczycielach akademickich, 
T. Maurer zauważa, że w uniwersyteckim życiu towarzyskim nie chodziło o „zrytu-
alizową formę etykiety społecznej” (tenże, Hochschullehrer..., s. 496).

56 R. Pipes, Russia under the Old Regime, London 1974, s. 347 – tutaj poglądy 
na temat inteligencji związane są z reakcją polskiej i czeskiej myśli narodowej na 
tezę Hegla o „ahistorycznym” charakterze Słowiańszczyzny.

57 Zob. A. Zorin, Uvarovskaja triada i samosoznanie russkogo inteligenta, w: Rus-
skaja intelligencija i zapadnyj intellektualism..., s. 34–44. G.G. Špet wywodzi pojęcie 
„narodowości” od idei „ojca gimnastyki” Friedricha Ludwiga Jahna. 

58 Cyt. za: G.G. Špet, Očerk razvitija russkoj fi losofi i..., s. 249; zob. też s. 44, 97.
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elitą59. Inni od początku podkreślali ponadstanowy charakter 
„ogólnego organu czuciowego narodu”, przy czym literaturę 
(piękną) postrzegano jako kręgosłup nowego organizmu spo-
łecznego. Znany krytyk literacki Wissarion Bieliński zauważył: 
„Nasza literatura wykształciła w społeczeństwie coś w rodzaju 
odrębnej klasy. Od zwykłego stanu średniego odróżnia ją to, że 
składa się nie tylko z kupców i mieszczan, ale z osób wszystkich 
stanów. Łączy ich wykształcenie, które u  nas koncentruje się 
przede wszystkim na miłości do literatury”60.

Upowszechnieniu się typu literata-proroka, analogicznie 
do francuskiego poŁte, towarzyszyły przemiany strukturalne. 
W  Rosji połowy XIX w. ukazywało się rocznie około tysiąca 
tytułów. Było to wprawdzie dziewięć razy mniej niż w tym samym 
czasie w krajach niemieckich, ale za to siedem razy więcej niż na 
początku stulecia. Liczba bibliotek publicznych wzrosła z trzech 
w 1830 r. do 42 w 1842 r. Rosyjski romantyzm przyniósł ze sobą 
nareszcie typ zawodowego literata-dziennikarza. Wytworzył 
się system „grubych czasopism”, łączących wszystkie gatunki 
literackie i  skupiających czytelników o podobnych sympatiach 
ideologicznych.

Za panowania Aleksandra II, w okresie wielkich reform lat 
60. i  70. XIX w., słowo drukowane stało się najważniejszym 
medium nowej przestrzeni publicznej: jego recepcja tworzyła 
nowe grupy społeczne, publiczność czytająca stanowiła „nową 
formę życia społecznego, która nie była ani państwowa, ani 
korporacyjna, ani religijna i  opierała się tylko i  wyłącznie na 
dobrowolnym udziale czytających”61.

Rozwój rosyjskiej produkcji książkowej również w  drugiej 
połowie XIX w. pozostał imponujący, nie tylko w liczbach bez-
względnych, ale również w  porównaniu z  dwoma literackimi 
supermocarstwami: Niemcami i  Francją. Jeszcze w  1891  r. 
w Rosji ukazywało się 8638 tytułów rocznie, co stanowiło zale-

59 Por. notatki poety Wasyla Żukowskiego na temat „rosyjskiej inteligencji eu-
ropejskiej” w odniesieniu do petersburskiego beau monde; zob. S.O. Šmidt, K istorii 
slova �intelligencija�, w: Rossija. Zapad. Vostok. Vstrecnye tečenija, Sankt Peterburg 
1996, s. 409–417.

60 V.G. Belinskij, Mysli i zametki o russkoj literature (1864), w: tenże, Izbrannye 
fi losofskie sočinenija, t. 2, Moskwa-Leningrad 1948, s. 246.

61 A. Renner, Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855�
�1875, Köln 2000, s. 137.
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dwie połowę produkcji francuskiej lub niemieckiej, ale już 
w  pierwszej dekadzie następnego stulecia Rosja wyprzedziła 
oba te kraje, przynajmniej jeśli chodzi o  liczby bezwzględne: 
wydawano tu 34 630 tytułów, podczas gdy we Francji i Niemczech 
było to odpowiednio: 32 834 i 32 998 pozycji62.

Po „ojcach” dumających nad tożsamością (jak można by 
powiedzieć, czyniąc aluzję do dwu słynnych ówcześnie powie-
ści) przyszła kolej na „dzieci”, które chciały wiedzieć, co robić63. 
Państwo przeżywało wówczas okres głębokich reform: zniesienie 
poddaństwa (1861), wprowadzenie liberalnej jurysdykcji oraz 
samorządu regionalnego, czyli ziemstw (1864). Na ten okres 
przypadło również ostateczne wykształcenie się koncepcji inte-
ligencji oraz podstawowych elementów jej autodefi nicji.

Począwszy od lat 30. XIX w. pojawiały się pojedyncze zasto-
sowania pojęcia inteligencji, a  wraz z  nowymi możliwościami 
wyrazu, jakie przyniosła ze sobą opinia publiczna, używano go 
coraz częściej. Zarazem był to jeden z  terminów, które upo-
wszechniły się dzięki tzw. głasnosti (jawności) okresu reform. 
W dyskusjach prowadzonych w ramach kółek fi lozofi a i literatura 
ustąpiły kwestiom wewnątrzpolitycznym, zarazem aktualność 
zachował problem „przeznaczenia Rosji”. Kwestię tę szeroko 
dyskutowano w prasie, zwłaszcza w związku z powstaniem stycz-
niowym. Ponieważ inteligencja polska odegrała w nim znaczącą 
rolę, chciano przeciwstawić jej w zachodnich guberniach rosyjski 
odpowiednik, co pokazuje, że również w kontekście przeciwsta-
wienia my – obcy termin ten został dopasowany do warunków 
rosyjskich64.

W ten sposób zasugerowano jednak również, że inteligencja 
jest uniwersalna: rosyjska przestrzeń publiczna miała udowodnić 
swoją dojrzałość, wydając na świat inteligencję. Tego rodzaju abs-
trakcyjna normatywność koncepcji szła w parze z jej pierwotną 
rozległością, otwartością treściową (choć nieprzekraczającą pew-

62 Dane za: Ch. Charle, Vordenker der Moderne. Die Intellektuellen im 19. Jahr-
hundert, Frankfurt a.M. 1997, s. 109; P.N. Miljukov, Očerki..., t. 2/2, s. 350–354.

63 Por. Iwan Turgieniew, Ojcowie i  dzieci (1862); Mikołaj Czernyszewski, Co 
robić? (1863).

64 O.W. Müller, Intelligencija..., s. 141 n., 207, 390; A. Renner, Russischer 
Nationalismus..., s. 185–273. Nihilistów uważano powszechnie za hydrę zlepioną 
z  „Polaków, studentów i  dziennikarzy”; E. Ignatova, Zapiski o  Peterburge, Sankt 
Peterburg 2003, s. 255.
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nych ram) oraz nacechowaniem wartościującym. Wykształcenie 
było implikowaną oczywistością i stanowiło jeden z elementów 
samoświadomości, aczkolwiek nie łączyło się z żadnymi kryte-
riami formalnymi, jak np. posiadanie dyplomu ukończenia szkoły 
wyższej. Mianem inteligencji określano przede wszystkim war-
stwę „rozumną”, zdolną do objaśniania rzeczywistości, która 
– jeśli założyć rozbieżność między wykształceniem jako aksjolo-
gicznie neutralną cechą a jego ujęciem jako kompetencją obja-
śniania świata (dawniejsze znaczenie intelligentia) – była wręcz 
przeciwieństwem ludzi wyedukowanych w sensie formalnym65. 

Ważne kryterium stanowiło zaangażowanie społeczno-poli-
tyczne. Szybko przyjęło się przy tym zawężenie pojęcia do tzw. 
ruchu wolnościowego, pojętego jako ogół wszystkich sił w Rosji 
dążących do postępu społecznego66. W  związku z  tym urzęd-
nicy, postrzegani jako relikt „inteligencji rządowej”, zasadniczo 
nie otrzymali prawa wstępu do nowej warstwy. Te dwie grupy 
rozdzielano również terminologicznie, przeciwstawiając czynow-
ników inteligencji. Ponieważ jednak inteligenci najczęściej byli 
urzędnikami i mieli jakąś rangę, przeciwstawienie to opierało się 
przede wszystkim na kryteriach politycznych, a nie zawodowych.

O inteligencji pisano, rozmyślano i dyskutowano na kartach 
publikowanych prac. Jej tkanka wyłaniała się z  powstających 
formalnych i nieformalnych stowarzyszeń, z zawiązującej się sieci 
kontaktów społecznych67. „Wytwarzały” ją jednak uniwersytety. 
Rosnące znaczenie społeczne środowiska studenckiego nie 
odzwierciedliło się przy tym w jego rozwoju ilościowym: owoce 
liberalizacji stały się widoczne dopiero kilka dekad później68. 
Studenci pozostali grupą wąską i  bardzo elitarną, co jedynie 
zwiększało jej wagę69: „Studentów brano zbyt poważnie, […] 

65 Por. V.O. Ključevskij, Ob inteligencii..., s. 298–301.
66 O.W. Müller, Intelligencija..., s. 186–189, 350.
67 A. Renner, Russischer Nationalismus..., s. 136, 144–146.
68 W  1854 r. było 3551 studentów (1 na 16 tys.), w  1864 – 4323 (1:14 600), 

w 1897 – 16 520 (1:5650); dane za: P.N. Miljukov, Očerki..., t. 2/2, s. 318; B.N. Mi-
ronov, Socialnaja istorija Rossii..., t. 1, s. 315. Następnie liczba studentów wzrastała 
bardzo szybko: 1908 – 1:1515, 1917 – 1:1140; A.E. Ivanov, Studenčestvo Rossii..., 
s. 178.

69 We wspomnieniach z dzieciństwa Osip Mandelsztam opisuje bunty studenc-
kie w Petersburgu lat 80. XIX w. Opis ten jest bardzo charakterystyczny: grupka 
studentów otoczona przez kozaków, dookoła publiczność liczebnie przewyższająca 
uczestników wydarzeń, złożona z  krewnych studentów i  gapiów, wśród których 
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ideał chrześcijańskiego świętego został […] zastąpiony przez 
studenta-rewolucjonistę”70.

Również po 1905 r., w okresie, kiedy powstanie systemu par-
tyjnego stało się widocznym przejawem przemian, akademickie 
znaczenie uniwersytetu dla społeczeństwa było o wiele mniejsze 
niż jego rola w przestrzeni publicznej71. Jak stwierdził socjolog 
Maksym Kowalewski, „uniwersytet znalazł się w centrum zain-
teresowania każdego z nas, a dla kręgów poza jego murami był 
źródłem, z  którego pochodziły przewodnie [podkr. D.S.] ten-
dencje życia publicznego”72. Subkultura studencka rozciągała 
się zarówno na młodsze (uczniowie), jak i starsze roczniki, tak 
że archetypem rosyjskiego inteligenta stał się nieco infantylny 
wieczny student73. W odróżnieniu od Niemiec i Francji, w Rosji 
nie ulegało wątpliwości, że studenci należą do inteligencji – już 
gimnazjalistów zaliczano do niej bez zastrzeżeń. Obserwator 
z przełomu wieków XIX i XX stwierdził: „Rebelia rozprzestrze-
niła się w całej inteligencji, zarówno wśród studentów, jak i opinii 
publicznej”74.

Głosy krytyczne piętnowały „przewodnictwo” studentów 
w życiu publicznym jako „perwersyjną hegemonię młodzieży stu-
diującej”, „duchową pedokrację” i „największą bolączkę naszego 
społeczeństwa”75. Z  kolei rosyjski profesor był w  porównaniu 
do swego niemieckiego kolegi w  o  wiele mniejszym stopniu 
postrzegany jako wzorzec76. Nie był odpowiednikiem postaci 

znajdowały się nawet nianie z  dziećmi! Wszystko razem stanowiło doskonałą in-
scenizację – wszyscy wiedzieli z wyprzedzeniem, kiedy ta – nielegalna – akcja ma 
się odbyć i jak się zakończy, role były z góry przydzielone. Teatralizacja/literalizacja 
jako paradygmat życia inteligencji jest tu szczególnie jasno widoczna; por. O. Man-
delsztam, Zgiełk czasu, tłum. R. Przybylski, Warszawa, 1994.

70 A. Besançon, Éducation et sociØtØ..., s. 61–89; S.N. Bulgakov, Geroizm i podvi-
�ničestvo, w: Vechi. Sbornik statej o russkoj intelligencii, Moskva 1909, s. 44.

71 V.R. Lejkina-Svirskaja, Russkaja intelligencija..., s. 31.
72 Cyt. za: G.I. Ščetinina, Idejnaja �isn� russkoj intelligencii. Konec 19 � načalo 

20 vv., Moskva 1995, s. 144; por. S.K. Morrissey, Heralds of Revolution. Russian 
Students and the Mythologies of Radicalism, New York 1998.

73 Zob. A.S. Izgoev, Ob intelligentnoj molode�i, w: Vechi. Sbornik..., s. 97–124.
74 Cyt. za: G.I. Ščetinina, Idejnaja �isn�..., s. 161. To „wśród” pokazuje po-

nadto, że „inteligencja” oznacza jedynie politycznie zaangażowaną część warstwy 
wykształconej.

75 S.N. Bulgakov, Geroizm..., s. 44.
76 Por. T. Maurer, Hochschullehrer...; S.D. Kassov, Students, Professors and the 

State in Tsarist Russia, Berkeley 1989.
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niemieckiego „rozpolitykowanego profesora” jako przewodnika 
narodu – jego zaangażowanie polityczne ograniczało się do sfery 
uniwersyteckiej. Inaczej niż w przypadku dreyfusistów, sam tytuł 
w zasadzie nie zwiększał politycznego znaczenia głosu77. Status 
wysokiego rangą urzędnika państwowego (czynownika) sprawiał, 
że profesorowie byli rozdarci między etyką służby państwowej 
a radykalnym światem studenckim. Musieli między nimi lawiro-
wać, a czasami wręcz zabiegać o przychylność podopiecznych78.

W 1863 r. przywrócono uniwersytetom autonomię, ograni-
czoną wcześniej przez Mikołaja I, dzięki czemu życie uniwersy-
teckie zyskało rangę wzorca przyszłego społeczeństwa obywatel-
skiego, nawet jeśli czasami przybierało to formy zniekształcone 
i  karykaturalne. Pełne napięcia oczekiwanie przeobraziło się 
w  chaos79: w  1861 r. razem z  pańszczyzną zniesiono również 
mundur studencki. Wytworzyła się słynna nihilistyczna kontr-
kultura: nieumyte włosy seminarzystów, kunsztownie udrapo-
wane pledy, okrągłe kapelusze à la Garibaldi; kobiety zaś na 
odwrót: ostrzyżone na krótko, oczywiście bez krynolin, wszystkie, 
z sobie tylko znanego powodu, w niebieskich okularach. Oddol-
nie wprowadzano w życie prawa obywatelskie, jak np. możliwość 
palenia w murach Alma Mater, ale również sprawy poważne, jak 
schodki (gremia złożone z przedstawicieli poszczególnych rodzin 
w danej wsi), jako forma samorządności umożliwiająca dyskusję 
i wspólne podejmowanie decyzji80.

Rosyjski uniwersytet powstał poza tradycją średniowiecznej 
korporacji, której sprzeciwiał się również radykalny podział na 
studentów i „zwierzchność” oraz długo panująca dyskryminacja

77 T. Maurer, Hochschullehrer..., s. 856 n., m.in. nt. zaangażowanego politycznie 
stowarzyszenia akademickiego (akademiczeskij sojuz).

78 G.I. Ščetinina, Idejnaja �isn�..., s. 185, 189, 191–194. Jedno ze spontanicznie 
zdobytych, w Niemczech nie do pomyślenia, praw „obywatelskich” studentów po-
legało na odwołaniu profesora na wniosek studentów, np. na podstawie tego, że 
jego metoda albo jego rosyjski były niezrozumiałe!; T. Maurer, Hochschullehrer..., 
s. 380–381.

79 Po rosyjsku także i ten porządek określało się mianem czynowego (jak w ta-
beli rang).

80 Proces ten analizuje A. Gleason, The Genesis of Russian Radicalism in the 
1860s, New York 1980, s. 127–147, na przykładzie uniwersytetu petersburskiego; 
zob. też K.E. Bailes, Science and Russian Culture in an Age of Revolutions. V.I. Ver-
nadsky and his Scientifi c School, 1863�1945, Bloomington 1990, s. 24; S. Brim, 
Universitäten und Studentenbewegung in Russland im Zeitalter der Großen Reformen 
1855�1881, Frankfurt 1985.
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apolitycznego życia akademickiego81. Kultura studencka w postaci 
niemieckich bractw wywoływała jedynie drwinę i  szyderstwo 
rosyjskich studentów, tego rodzaju formy życia towarzyskiego 
istniały w  carskiej Rosji jedynie na uniwersytecie w  Dorpacie 
i ryskiej politechnice, przychylnych wzorcom niemieckim. Stu-
denci rosyjscy organizowali się na ogół wedle kryterium narodo-
wego i regionalnego w kółka i ziomkostwa. Pełniły one przede 
wszystkim rolę swego rodzaju kas pożyczkowych, organizowały 
jednak również herbatki z potańcówkami i publiczne odczyty82.

Instytucjonalnie rosyjska Alma Mater aż do końca istnienia 
caratu podążała za wzorcem niemieckim, nie kierowała się jed-
nak jego wewnętrzną, nastawioną na samo wykształcenie logiką. 
Idea „swobodnego wykształcenia” przez długi czas pozostawała 
jej obca83. Rosja kierowała się raczej francuską ideologią nauki 
w służbie postępu społecznego, która przewidywała inną kon-
cepcję wykształcenia84. Koryfeusz demokratycznej inteligencji, 
krytyk literacki Dymitr Pisariew opowiadał się nawet za jak naj-
dalej idącym ograniczeniem wychowania etycznego, ponieważ 
sądził, że wychowawczy wpływ wywiera nie etyka, ale wiedza 
jako taka85. Geneza rosyjskiej koncepcji nauki podlegała silnym 
wpływom pozytywistycznym i była ukierunkowana na dyscypliny 
przyrodniczo-techniczne. Żądano od niej jednocześnie praktycz-
nego zastosowania i kształtowania moralności: zadanie nauki nie 
powinno polegać na „grzebaniu w formułach”, ale „wykształca-
niu światopoglądu”86.

W  ostatecznym rozrachunku rosyjskie życie akademickie 
nabrało zabarwienia antypersonalistycznego, co bardzo oddalało

81 W środowisku studenckim określano ich jako akademistów albo kulturników; 
A. Besançon, Éducation et sociØtØ..., s. 79 n.; A. Gleason, The Genesis of Russian..., 
s. 140, 142, 149; G.I. Ščetinina, Idejnaja �isn�...

82 A.E. Ivanov, Studenčeskie zemljačestva v Rossii (konec 19 � načalo 20 v.), 
„Rossija i sovremennyj mir” 2001, nr 3 (32), s. 138–149.

83 T. Maurer, Hochschullehrer..., s. 4, 570 n.
84 J.C. McClelland, Autocrats and Academics. Education, Culture and Society 

in Tsarist Russia, Chicago 1979, s. 65; A.A. Dmitriev, Mobilizacija intellekta. Pervaja 
mirovaja vojna i me�dunarodnoe naučnoe soob�čestvo, w: Intelligencija v istorii. Ob-
razovannyi čelovek v predstavlenijach i socjalnoj dejstvitel�nosti, red. D.A. Sdvižkov, 
Moskva 2011, s. 199.

85 D. Pisarev, Na�a universitetskaja nauka, w: Sočinenija v 4-ch tt., Moskva 1956, 
t. 2, s. 192; B.F. Egorov, Očerki po russkoj kul�ture 19 veka, w: Iz istorii russkoj ku-
l�tury, red. A.D. Košelev, t. 5, Moskva 1996, s. 218–219.

86 J.C. McClelland, Autocrats and Academics..., s. 68–73, 101, 476.
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je od typu wykształcenia postulowanego przez Wilhelma von 
Humboldta i rozumianego jako formowanie własnej osobowości. 
Tutaj celem była zmiana środowiska (słynna srieda, krytykowana 
u inteligencji, np. u Dostojewskiego87), warunków zewnętrznych, 
co miało automatycznie doprowadzić do zmiany osobowości jed-
nostki88. W czasie wolnym od polityki rosyjscy studenci wykazywali 
się raczej miernymi osiągnięciami akademickimi, jeśli porównać 
ich z zachodnimi kolegami: zamiast studiować źródła, poprzesta-
wano na antologiach i „grubych czasopismach”. Ankieta prze-
prowadzona w 1909 r. pokazała, że frekwencja na wykładach była 
niższa niż na zebraniach kółek politycznych: 30% respondentów 
podało, że nie wysłuchało ani jednego wykładu89. Jednym ze 
skutków takiego stanu rzeczy była przepaść powstająca między 
inteligencją a urzędnikami (czynownikami): pretendenci do wyż-
szych stanowisk urzędniczych kształcili się w placówkach poza-
uniwersyteckich, jak Korpus Paziów albo Wyższa Szkoła Prawa90.

W ostatecznym rozrachunku radykalna inteligencja negowała 
nie tylko państwo i każdy porządek władzy, ale również korzenie 
własnego wykształcenia, jak to można było przeczytać w biblii 
ekstremizmu politycznego, Katechizmie rewolucyjnym Michaiła 
Bakunina: „Rewolucjonista powinien w  głębi swej istoty, nie 
tylko słowami, ale i czynami, rozstać się z jakimkolwiek związ-
kiem z ładem obywatelskim i całym światem wykształconym”91.

Wieczni studenci czy nowe centrum? 
Pozycja społeczna inteligencji rosyjskiej

Około połowy XIX w. stało się jasne, że szlachta traci 
dotychczasową pozycję społeczną. Niemniej dzięki cenzusowi 

87 Prymitywny materializm tego rodzaju wszystko tłumaczył przez „środowisko” 
– że człowiek nie ponosi osobistej odpowiedzialnosci nawet za przestepstwa – fak-
tycznie niszcząc pojecie ‘osobowości’; por. Zbrodnia i kara.

88 V.R. Lejkina-Svirskaja, Intelligencija v Rossii..., s. 148–149, 154; A.E. Ivanov, 
Studenčestvo Rossii..., s. 39 n.; S.N. Bulgakov, Geroizm�, s. 51.

89 A.S. Izgoev, Ob intelligentnoj molode�i..., s. 105–107; V.R. Lejkina-Svirskaja, 
Russkaja intelligencija..., s. 14; A. Besançon, Éducation et sociØtØ..., s. 102 n. 

90 K.E. Bailes, Science and Russian Culture..., s. 15.
91 Cyt. za: Revolucionnyj radikalizm v Rossii. Vek devjatnadcatyj, Moskva 1997, 

s. 244–245.
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wykształcenia, utraciwszy przywileje społeczne, utrzymała pozy-
cję kulturowo-symboliczną. Dlatego też, tak samo jak w Polsce, 
pojęcie ‘inteligencji ziemiańskiej’ aż do końca stulecia pozostało 
w  praktyce tożsame ze szlachtą ziemską. Również inteligenci 
miejscy pochodzenia szlacheckiego jeszcze długo mieli wpływ 
na kształt warstwy wykształconej92. Wśród gimnazjalistów i stu-
dentów środowisko szlachecko-urzędnicze utraciło wiodącą rolę 
dopiero po pierwszej rosyjskiej rewolucji w  latach 1905–1906. 
Nieco szybciej proces ten przebiegał w placówkach z realnym 
programem nauczania93. Również status profesora pozostał 
atrakcyjny, przynajmniej dla średniozamożnej szlachty, tak że 
jeszcze na początku XX w. stanowiła ona mniej więcej jedną 
trzecią korpusu nauczycielskiego94. 

Również w  inteligencji rozumianej w  sensie ideologicz-
nym, jako rewolucyjna wspólnota światopoglądowa, szlachta 
na długo zachowała wiodącą rolę. W  okresie formowania się 
inteligencji w  latach 1855–1875 udział szlachty (w  tym urzęd-
ników) w  tej warstwie zmniejszał się, nadal jednak wynosząc 
od 50 do 80%95. Pomijając wspomnianego powyżej wojowni-
czego raznoczyńca Pisariewa i  popowicza Czernyszewskiego, 
życiorysy wiodących osobowości postępowej inteligencji 
z reguły zaczynały się od zdania: „urodzony w rodzinie drobnej 
szlachty”. Tak było w wypadku Mikołaja Michajłowskiego, Pio-
tra Ławrowa, Mikołaja Szelgunowa, Piotra Tkaczowa i  wielu 
innych. Literaturę piękną, przepełnioną profetyczno-sakral-
nym posłannictwem, uważano za domenę szlachty. I  odwrot-
nie: negatywne pojęcia oznaczające to, czym inteligencja być 
nie chciała miały wiele wspólnego ze szlacheckim kodeksem
honorowym96. 

92 O.W. Müller, Intelligencija..., s. 161–171.
93 A.E. Ivanov, Studenčestvo Rossii..., s. 178 n.; P.N. Miljukov, Očerki..., t. 2/2, 

s. 319–320.
94 T. Maurer, Hochschullehrer..., s. 222.
95 D.R. Brower, Training the Nihilists. Education and Radicalism in Tsarist Rus-

sia, Ithaca 1975, s. 42. Reszta pochodziła przede wszystkim z seminariów duchow-
nych; G.L. Freeze, The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia. Crisis, Reform, 
Counter-Reform, Princeton 1983, s. 360.

96 J.M. Łotman, Rosja i  znaki...; B.F. Egorov, Očerki..., s. 384, 386. Główne 
pojęcia negatywne rosyjskiej warstwy wykształconej – chamstwo i mieszczanstwo – są 
wyraźnie połączone nie tylko z ogólną kulturą szlachecką, ale szczególnie z kulturą 
polskiej szlachty.
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Przy tym, podobnie jak gdzie indziej, wyższa arystokracja 
pozostała wyłączona ze sfery inteligencji szlacheckiej. Demon-
stracyjna kontrkultura inteligencji nie była comme il faut: „Mię-
dzy nami [arystokracją – D.S.] a ludem istniała jeszcze warstwa 
pośrednia [inteligencja – D.S.] […]. Nasi ojcowie gardzili tym 
pojęciem i nigdy nie używali go mówiąc o sobie. […] My mawia-
liśmy: to jest typowy inteligent, nie goli się codziennie, je nożem 
i nie całuje damom rąk”97.

Ważną, również w dużym stopniu szlachecką część wykształ-
conych elit stanowili absolwenci średnich i wyższych szkół woj-
skowych. W  latach 70. i  80. XIX w. zreformowane gimnazja 
wojskowe były pod względem programu nauczania i  kadry 
nauczycielskiej bardzo podobne do cywilnych. Jeszcze w Trzech 
siostrach Czechowa ofi cerów nazywa się „najporządniejszymi 
i  najlepiej wychowanymi ludźmi” w  okolicy. Nawet jednak 
pomijając „inteligentów z pagonami”, wypada uznać kręgi woj-
skowe za jedno ze źródeł rekrutacji inteligencji, jeśli wziąć pod 
uwagę, że na przełomie wieków jedynie połowa absolwentów 
szkół wojskowych robiła karierę w armii, pozostali zaś wybierali 
zawody inteligenckie98. Wielu znanych inteligentów, a nawet całe 
inteligenckie dynastie, jak np. rodzina Rymskich-Korsakowów, 
wywodziły się ze środowiska wojskowego.

Zarazem, niezależnie od faktycznego składu społecznego 
inteligencji, w  jej ponadstanowej samoświadomości na plan 
pierwszy wysuwali się raznoczyńcy (dosł. stojący między ran-
gami). Sytuowali się oni pośrodku hierarchii stanowej, między 
warstwami płacącymi podatki (podatnyje) a warstwami uprzywi-
lejowanymi; zarazem w przestrzeni publicznej lat 60. XIX w. stali 
się symbolem nieograniczonej mobilności człowieka o „demo-
kratycznym” pochodzeniu, który zawdzięcza swoje osiągnięcia 
tylko i wyłącznie własnej wiedzy, będącej jego jedynym kapitałem 
– analogicznie do roturiers w oświeceniowej Francji99. Trafi ali tu 

97 L.D. Ljubimov, Na ču�bine, Moskva 1963, s. 43–44.
98 V.R. Lejkina-Svirskaja, Intelligencija w Rossii..., s. 95–96. Dlatego L.K. Erman 

zalicza ofi cerów do inteligencji (Intelligencija v pervoj russkoj revolucii, Moskva 1966, 
s. 162–167).

99 N.A. Verderevskaja, O rasnočincach, w: Iz istorii russkoj kul�tury, red. A.D. Ko-
šelev, t. 3–5, Moskva 1996, s. 452–462; B.N. Mironov, Social�naja istorija Rossii..., 
t. 1, s. 132–133. Wiodący marksista Georgij Plechanow zdefi niował raznoczyńców 
jako element stanów wyższych, niezobowiązanych do płacenia podatków, który 
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prócz członków drobnego i  średniego mieszczaństwa również 
ludzie awansujący z niższych warstw oraz – podobnie jak w Pol-
sce – „wysadzona z siodła” szlachta.

W efekcie inteligencja była heterogeniczną mieszanką, zawie-
rającą „odrobinę szlachty, odrobinę popa, odrobinę wolnomyśli-
cielstwa, odrobinę serwilizmu”100. Sami inteligenci umiejscawiali 
się pomiędzy rangami a stanami, uważając się za nowe centrum 
cesarstwa i  odcinając od „rządowego ujęcia”, wedle którego 
„wykształceni ludzie i  literaci” byli wprawdzie classe moyŁnne 
i „duszą cesarstwa”, stali jednak niżej niż osiedleni w mieście 
posiadacze ziemscy, niesłużebna szlachta i wyższe kupiectwo101. 
Zarazem owo centrum bynajmniej nie było middle class wedle 
przyjętych, liberalnych kryteriów102. Wręcz przeciwnie, w inteli-
gencji raznoczyńców widziano raczej „intelektualny proletariat”. 
Niezależnie od tego, debata nad klasą średnią pozostała niero-
zerwalnie związana z inteligencją.

Również dodatek „odrobiny popa” przez długi czas odgrywał 
znaczącą rolę w tym dyskursie, mimo że aż do wielkich reform 
z 1861 r. stan duchowny był odizolowany od reszty społeczeń-
stwa, odznaczał się też hermetyczną samoświadomością i odręb-
nym, bardzo specyfi cznym kanonem kulturowym. Postępowa 
inteligencja gardziła „całym stanem [duchownym]”103. Uważała 
podporządkowany państwu Kościół za wrogą organizację, zali-
czającą się do antagonistycznego obozu i pozostającą z dala od 
wszelkich kulturalnych i  politycznych dążeń, a  także potrzeb 
warstwy wykształconej. Z  punktu widzenia „postępowców”: 
„inteligencji z  łatwością przyszło oderwać się od tradycji reli-
gijnej, chociażby dlatego, że takiej tradycji w znaczeniu żywego 
przeżycia religijnego w ogóle nie było”104.

Niemniej jeszcze na początku XX w. duchowieństwo pozo-
stawało stanem o najwyższym procencie ludzi wykształconych, 

odznaczał się tym, że upatrywał możliwości awansu społecznego poprzez wykształ-
cenie; V.R. Lejkina-Svirskaja, Intelligencija w Rossii..., s. 25.

100 G.G. Špet, Očerk razvitija russkoj fi losofi i..., s. 47.
101 Kratkij obzor ob�čestvennogo mnienija..., s. 146.
102 E.K. Wirtschafter, Structures of Society. Imperial Russia�s �People of Various 

Ranks�, Illinois 1994, s. 142–143.
103 D.I. Rostislavov, O pravoslavnom belom i černom duchovenstve v Rossii, Lei p-

 zig 1863, t. 2, s. 373, cyt. za: B.N. Mironov, Social�naja istorija Rossii..., t. 1, s. 105.
104 P.N. Miljukov, Intelligencija i istoričeskaja tradicija..., s. 119. 
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wyprzedzając pod tym względem nawet szlachtę. Po zniesieniu 
dziedziczności godności cerkiewnych w  1867 r. tysiące absol-
wentów seminariów duchownych nie mogły już liczyć na pewną 
posadę. Dotąd państwo z  takich nadliczbowych popowiczów 
robiło żołnierzy, teraz mogli studiować na uniwersytecie. Na tę 
drogę wkraczali najzdolniejsi: w latach 70. XIX w. popowicze sta-
nowili około jedną trzecią studentów i wnosili ze sobą specyfi czny, 
bardzo emocjonalny, często również bliski chłopstwu żywioł.

Podobnie jak w innych krajach o słabo rozwiniętym szkolnic-
twie podstawowym i średnim, nauka w seminarium duchownym 
często uważana była za pierwszy krok niższych warstw do awansu 
społecznego do sfery urzędniczej, inteligencji akademickiej 
i wolnych zawodów. Jako typowy przykład może posłużyć bio-
grafi a historyka Afanasija Szczapowa (1830–1876): syn diakona 
i  Buriatki z  syberyjskiej dziczy, uczęszczał najpierw do szkoły 
wyznaniowej w Irkucku, następnie do seminarium duchownego, 
a jako jego najlepszy absolwent trafi ł do Akademii Duchownej 
w Kazaniu. Stąd do profesury na sąsiednim uniwersytecie droga 
już była niedaleka.

Seminarium nadal pozostawało przedsionkiem inteligencji. 
W  przededniu rewolucji 1917 r. dwie trzecie seminarzystów 
wybierało zawód świecki; większość nauczycieli szkół podstawo-
wych, zwłaszcza na wsi, pochodziła z grupy popich synów i córek. 
Seminarium duchowne powszechnie uważano za kolejne, obok 
uniwersytetu, miejsce socjalizacji radykalnej inteligencji: kanon 
przestarzałej już scholastycznej edukacji oraz koszarowa atmos-
fera wręcz prowokowały do zaangażowania polityczno-rewolucyj-
nego i indyferencji religijnej. Niektóre seminaria uznano za tak 
niepewne, że ich absolwenci nie byli dopuszczani do studiów uni-
wersyteckich. Ów dopływ świeżych sił w szeregi radykałów trwał 
aż do ospowatego Gruzina Józefa Dżugaszwilego, późniejszego 
Stalina, który jak wiadomo uczęszczał do seminarium w Tbilisi105.

Osobną grupę stanowili potomkowie miejskiej warstwy niż-
szej (mieszczanstwo) i wyższej (kupieczestwo). Stosunek inteligen-
cji do tych burżuazyjnych korporacji był ambiwalentny i trudny, 
niemniej uwidoczniło się dążenie do wzajemnego zbliżenia. 

105 Kohler-Bauer: G.L. Freeze, The Russian Levites. Parish Clergy in the Eigh-
teenth Century, Cambridge, Mass. 1977, s. 104, 210–222; tenże, The Parish Clergy..., 
s. 104.

Wujaszek Wania i Biesy



194

Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie

W wyniku  wielkich reform powstało nareszcie środowisko miej-
skie w pełnym tego słowa znaczeniu, co oznaczało nie tylko prze-
strzenne, ale i mentalne odseparowanie mieszczanina od wsi106.

Zarazem sfera średniej i drobnej własności nadal była roz-
drobniona na poszczególne grupy społeczne, narodowe i zawo-
dowe, i  nie stanowiła czynnika działającego w  przestrzeni 
publicznej i kulturowej. W języku rosyjskim nadal nie było odpo-
wiednika dla francuskiego bourgeois i niemieckiego Bürger. Ten 
segment społeczny – odpowiadający niemieckiemu stanowi śred-
niemu – wykluczano, używając w stosunku do niego negatywnych 
określeń, jak mieszczanstwo (w znaczeniu drobnomieszczaństwo, 
fi listrzy) oraz jego odpowiednika dla sfery duchowej, poszłost� 
– wskutek czego stawał się przeciwieństwem inteligencji w  jej 
podwójnym, społeczno-etycznym znaczeniu107. 

U podstaw samookreślenia inteligencji jako społecznego cen-
trum oraz surrogate civil society108 leżały ideały mieszczańskie, ale 
z pominięciem materialnego fundamentu, jaki stanowiła fi lozofi a 
własności. Wedle fi lozofa Włodzimierza Sołowiowa własność to 
„coś, co wymaga usprawiedliwienia, moralnej normy i podpory, 
której bynajmniej ze sobą nie niesie”109. Świadomość prawna inte-
ligencji była abstrakcyjno-humanitarna, sformalizowane prawo 
zaś – drugorzędne wobec „prawdy inteligencji”110. Inteligenci jak 
najbardziej uważali się za obywateli, ale nie za mieszczan. Pewny 
siebie burżuj pozostał tu, tak samo jak w Polsce, persona non grata. 

Co do tego ówczesne świadectwa są zgodne: „We wszystkich sfe-
rach niekupieckich – wśród arystokracji, urzędników i w kręgach
inteligencji, zarówno lewicowej, jak i prawicowej, stosunek do 

106 Por. B.N. Mironov, Russkij gorod...; The City in Late Imperial Russia, red. 
M.F. Hamm, Bloomington 1986; D.R. Brower, The Russian City between Tradition 
and Modernity, 1850�1900, Berkeley 1990.

107 Typowe ujęcie inteligencji jako siły antyfi listerskiej pojawia się u  V. Iva-
nova-Razumnika; M. Hildermeier, Bürgertum und Stadt in Russland..., s. 611–
–612; M.I. Tugan-Baranovskij, Intelligencija i socializm, w: Intelligencija v Rossii..., 
s.  236–238. Niemiecki biurger, kołbasnik stanowi kwintesencję tego negatywnego 
aspektu.

108 M.E. Malia, Russia under Western Eyes. From the Bronze Horseman to the 
Lenin Mausoleum, Cambridge, Mass 1999, s. 143.

109 V.S. Solov’ev, Opravdanie dobra (1894), cyt. za G.I. Ščetinina, Idejnaja �isn�..., 
s. 56–57.

110 N. Berdjaev, Filosofskaja istina i intelligentskaja prawda, w: Vechi. Sbornik�, 
s. 1–22; J.S. Stepanov, Konstanty. Slovar� russkoj kul�tury. Opyt issledovanija, Moskva 
1997, s. 433; N.A. Struve, Pravoslavie i kultura, Moskva 1992, s. 310.
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»nabitych kabz« był mało przyjazny, szyderczy […] handlarze 
i  przemysłowcy bynajmniej nie cieszyli się szacunkiem, który 
należał im się z racji ich wiodącej roli w rosyjskim życiu gospo-
darczym, i który przypadł w udziale ich zachodnim kolegom”111.

Późniejsze dzieje Rosji w XX w. sprawiają, że ta antymiesz-
czańskość kultury inteligencji jawi się w  fatalnym świetle, do 
dziś odzywają się głosy uznające ją za coś w rodzaju rosyjskiej 
„drogi odrębnej”. Skąd jednak dokładnie miałaby się brać ta 
odrębność? Można przypuszczać, że wynika ona ze stygmatyzacji 
własności w nauce Cerkwi prawosławnej. Jednakże porównanie 
np. z sąsiednią Polską pokazuje, że niezależnie od dominującego 
wyznania, inteligencja interpretowała biblijną pochwałę ubóstwa 
nadzwyczaj ogólnie i szeroko. Przypuszczalnie głębsza przyczyna 
niechęci wobec własności i majątku leży gdzie indziej. Należy 
szukać jej w  uniwersalnym i  głęboko zakorzenionym w  kultu-
rze europejskiej antymaterializmie, sięgającej antyku reservatio 
mentalis, która oddziałała także na nowoczesność i – bez żadnej 
relacji z rzeczywistym życiem – stała się rdzeniem tego, co można 
nazwać habitusem bohemy. „Dziś byłem w banku – piękny dzień, 
ale dusza mąci się od samego zetknięcia z pieniędzmi” – zano-
tował Aleksander Błok112. Czyż jednak tego zdania nie mogliby 
równie dobrze napisać Flaubert lub Żeromski?

Zapewne pewien wpływ na inteligencję wywarła mentalność 
chłopskiej gminy z charakterystycznym dla niej upodobaniem do 
egalitaryzmu i patriarchalnej etyki pracy. Słynna ideologia narod-
ników, którzy przeciwstawiali prostą, niezepsutą wieś i kapita-
listyczne, goniące za pieniądzem miasto, była od lat 70. XIX w. 
do lat 20. następnego stulecia dominującym prądem w  łonie 
inteligencji. Pod jej wpływem pozostawali, mimo zewnętrznej 
modernizacji, również eserzy113, a później, w ZSRR, także prąd 
literatury wiejskiej (dieriewienszcziki).

111 A.P. Buryškin, Moskva kupečeskaja. Memuary, Moskva 1991, s. 113. Cytat 
pokazuje interesujący brak werbalizacji „mieszczańskości” – zamiast pozytywnych 
pojęć używa się albo opisowych przymiotników, albo obelg, języka typowego dla 
sfery tego, co szkodliwe i wyparte z przestrzeni publicznej.

112 A. Block, Dnevnik (1908), w: tenże, Sobranie sočinenij v 6-ti tt., t. 5, Lenin-
grad, s. 149.

113 Partia Socjalno-Rewolucyjna była najsilniejszą partią konkurującą z bolsze-
wikami w obozie rewolucyjnym; M. Hildermeier, Die Sozialrevolutionäre Partei Russ-
lands. Agrarsozialismus und Modernisierung im Zarenreich (1900�1914), Köln 1978.
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Upragnioną bliskość ludu można było osiągnąć jedynie sym-
bolicznie, rzeczywiste różnice w  wykształceniu i  wyobrażeniu 
o świecie były nie do przezwyciężenia. Dlatego też inteligencja 
poprzestawała na demonstracyjnych gestach i atrybutach, przede 
wszystkim zaś na stroju nawiązującym do ludowego, który składał 
się z zadziwiającego połączenia surduta i okularów z chłopską 
koszulą i sukmaną114.

Wszelako antymieszczańskość inteligencji zaczęła się relaty-
wizować. Z jednej strony stwierdzono, że ideowy antymaterializm 
daje się, jak wszędzie indziej, połączyć z mieszczańskim zacho-
waniem i stylem życia: ostatecznie również Sołowiow (autor słów 
o  konieczności usprawiedliwienia własności) liczył na realne, 
materialne honorarium. Z drugiej strony dynamika relacji mię-
dzy mieszczaństwem a  inteligencją w  coraz większym stopniu 
podważała poglądy panujące na temat tej ostatniej.

Ów proces zbliżenia przebiegał wielotorowo. Już w XIX w. 
nowa inteligencja techniczna zaczęła współpracować z  burżu-
azją nad polepszaniem warunków pracy i organizacji produkcji 
w przemyśle, np. w ramach założonego w 1866 r. Rosyjskiego 
Towarzystwa Technicznego115. Ponadto, również w XIX w., duże 
zainteresowanie opinii publicznej budziły intensywne kontakty 
polityczno-kulturalne, jak np. tzw. rozmowy o  gospodarce, 
których gospodarzami byli moskiewscy fabrykanci tekstyliów, 
milionerzy i politycy liberalni Aleksander Konowałow i Paweł 
Riabuszyński. Zapraszano na nie również ministrów i znanych 
członków Dumy. Miały one na celu „zbliżenie dwu światów: 
przestrzeni publicznej i gospodarki, burżuazji i inteligencji, nauki 
i interesów”116. Znacząco także zwiększył się udział inteligencji 
w  środowisku przedsiębiorców, to znaczy w  zgromadzeniach 
kupieckich, w  których inteligenci coraz częściej byli stałymi 
członkami lub gośćmi. Rosyjscy przemysłowcy z zadowoleniem 
zarejestrowali tę „zaznaczającą się psychologiczną przemianę 

114 Ta tradycja nawiązuje do słowianofi lów z pierwszej połowy stulecia, kiedy to 
Konstantin Aksakov szokował eleganckie towarzystwo, pojawiając się na wytwor-
nych balach na carskim dworze w chłopskich butach i kapeluszu.

115 T.M. Kitanina, Techničeskaja intelligencija i  rabočie v pervye poreformennye 
desjatiletija, w: Rabočie i intelligencija Rossii v epochu reform i revolucij (1861 � fevral� 
1917), red. S.I. Potolov, Sankt Peterburg 1997, s. 500.

116 A.P. Buryškin, Moskva kupečeskaja..., s. 91.
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w relacji między inteligencją a gospodarką”: „znaczniejsi przed-
siębiorcy często z goryczą mówili o […] tym, że społeczeństwo 
uważa ich za element obcy i  nie chce uznać ich »politycznie 
aktywnej roli«. Z jeszcze mniejszą sympatią spotykali się prze-
mysłowcy u [studiującej] młodzieży […]. [Obecnie] przemysłowcy 
pokładają spore nadzieje w studentach. W końcu i my będziemy 
mieli inteligencję przemysłową (promyszlennaja intelligencija)”117.

Nową postać przybrała w pierwszych dziesięcioleciach XX w. 
dobroczynność, czyli tradycyjna forma współpracy między inteli-
gencją a burżuazją. Zwłaszcza w wielkich ośrodkach handlowych 
mecenat przeobraził się z cyklu pojedynczych akcji w szeroko 
zakrojoną, długofalową działalność pomocową, której rozmiary 
były porównywalne z aktywnością państwa na tym polu118. Wyróż-
niały się w tym względzie przede wszystkim moskiewskie rodziny 
przemysłowe: Sołdatenko, Bachruszyn, Tretiakow119. Bez ich pie-
niędzy większość charytatywnych działań inteligencji nie doszłaby 
do skutku. Kupcy-patrycjusze fi nansowali biblioteki, muzea, 
uniwersytety ludowe i  ekspedycje naukowe. Przede wszyst-
kim jednak ich datki zasilały publiczne fundusze stypendialne 
i  w  ogóle oświatę. Tego rodzaju zaangażowanie poczytywano 
sobie za punkt honoru i spełniało ono tę samą funkcję legitymi-
zacji własności co datki na Cerkiew dla tradycyjnego kupiectwa. 
W  ten sposób powstała pewna liczba placówek i  laboratoriów 
naukowych, a także pierwszy prywatny uniwersytet (Uniwersytet 
im. Szaniawskich) w Moskwie.

W  dynastiach kupieckich doszło do takiej samej jak na 
Zachodzie ewolucji priorytetów – od akumulacji środków przez 

117 „Naša gazeta” 1908, nr 1, cyt. za: P.A. Berlin, Russkaja bur�uazija v staroe 
i novoe vremja, Moskva 1922, s. 299, zob. tamże, s. 297–300; sceptycznie: A.J. Rie-
ber, Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia, Chapel Hill 1982, s. 205 n., 
319–322.

118 W 1910 r. pierwszy Wszechrosyjski Kongres Dobroczynny stwierdził, że trzy 
czwarte funduszy na opiekę społeczną pochodzi ze źródeł prywatnych. Ogół wy-
datków na ten cel poczynionych przez jednego kupca, T.G. Sołownikowa, opiewał 
w przededniu rewolucji na 10 mln rubli, podczas gdy miasto Moskwa pod koniec 
XIX w. przeznaczyło na ten sam cel 11 mln; G. Uljanova, M. Šacilli, przedmowa 
w: A.P. Buryškin, Moskva kupečeskaja..., s. 23, 25, 30–31.

119 Zob. na ten temat M. Hildermeier, Russland oder wie weit kam die Zivilgesell-
schaft?, w: Europäische Zivilgesellschaft in Ost und West. Begriff, Geschichte, Chan-
cen, red. M. Hildermeier, J. Kocka, Ch. Conrad, Frankfurt a.M. 2000, s. 113–148, 
gdzie dalsze wskazówki bibliografi czne.
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ojców do kulturalnego zaangażowania wykształconych synów. 
Ogólnoeuropejskim trendem była również praca inteligencji, 
przede wszystkim zaś jej części technicznej, w  przedsiębior-
stwach: przeważnie w funkcji menadżerów w prywatnych fi rmach, 
co w pojedynczych przypadkach oznaczało awans z pracownika 
na współwłaściciela. Około 1914 r. mniej więcej jedną czwartą 
stanowisk kierowniczych w spółkach akcyjnych zajmowały osoby 
z dyplomem technika, inżyniera lub prawnika. Również wśród 
współzałożycieli i właścicieli nowych fi rm handlowych inteligen-
cja techniczna stanowiła 8,5%, czyli niewiele mniej niż arysto-
kraci i wyżsi urzędnicy (10,2%)120. 

Jeszcze ważniejszy był jednak jej udział w nowej przestrzeni 
publicznej, która tworzyła się wokół lokalnego i  regionalnego 
samorządu i miała stać się jednym z najważniejszych pól prak-
tycznej działalności społeczeństwa obywatelskiego121. Jego 
początki sięgają okresu wielkich reform, w  ramach których 
carat w  1864 r. scedował lwią część zadań administracyjnych 
i  strukturalnych na gubernialne ziemstwa (wybierane według 
kurii parlamenty i ich egzekutywy). Kilka lat później, w 1870 r., 
podobne funkcje zaczęły spełniać miejskie dumy i rady. Mimo 
że jedne i  drugie były podporządkowane Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych, a zakres ich kompetencji pozostał ograniczony, 
to i  tak oznaczało to powstanie obok administracji centralnej 
również lokalnej przestrzeni publicznej – podobnie jak w Polsce, 
tyle że legalnie122.

Mimo ilościowej dominacji kupców w samorządzie miejskim, 
na jego działalność publiczną i orientację polityczną wpływała 
inteligencja, przede wszystkim osoby wykonujące wolne zawody. 
Inteligencja związana z ziemstwami na przełomie XIX i XX w. 
pochodziła w 60% z warstw chłopskiej i mieszczańskiej. Duża jej 
część ukończyła studia wyższe (40%). Jedną trzecią  wszystkich 

120 A.N. Bochanov, Delovaja elita Rossii, 1914 g., Moskva 1994, s. 120, 129, 
156–157, 187–190.

121 Zob. Ch.E. Timberlake, The Zemstvo and the Development of a  Russian 
Middle Class, w: Between Tsar and People. Educated Society and the Quest for Pub-
lic Identity in Late Imperial Russia, red. E.W. Clowes i  in., Princeton 1991, zwł. 
s. 178–179.

122 Reforma administracyjna wprowadzająca samorząd ziemski nie objęła ani 
Królestwa Polskiego, ani tzw. zachodnich guberni (czyli Kresów) właśnie z powodu 
ich „buntowniczego” charakteru (przyp. red. nauk.).
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ziemców stanowiły kobiety, które z reguły pracowały w zawodach 
pedagogicznych i opiekuńczych123.

Zatem ziemstwa i dumy miejskie stworzyły dziesiątki tysięcy 
nowych funkcji dla ludzi o kwalifi kacjach akademickich: lekarzy, 
nauczycieli czy statystyków i  po raz pierwszy w  historii Rosji 
powstał rozgałęziony system, za pośrednictwem którego roz-
przestrzeniała się nowa świadomość przestrzeni publicznej124. 
To one – w ramach kompetencji przyznanych im przez państwo 
– zdołały w niektórych guberniach już na przełomie XIX i XX w. 
przeforsować powszechny obowiązek szkolny na poziomie pod-
stawowym125. Około 1877 r. ziemstwa sprawowały pieczę nad 
około 10 tys. szkół ludowych, a w 1913 r. liczba tych placówek 
wzrosła już do 40 tys.

Na określenie tej zróżnicowanej masy inteligentów pozo-
stających w  służbie ziemstw przyjęła się nazwa „trzeci ele-
ment” (pierwszym był najwyższy urzędnik ziemstwa, a drugim 
jego parlament)126. Uchodzi ona za zarodek tego, co nazwano 
Russian version of a middle class w końcowym stadium istnie-
nia caratu127. Grupa ta była usytuowana między państwem 
a  ludem i  wykluczona z  wszechobecnej służby państwowej. 
Ziemcy nie mieli żadnych przywilejów urzędniczych, nie pod-
legali za to też bezpośredniemu nadzorowi państwa. Cieszyli 
się sporą niezależnością i  swobodą. Zarazem ich świadomość 
kształtowała się pod wpływem doświadczenia powszedniej 
lokalnej i  regionalnej praktyki samorządowej, wskutek czego 
dużą estymą darzyli „ogół” (postiepienczestwo) oraz postęp na 
drodze „małych czynów” (małyje dieła): ich droga do realiza-
cji liberalnych celów prowadziła przez „apteczki i biblioteczki” 
Czechowa, co znowu jest wyraźną analogią do ówczesnego 
polskiego pozytywizmu w  dziesięcioleciach po powstaniu 
styczniowym.

123 N.M. Pirumova, Zemskaja intelligencija i  ee rol� v ob�čestvennoj bor�be do 
načala 20 veka, Moskva 1986, s. 231.

124 Ch.E. Timberlake, The Zemstvo..., s. 167–171; V.R. Lejkina-Svirskaja, Intelli-
gencija v Rossii..., s. 145, 219; R. Pipes, Russia under the Old Regime..., s. 346; M. Me-
spoulet, Statistique et RØvolution en Russe: un compromise impossible (1880�1930), 
Rennes 2001.

125 N.M. Pirumova, Zemskaja intelligencija..., s. 151.
126 A.E. Korupaev, Očerki intelligencii v Rossii, t. 1–2, Moskva [b.d.w.], s. 81.
127 Ch.E. Timberlake, The Zemstvo�
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Można więc mówić o deradykalizacji formującej się rosyjskiej 
przestrzeni publicznej, która jednak miała ograniczone możliwości
rozwoju. Nowe pole działalności nie było neutralne. Rosja – jako 
jedna z ostatnich „czystych” monarchii absolutnych – nie miała 
konstytucji ani jakiegokolwiek gremium reprezentującego spo-
łeczeństwo, co sprawiało, że przestrzeń publiczna niemalże nie-
uchronnie stała się ostoją radykalnej opozycji128. Liczne zastępy 
relegowanych studentów i wygnańców politycznych po zakoń-
czonej karze znalazły zatrudnienie w instytucjach ziemstwa jako 
nauczyciele, statystycy bądź lekarze. Tutaj inteligencja mogła 
przetestować łączenie walki o zmianę ustroju politycznego i spo-
łeczeństwa z  konkretną działalnością zawodową. Ostatecznie 
dylemat ten miał pozostać nierozwiązany.

Dzieciństwo, lata chłopięce, wiek młodzieńczy

Droga prowadząca do inteligencji zależała w Rosji, tak jak 
wszędzie indziej, od punktu wyjścia. Zarazem inteligencja rosyj-
ska była w najwyższym stopniu otwarta na ludzi awansujących 
społecznie. Musieli oni spełnić jeden, ale za to nieodzowny waru-
nek: zaakceptować jej główne wartości i  podporządkować się 
w tym punkcie szczególnie twardej dyktaturze opinii publicznej.

Awans społeczny wymagał od nowicjuszy ponadprzeciętnych 
osiągnięć i niezwykłej osobowości. Za przykład może posłużyć 
ponownie wspomniany już historyk Afanasij Szczapow, który 
pracował po 17 godzin dziennie. Biletem wstępu do inteligen-
cji były, obok seminariów duchownych, różnorodne stypendia, 
przede wszystkim państwowe. W 1880 r. jedna piąta wszystkich 
studentów otrzymywała wsparcie od państwa, w zamian pozosta-
wali pod nadzorem państwowych inspektorów i zobowiązywali 
się po ukończeniu studiów niejako spłacić tę inwestycję poprzez 
pracę dla państwa129. Prócz tego istniała jeszcze cała gama sty-
pendiów fundowanych przez stany bądź korporacje (szlachtę, 
kupiectwo), ziemstwa, prywatne fundacje (tworzone dla uczcze-
nia zmarłych osób) i publiczne stowarzyszenia powstałe w tym 

128 S.D. Kassov, Russia�s Unrealized, w: Between Tsar and People..., s. 369.
129 T. Maurer, Hochschullehrer..., s. 242–244. 
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właśnie celu – idea studiującej młodzieży rzeczywiście odzna-
czała się dużą atrakcyjnością130.

Przeszedłszy ten etap, inteligent w  pierwszym pokoleniu 
musiał liczyć się z  lekceważącym traktowaniem. Z  reguły był 
nauczycielem szkoły ludowej lub pracownikiem ziemstwa zatrud-
nionym na innym, równie niskim stanowisku131. Dopiero jego 
potomkowie mogli liczyć na lepszy start i mieli większe szanse 
na karierę. Rosyjska warstwa wykształcona bardzo długo była 
liczebnie słaba, co w  połączeniu ze znaczną mobilnością spo-
łeczną powodowało, że większość inteligencji stanowili ludzie 
ze świeżego awansu społecznego oraz nieliczni – „emigranci” 
z innych stanów uprzywilejowanych.

Zaczęło się to zmieniać dopiero w drugiej połowie stulecia 
i to bardzo powoli. Ten, komu awans się udał, próbował uchronić 
swoje dzieci przed społeczną degradacją bądź przejściem do innej 
grupy społecznej. Tak jak i w innych krajach, w rosyjskiej war-
stwie wykształconej, a zwłaszcza wśród nauczycieli akademickich, 
regułą stała się rekrutacja następców we własnych szeregach132. 
Również tutaj w  umiarkowanym, akademickim środowisku 
naukowym wykształcił się system inteligenckich dynastii. Uosa-
biały one zarazem wielonarodowy charakter warstwy wykształco-
nej w carskiej Rosji, która jeszcze na początku XIX w. zmuszona 
była importować naukowców: swojskie nazwiska Fortunatow, 
Lapunow czy Siemienow występowały obok cudzoziemskich: 
Struve, Orbeli, Rubinstein. Najwcześniej wykształciły się przy 
tym dynastie wyspecjalizowane, najpierw w wojsku i marynarce 
wojennej, później również w zawodach cywilnych, jak górnictwo 
czy medycyna. Przykładem może tu być rodzina Wernadzkich: 
pradziadek wybitnego przyrodnika (geologa, biologa i chemika) 
Władimira Wernadzkiego (1863–1945) był ukraińskim Koza-
kiem i  uczęszczał do seminarium duchownego, jego dziadek, 

130 V.R. Lejkina-Svirskaja, Intelligencija v Rossii..., s. 129; A. Besançon, Éduca-
tion et sociØtØ..., s. 86–87; P.M. Pilbeam, The Middle Classes in Europe, 1789�1914. 
France, Germany, Italy and Russia, London 1990, s. 207.

131 Zarazem kariery nauczycieli akademickich pokazują, że stosunkowo częsty 
był również awans bezpośrednio w szeregi kadry profesorskiej; T. Maurer, Hoch-
schullehrer..., s. 222.

132 Wedle S.N. Trubeckoj (1896): „stan uczony reprodukował sam siebie w prze-
szłości i tak będzie również w przyszłości”; cyt. za: G.I. Ščetinina, Idejnaja �isn�..., 
s. 127.
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wolnomyśliciel i wolnomularz, studiował w Akademii Medyczno-
-Chirurgicznej w Petersburgu, a ojciec na Uniwersytecie Kijow-
skim, jego brat został ekonomistą, syn zaś wyemigrował i zapo-
czątkował badania nad historią Rosji na uniwersytecie w Yale133.

Małżeństwa również w Rosji były ważnymi kanałami mobil-
ności społecznej. Obok ogólnie przyjętych przyczyn, dla których 
się je zawiera, istniały również te związane z grupą społeczną 
i  ideologią. Świadomi „miłośnicy ludu” wiązali się dla zasady 
z córkami chłopskimi, ojciec Wernadzkiego poślubił pokrewną 
duszę w osobie feministki, a towarzyszy i towarzyszki życia często 
spotykało się w różnych kółkach (np. politycznych kołach dysku-
syjnych) albo na posiedzeniach stowarzyszeń. Elementem świa-
topoglądu inteligencji było również małżeństwo partnerskie134.

Zarazem inteligencja zakonserwowała kilka atrybutów 
szlachcianki końca XVIII i początku XIX w. To bowiem panny 
z dobrych domów, wychowywane przez domowych nauczycieli 
i  guwernantki, przekazywały następnym pokoleniom kulturę 
i  wykształcenie135. Potrzebna była jedynie niewielka zmiana 
w  rozkładzie akcentów, by to przekazywanie przeobraziło się 
w samorealizację możliwą również poza rodziną, połączoną ze 
sformalizowaną edukacją i regularną pracą zawodową. W kon-
frontacji z tradycyjnym obrazem kobiety nie zabrakło również 
prowokacyjnych praktyk, jak zawieranie fi kcyjnych małżeństw, 
zakładanie warsztatów tylko dla kobiet lub świadome łamanie 
konwencji dotyczących ubioru i wyglądu, czyli np. noszenie krót-
kich włosów. Gdy w 1867 r. pierwsza z tych „ostrzyżonych dziew-
cząt” (striżenyje diewki) immatrykulowała się w Zurychu (w Rosji 
było to oczywiście zabronione), rozpoczęła się nowa epoka nie 
tylko w  historii rosyjskich kobiet, ale również inteligencji, do 
której należały i która jako jedyna zdolna była zaakceptować taki 
rozwój wydarzeń. W 1873 r. w liberalnej Szwajcarii studiowały 
104 kobiety z Cesarstwa Rosyjskiego (czyli także z Kongresówki). 

133 Por. K.E. Bailes, Science and Russian Culture� Sam Wernadzki został 
w ZSRR i jako międzynarodowej sławy geolog należał, również podczas „wielkiego 
terroru”, mimo swego na półofi cjalnego „idealizmu”, do „nietykalnych”.

134 B.F. Egorov, Očerki..., s. 263; K.E. Bailes, Science and Russian Culture..., 
s. 31; B.N. Mironov, Socialnaja istorija Rossii..., t. 1, s. 326; T. Maurer, Hochschul-
le hrer..., s. 459–460.

135 J.M. Łotman, Rosja i znaki...; O.S. Murav’eva, Kak vospityvali russkogo dvor-
janina, Sankt Peterburg 1999.
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W 1878 r. matematyczka Zofi a Kowalewska uzyskała w Getyn-
dze tytuł doktora. Wkrótce stała się tak znana, że w  1889 r. 
została jako pierwsza kobieta powołana do Petersburskiej Aka-
demii Nauk136. W połączeniu z poparciem inteligencji – nie tylko 
radykalnej i zorientowanej profeministycznie – przyczyniło się 
to do stosunkowo wczesnego (1911) wprowadzenia również for-
malno-prawnego równouprawnienia płci w rosyjskim systemie 
oświatowym. Niemniej opinia publiczna postrzegała kobietę 
z  wykształceniem uniwersyteckim nie tylko jako uosobienie 
nowej roli społecznej. Jeszcze większe wrażenie wywierały rewo-
lucyjne terrorystki, jak Zofi a Perowska czy Wiera Zasulicz, w ich 
postaciach stykały się wszelkie negatywne obrazy: emancypacja, 
wykształcenie i radykalna opozycja polityczna. Po przełomie wie-
ków skupiło się to w jednym pojęciu: inteligentka137.

Rodzinę inteligencką postrzegano przede wszystkim jako 
miejsce wychowania moralnego, którego z  reguły nie chciano 
powierzyć Cerkwi, a już na pewno nie państwu. Niemniej sukces 
inteligencji na tym polu był niejednoznaczny. Świadoma ideolo-
gizacja, również w  sferze prywatnej, pomyślana jako opozycja 
wobec licencjonowanej przez Cerkiew i państwo rodziny fi lister-
skiej, niosła ze sobą pewne niebezpieczeństwa. W  ten sposób 
spór między światopoglądami przenosił się bowiem na teren 
rodziny. Konfl ikt między „ojcami i dziećmi” stał się zjawiskiem 
typowym i powszechnym, jak w żadnej innej warstwie, poszcze-
gólne pokolenia inteligencji różniły się od siebie pod względem 
wyznawanych wartości. Jak stwierdziła Zofi a Kowalewska, myśląc 
o latach 70. XIX w., rodzice spierali się z dziećmi „nie o sprawy 
materialne […], ale tylko i  wyłącznie o  kwestie teoretyczno-
-abstrakcyjne”138. Być może nie we wszystkich rodzinach obja-
wiało się to w tak wyrazistej formie, zasadniczo jednak wycho-
wanie, zwłaszcza moralno-publiczne, przeniosło się, pomijając

136 Por. J.M. Meijer, Knowledge and Revolution. The Russian Colony in Zuerich 
(1870�1873). A Contribution to the Study of Russian Populism, Assen 1960.

137 Zob.: B.A. Engel, Mothers and Daughters. Family Patterns and the Female 
Intelligentsia, w: The Family in Imperial Russia. New Lines of Historical Research, red. 
D.L. Ransel, Urbana 1978; Ch. Johanson, Women�s Struggle for Higher Education 
in Russia, 1855�1900, Kingston 1987; N.L. Pushkareva, Women in Russian History 
from the 10th to 20th Century, New York 1997, s. 209 n.; O.W. Müller, Intelligencija..., 
s. 292–394.

138 Cyt. za: O.S. Murav’eva, Kak vospityvali..., s. 147.
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lekturę odnośnych czasopism, do zbliżonych poglądami środo-
wisk (srieda) i  grup (towariszczestwo). Proces ten przeobraził 
strukturę powiązań w bliższej i dalszej rodzinie.

Ogólnie biorąc, na obraz inteligencji demokratycznej nega-
tywnie wpływała jej tzw. biezbytnost� (od rosyjskiego byt rozu-
mianego jako „byt” i  jako „codzienność”), które to określenie 
odnosiło się nie tylko do jej wciąż trudnej sytuacji w społeczeń-
stwie, nadal stanowo-konserwatywnym, ale również do jej roz-
darcia i wykorzenienia w sensie ogólnym. Właśnie w tym socjolog 
Pitrim Sorokin widział w 1922 r., a więc niedługo po rewolucji, 
przyczynę niedawnej katastrofy, a  „zdrową rodzinę” uznał za 
nieodzowny warunek odnowy inteligencji139. Dodatkowo życie 
rodzinne przedrewolucyjnej inteligencji, a  w  każdym razie jej 
niższych kręgów, ucierpiało na skutek problemów materialnych: 
w przededniu pierwszej wojny światowej dwie trzecie wszystkich 
nauczycieli szkół ludowych rezygnowało z  małżeństwa z  tych 
właśnie względów140. 

Ambiwalentna była również rola szkoły w procesie socjaliza-
cji inteligenta. Po wielkich reformach zniesiono w gimnazjach 
państwowych kary cielesne, a mimo to zajęcia szkolne, oparte 
na przestarzałym kanonie, pozostawiały po sobie niemiłe wspo-
mnienia, podobnie zresztą bywało również w pozostałej części 
Europy141. Zarazem nowe placówki z postępowym programem 
nauczania dostępne były jedynie dla ograniczonego kręgu inteli-
genckiej elity i – mimo ostentacyjnego demokratyzmu – w rzeczy-
wistości były miejscem jej reprodukcji, jak np. szkoła Teniszewa 
w Petersburgu, którą opisali jej absolwenci Władimir Nabokow 
i Osip Mandelsztam.

Pozalekcyjne życie towarzyskie związane z otoczeniem szkol-
nym często miało decydujące znaczenie dla przyszłości uczniów. 
Niedorozwój systemu oświaty sprawiał, że wiele dzieci musiało 
uczyć się, przebywając poza rodziną, w internatach; zwiększało 
to jeszcze ich zależność od środowiska. Rozpowszechnione były 

139 P. Sorokin, Istorija ne �dºt, ona stavit ultimatum, „Rodina” 1989, nr 9, 
s. 66–67.

140 V.R. Lejkina-Svirskaja, Intelligencija v Rossii..., s. 65; A.S. Izgoev, Ob in-
telligentnoj molode�i..., s. 97–102; B.N. Mironov, Socialnaja istorija Rossii..., t. 1, 
s. 179–180.

141 V.R. Lejkina-Svirskaja, Intelligencija v Rossii..., s. 32.
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zwłaszcza samokształceniowe kółka z nieuniknionym wydźwię-
kiem politycznym142. Na uniwersytet adepci inteligencji szli ze 
stanowczym, jak najbardziej antytradycjonalistycznie pojętym 
zamiarem: by przede wszystkim uformować własną osobowość, 
co postrzegali jako warunek dorosłości.

Niewątpliwie literatura odgrywała w  socjalizacji inteligen-
cji niewspółmiernie dużą rolę. Nie tylko wielcy pisarze, czyli 
duchowi przywódcy, ale również szeregowi gimnazjalni nauczy-
ciele literatury byli często jedynymi nieformalnymi wychowaw-
cami inteligenckiego narybku143. Również w  dorosłym życiu 
literatura miała kluczowe znaczenie dla samoświadomości i kon-
taktów towarzyskich tej warstwy; dotyczyło to przede wszystkim 
„grubych czasopism”, których ogólny nakład wzrósł z  15 tys. 
w 1890 r. do 80 tys. w 1903 r.144

Jedną z  cech szczególnych rosyjskiego rynku książki były 
niewątpliwie niekomercyjne publikacje ideologiczne. Literatura 
zachowała swoistą sakralność, właściwą dla niej w okresie przed 
reformami Piotra I. Również w Europie mówiło się, używając 
słów Tomasza Manna, o „świętej literaturze rosyjskiej”. Różnie 
jednak ową świętość interpretowano. W obrębie dyskursu inte-
ligencji przejawiała się ona – nie tylko według poety Aleksan-
dra Błoka – jako „aureola sprawy publicznej”. Niemniej także 
i w tym aspekcie począwszy od przełomu XIX i XX w. zaznaczały 
się coraz wyraźniej odpolitycznienie i  mieszczańskość zainte-
resowań czytelniczych. Coraz popularniejsze stawały się pisma 
ilustrowane, takie jak „Niwa”, już w 1900 r. osiągająca nakład 
200 tys. egzemplarzy. Grono czytelnicze zaczęło się różnicować 
z jednej strony na konsumentów masowych i „kulturalnie świa-
domych” (kulturników), a  z  drugiej – wedle specjalistycznych 
zainteresowań zawodowych145.

Te same procesy specjalizacji i deradykalizacji charakteryzo-
wały również życie towarzyskie inteligencji. Naukowo-pedago-

142 M. Raeff, Origins..., s. 128 n.; P.P. Dunn, Childehood in Imperial Russia, 
w: The History of the Childhood, New York 1974, s. 383–406; K.E. Bailes, Science and 
Russian Culture..., s. 11; P.M. Pilbeam, The Middle Classes in Europe..., s. 202–209.

143 A. Besançon, Éducation et sociØtØ..., s. 39–43.
144 J. Brooks, When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature 

1861�1917, Princeton 1985, s. 102.
145 Tamże, s. 102 n.
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giczna postawa wobec społeczeństwa zrodziła się w oświeceniu. 
W XVIII i na początku XIX w. koncentrowała się na uniwersy-
tetach carskich i spotykała z najwyższą troską i wsparciem mate-
rialnym ze strony państwa. Po wielkich reformach jak grzyby 
po deszczu wyrastać zaczęły przede wszystkim stowarzyszenia 
naukowe i dobroczynne146. Do 1905 r. było samo przez się zro-
zumiałe, że wszystkie stowarzyszenia inteligencji są polityczne, 
nawet zgromadzenia stanowo-zawodowe, jak kongresy lekarskie 
im. Mikołaja Pirogowa. Coraz więcej stowarzyszeń powstawało 
również poza miejscowościami o największej intensywności życia 
towarzyskiego, jak miasta uniwersyteckie i pozostające pod wpły-
wem niemieckim gubernie nadbałtyckie. Tego rodzaju zrzesze-
nia powstawały przy wsparciu ziemstw i prywatnych mecenasów 
również na rosyjskiej prowincji, np. przy towarzystwach krajo-
znawczych147. Dochodziły do tego coraz liczniejsze organizacje 
opierające się wyłącznie na inteligencji, jak moskiewskie stowa-
rzyszenie samopomocy zawodów inteligenckich (1896).

Mimo to dominującą i  typową formą życia towarzyskiego 
inteligencji pozostawały kółka148, przy czym bynajmniej nie 
należy ich postrzegać jako czynnika konsolidującego całą war-
stwę i nadającego jej jednolity charakter. Wręcz przeciwnie, na 
ich przykładzie obserwować można postępujące zróżnicowanie 
inteligencji149. Przeciwnicy ideologiczno-polityczni nie mieli 
już wspólnych miejsc spotkań, jak to było jeszcze w  wypadku 

146 A. Renner, Russischer Nationalismus..., s. 144 n.; T. Maurer, Hochschul-
lehrer..., s. 422–444. Już w okresie od wojny krymskiej do 1863 r. szacuje się liczbę 
dobrowolnych zrzeszeń na 800; A. Kimball, Russkoe gra�danskoe ob�čestvo i poli-
tičeskij krizis v epochu velikich reform, w: Velikie reformy v Rossii 1856�1874, red. 
L.G. Zacharova, Moskva 1992, s. 280, przyp. 8; S.-L. Hoffmann, Geselligkeit und 
Demokratie. Vereine und zivile Gesellschaft im transnationalen Vergleich, 1750�1914, 
Göttingen 2003, s. 57 n.

147 Typowy przebieg wydarzeń na przykładzie farmaceutów: najpierw powstało 
państwowe stowarzyszenie (1833), następnie doszło do samoorganizacji w zachod-
nich guberniach (stowarzyszenie w  Rydze – 1854), a  w  drugiej połowie XIX w. 
również w  centrum Rosji; zarazem na plan pierwszy coraz bardziej wysuwały się 
cele polityczne; M.S. Conroy, In Health and Sickness. Pharmacy, Pharmacists and the 
Pharmaceutical Industry in Late Imperial, Early Soviet Russia, New York 1994, s. 228.

148 B.F. Egorov, Trud i otdych, w: Iz istorii russkoj kul�tury..., t. 5, s. 504–513.
149 Również zróżnicowanie wiekowe: T. Maurer mówi o częstokroć odrębnym 

życiu towarzyskim profesorów (jours fi xes) i  studentów (spotkania kółek). Także 
seminaria odbywające się w  domu były w  Rosji przyjęte raczej wśród młodszych 
prywatnych docentów, inaczej niż w Dorpacie, pozostającym pod silnym wpływem 
niemieckim; T. Maurer, Hochschullehrer..., s. 377–380.
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zapadników i słowianofi lów z pierwszej połowy stulecia. Ostre 
salonowe dysputy przeobraziły się w  samozadowolenie „inte-
ligenckiego sekciarstwa” (krużkowszczina). Dodajmy jednak, 
że kółka okazały się produktywną formą organizacyjną w życiu 
naukowym. Z takich organizacji wyrosło wiele szkół naukowych, 
jak petersburska szkoła matematyczna lub kazańska szkoła che-
miczna, tzw. koło Stoletowa150.

Styl życia standardowego inteligenckiego domu w  Rosji 
nie różnił się zbytnio od tego, co można było spotkać w całej 
Europie. Wszędzie równie ważną rolę odgrywało domowe życie 
towarzyskie, z przedstawieniami teatralnymi, wieczorami tema-
tycznymi, jour fi xes, grą w lotto, itp., a zwłaszcza domowe muzy-
kowanie – amatorskie koncerty, chóry, młode damy przy forte-
pianie. Wszędzie rok mijał w tym samym rytmie, z nieodzowną 
zaimportowaną choinką i wielkanocnym zającem, piło się wina 
tych samych marek, siedząc wśród bardzo podobnych mebli151. 
Identyczny był również dystans dzielący materialne warunki życia 
poszczególnych grup wewnątrz warstwy wykształconej: skromne 
gospodarstwo domowe nauczyciela szkoły ludowej krańcowo róż-
niło się od domu zamożnego inteligenta, odnoszącego sukcesy 
w wolnym zawodzie lub na stanowisku profesorskim, dysponu-
jącego wielopokojowym mieszkaniem w  dobrej inteligenckiej 
dzielnicy, jak Wyspa Wasiljewska w Petersburgu, moskiewskie 
Quartier Latin w pobliżu uniwersytetu czy letnisko w Pietrow-
skoje lub nad Zatoką Fińską152. Do pensji zasadniczej profesora 
zwyczajnego (3 tys. rubli na przełomie XIX i  XX w.) można 
doliczyć dodatki za pełnienie urzędu dziekana lub rektora, 

150 A. Vucinich, Science in Russian Culture 1861�1917, Stanford 1970, s. 92–94; 
V.R. Lejkina-Svirskaja, Intelligencija v Rossii..., s. 98; L.A. Bulgakova, Intelligencjia..., 
s. 19–20; T. Maurer, Universitätsprofessoren..., s. 303; J.C. McClelland, Autocrats and 
Academics..., s. 65–66.

151 Dosyć ważna różnica polegała na tym, że poza Petersburgiem nie przyjęły się 
wśród inteligencji kawiarnie i kultura picia kawy, natomiast „herbata była dla wielu 
pokoleń rosyjskiej inteligencji czymś w rodzaju haszyszu”; O. Demidova, Duchovnyje 
iskania russkoj emigracji pervoj volny kak prodl�enie tradicii serebrjanogo veka, w: In-
teligencja. Tradycja i nowe czasy, red. H. Kowalska, Kraków 2001, s. 156. Polityczne 
wieczory przy herbacie: w miastach – noc i palenie papierosów, idylliczna herbata 
na wsi – lato, weranda, konfi tury, w obu wariantach picie herbaty wykorzystywano 
przede wszystkim jako okazję do „wygadania się” (otvesti du�u).

152 Na temat miejskiej geografi i życia inteligencji por. T. Maurer, Hochschul-
lehrer..., s. 488–490, 499–501; nt. funkcji inteligenckich dacz por. S. Lovell, Summer-
folk. A History of the Dacha, 1710�2000, Ithaca 2003.
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wnoszone przez studentów opłaty, dodatek na przeprowadzkę, 
czasami mieszkanie służbowe. Często kolejne dochody przy-
nosiło udzielanie lekcji lub udziały w  przedsiębiorstwach. Po 
przejściu na emeryturę profesor miał zapewnione świadczenia. 
Natomiast nauczyciel w niepaństwowej szkole prowadzonej przez 
ziemstwo otrzymywał przeciętnie niewiele ponad 350 rubli rocz-
nie, pensja nauczycielki była jeszcze mniejsza, znane są przypadki 
głodowania153.

Mimo częstych również w Rosji dywagacji o „akademickim 
proletariacie”, szanse inteligencji na zatrudnienie nie były ogól-
nie biorąc złe. Aż do końca carskiej Rosji istniał chłonny rynek 
pracy umysłowej. Dotyczyło to inteligencji akademickiej – około 
1912 r. było 113 nieobsadzonych profesur – a w  jeszcze więk-
szym stopniu inteligencji technicznej: w tym sektorze rynek był 
w stanie wchłonąć nie tylko rosyjskich specjalistów, ale również 
tysiące Polaków i Europejczyków z Zachodu.

Wiek żelazny inteligencji rosyjskiej

Od początku panowania Mikołaja II (1894) konfl ikt między 
wykształconą opinią publiczną a władzą państwową stawał się 
coraz ostrzejszy, a jego punktem kulminacyjnym była pierwsza 
rosyjska rewolucja lat 1905–1907. Zmieniła ona sytuację inte-
ligencji: mimo wszelkich ograniczeń i ustaw specjalnych cesar-
stwo przeobraziło się w monarchię konstytucyjną z parlamen-
tem i realnymi wolnościami obywatelskimi, z których korzystała 
przede wszystkim inteligencja. Miała ona istotny wpływ na kształt 
nowo powstających partii, ponieważ, pomijając już ugrupowa-
nia czysto inteligenckie, jak konstytucyjni demokraci (kadeci154), 
w przededniu przewrotu 1917 r. to z szeregów inteligencji rekru-
towała się znaczna część umiarkowanych socjaldemokratów, 
mienszewików, a nawet bolszewików.

153 D.I. Raskin, Istoričeskie realii rossijskoj gosudarstbennosti i russkogo gra�dan-
skogo ob�čestva v XIX veke, w: Iz istorii russkoj kul�tury�, t. 5, s. 778; V.R. Lejkina-
-Svirskaja, Intelligencija v Rossii..., s. 51, 99; T. Maurer, Hochschullehrer..., s. 67–81.

154 Chodzi o  członków Partii Konstytucyjno-Demokratycznej, liberalnej partii 
politycznej działającej w  Imperium Rosyjskim w  latach 1905–1917 (przyp. red. 
nauk.).
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Początek wieku przyniósł zmiany również dla środowiska 
akademickiego. Powstały nowe szkoły wyższe, przede wszyst-
kim techniczne, nastąpiła ekspansja szkolnictwa niepaństwo-
wego, doszło do skokowego wzrostu liczby studentów z 16 520 
w 1897 r. do – wedle różnych źródeł – 112 lub nawet 120 tys. 
w 1914/1915 r. oraz 135 tys. w 1917 r.155

Rozpoczęła się przemiana „grupy o  wspólnym światopo-
glądzie w  inteligencję funkcjonalną w  nowoczesnej postaci”, 
a zatem przejście od ideologicznego do socjologicznego rozu-
mienia inteligencji156. Podczas rewolucji uniwersytet był jeszcze 
skupiskiem ruchu wyzwoleńczego. Później jednak zaznaczyły 
się zmiany dotyczące również młodzieży studiującej: na znacze-
niu zyskała apolityczna etyka zawodowa, publiczna aktywność 
studentów w  coraz większym stopniu miała na celu wiązanie 
własnych wyobrażeń ideowo-kulturalnych z  korzyścią mate-
rialną. Niedomyty i nieuczesany nihilista przeobraził się w Cze-
chowowskiego „pięknego człowieka”, u  którego wszystko ma 
być piękne, nie tylko dusza i myśli, ale również ubranie. Nowa 
ideologia liberalnego akademizmu stawiała na rozwój indywi-
dualny i  ewolucję społeczną przy aktywnym udziale profesjo-
nalnych specjalistów157. Spóźnione odideologizowanie nauki 
również w  Rosji rozpoczęło się przejściem od bezwarunko-
wego pozytywistycznego optymizmu do relatywizacji wartości 
scjentystycznych158.

Proces ten uwidocznił się także w atrybutach i formułach, któ-
rych używano do charakteryzowania człowieka wykształconego. 
W  związku z  industrializacją i  równoległą transformacją spo-
łeczną kraju utarło się sformułowanie: „typowo kapitalistyczny

155 A.E. Ivanov, Studenčestvo Rossii..., s. 178; S. Fitzpatrick, Education and So-
cial Mobility in the Soviet Union 1921�1934, Cambridge 1979, s. 62; From Tsarism to 
the New Economic Policy. Continuity and Change in the Economy of the USSR, red. 
R.W. Davies, Houndmills 1990, s. 33.

156 Wegzeichen. Zur Krise der russischen Intelligenz, red. K. Schlögel, Frank-
furt a.M. 1990, s. 17; A. Besançon, Les origines intellectuelles du lØninisme, wyd. 2, 
Paris 1996, s. 136.

157 A.E. Ivanov, Studenčestvo Rossii..., s. 7; współczesnym terminem określa-
jącym to zjawisko jest „demokratyczny profesjonalizm”. Jako klasyczny przykład 
można przytoczyć akademickie kółko „Braterstwo Prijutino” w  kręgach bliskich 
prof. W. Wernadzkiemu i S. Oldenburgowi; K.E. Bailes, Science and Russian Cul-
ture..., s. 22 n. 

158 J.C. McClelland, Autocrats and Academics..., s. 101, 476.
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inteligent”159. Po rewolucji, w  nowym społeczeństwie, które 
wywalczyło sobie zarówno kapitalizm, jak i elementarne prawa 
obywatelsko-demokratyczne, o „stanowisku publicznym” decy-
dowały w równym stopniu „wykształcenie i własność”160.

Drogowskazy tego rozwoju zawierał tom zbiorowy pod tym 
samym tytułem (1909), zawierający przełomową krytykę tradycyj-
nej samoświadomości postępowej inteligencji. Było to wezwanie 
do respektowania zasad państwa prawa, zawodowej odpowie-
dzialności i wewnętrznego porządku, ale rozumianych nie jako 
bezdyskusyjne reguły, oparte na abstrakcyjnej sprawiedliwości 
społecznej, lecz jako nierewolucyjne, liberalno-demokratyczne 
wartości europejskiego XIX stulecia (zdobyto się np. na odwagę, 
by uznać nie tylko duchowy, ale również materialny majątek za 
warunek rzeczywistego sukcesu w walce o nowy kształt społe-
czeństwa i polityki)161, które próbowano połączyć z prawosław-
nymi. Był to program społeczeństwa obywatelskiego opartego 
na podstawach rynkowo-kapitalistycznych i  zakorzenionego 
w podstawowych wartościach religijnych, którego nie udało się 
już jednak urzeczywistnić. Późniejszy tom tych samych autorów, 
powstałe już pod wrażeniem rewolucyjnej katastrofy De pro-
fundis (1918), zawierał rozwinięcie tej syntetyzującej wizji, ale 
odznaczał się wyraźnie silniejszym zabarwieniem teologicznym162.

Co charakterystyczne, przewartościowanie samoświadomości 
inteligencji odbywało się w ramach tzw. renesansu religijnego. 
Zrodził się on z prób stworzenia we współpracy z prawosławiem 
alternatywnej, nowej przestrzeni publicznej. Równolegle ze 
wspomnianym powyżej zbliżeniem do burżuazji w postaci „roz-
mów o  gospodarce”, organizowano „zebrania religijno-fi lozo-
fi czne”, na których spotykali się przedstawiciele dwóch światów, 
uprzednio rozdzieleni przepaścią nie do przebycia163. Autorom 

159 V.R. Lejkina-Svirskaja, Russkaja intelligencija..., s. 39.
160 A.P. Czechov, Izbrannoe v 3-ch tomach, t. 2, Moskva 1964, s. 526, 561.
161 S. Frank, Etika nigilisma, w: Vechi. Sbornik..., s. 200 n.
162 „Humaniści” społeczeństwa rosyjskiego muszą wstąpić w „sojusz ze święty-

mi”, aby przezwyciężyć „bestialskie skłonności rosyjskiej duszy”; S.A. Askol’dov, 
Religioznyj smysl russkoj revolucii, w: Iz glubiny. Sbornik statej o  russkoj revolucii 
(1918), wyd. 2, Paris 1967, s. 55.

163 Por. na ten temat obszernie: J. Scherrer, Die Petersburger religiös-philoso-
phischen Vereinigungen. Die Entwicklung des religiö sen Selbstverstä ndnisses ihrer 
Intelligencija-Mitglieder (1901�1917), Berlin 1973; G.L. Freeze, �Going to the 
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i  sympatykom Drogowskazów chodziło również o  „nawiązanie 
do lat 30. i 40. XIX w.”164 oraz powrót do początków inteligen-
cji, do starań o pogodzenie dwóch rodzajów wiedzy pod patro-
natem niemieckiego idealizmu. To podwójne zdystansowanie, 
z  jednej strony od zdyskredytowanych postępowych ideałów, 
a  z  drugiej od gloryfi kowanego wcześniej ludu, którego rolę 
w  obliczu doświadczeń 1905 r. Drogowskazy postrzegały jako 
jednoznaczne zagrożenie dla warstwy wykształconej, sprawiło, 
że w Rosji rozpowszechniło się, charakterystyczne również dla 
cesarstwa wilhelmińskiego, poczucie próżni wartości. Może to 
pomóc w  wyjaśnieniu, dlaczego mimo wszelkiej odmienności 
pozycji politycznych i  ideologicznych dochodziło do prób zbli-
żenia między niemiecką a rosyjską warstwą wykształconą – co 
widać na przykładzie Maxa Webera, Tomasza Manna, Fiodora 
Stiepuna czy Borysa Pasternaka165. Ponadto wymiana z kulturą 
zachodnią osiągnęła w owym okresie intensywność, której nie 
dorównały bodajże nawet wczesne lata postsowieckie: motywo-
wane politycznie programowe wypowiedzi Piotra I  czy Kata-
rzyny II o tym, że Rosja jest mocarstwem europejskim zyskały 
teraz również podbudowę kulturalną166.

Tymczasem opinią publiczną zawładnął ruch wyzwoleńczy. 
Kapitalistycznym inteligentom pozostała do odegrania jedynie 
niepozorna rola wujaszka Wani. Zarazem konfl ikt między prze-
strzenią publiczną a władzą nadal negatywnie wpływał na rozwój 
mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego. Autokracja była 
osamotniona i nawet przy dużej dozie dobrej woli nie mogłaby 

Intelligentsia�. The Church and Its Urban Mission in Post-Reform Russia, w: Between 
Tsar and People..., s. 23 n.: alternatywna wizja przestrzeni publicznej (na podstawie 
sobornosti) i  kultury („W  Rosji perspektywę kulturalną cechuje tylko to, co jest 
w  szerokim znaczeniu tego słowa kościelne”, S.N. Bulgakov, Na piru bogov. Pro 
i contra, w: Iz glubiny..., s. 155).

164 S. Frank, Etika nigilisma..., s. 210.
165 D. Dahlmann, Wissenschaft und Revolution. Die russische Intelligencija im 

Deutschen Reich um die Jahrhundertwende, w: Intellektuelle im Deutschen Kaiserreich, 
red. G. Hübinger, W.J. Mommsen, Frankfurt 1993, s. 141–157.

166 Ogólna liczba Rosjan studiujących za granicą w przededniu pierwszej wojny 
światowej wynosiła około 8500 osób, z których większość, około 3 tys., studiowało 
w Niemczech; A.E. Ivanov, Studenčestvo Rossii..., s. 350–354. Por. C. Weill, Étudiants 
russes en Allemagne...; Schnorrer, Verschwörer, Bombenwerfer. Studenten aus dem 
Russischen Reich an deutschen Hochschulen vor dem 1. Weltkrieg, red. H.R. Peter, 
Frankfurt 2001.
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liczyć na współpracę ze zdominowaną przez inteligencję opinią 
publiczną. Również autorzy Drogowskazów ostatecznie nie zdecy-
dowali się na podanie ręki państwu. Panujący ustrój odczuwano 
w  najlepszym razie jako zło konieczne. Nikt nie chciał przy-
znać publicznie, że zdobycze liberalne i socjalne to coś zupełnie 
innego167. Zderzenie kultury europejskiej i  nieprzystającej do 
niej rzeczywistości społecznej doprowadziło większość inteli-
gencji do błędnej oceny stosunku sił w  Rosji i  jej perspektyw 
rozwojowych168.

Carska Rosja pod koniec swego istnienia mogła więc posłużyć 
za ilustrację słynnej przestrogi Rudolfa Virchowa: „Wolność bez 
wykształcenia prowadzi do anarchii; wykształcenie bez wolności 
– do rewolucji”169. Odmowa współpracy z władzą państwową była 
mieczem obosiecznym: doprowadziła do wyobcowania również 
inteligencji kapitalistycznej, przeszkodziła w powstaniu konstruk-
tywnego i  stabilnego centrum, które mogłoby przeobrazić lud 
w  naród. Ponieważ brakowało silnego rosyjskiego mieszczań-
stwa, potencjalne centrum nie wyszło poza stadium luźno powią-
zanych, zróżnicowanych ideologicznie, społecznie i  narodowo 
warstw i grup. W rezultacie po krótkim wybuchu entuzjazmu, do 
jakiego doszło na początku wojny, jedność narodowa pozostała 
fi kcją, która – przy aktywnym udziale inteligencji – szybko się 
załamała: potencjalne centrum stało się źródłem groźnej nie-
stabilności170.

Po chaosie wojny domowej i „komunizmu wojennego” inte-
ligencja zaczęła liczyć ogromne straty we własnych szeregach, 
wynikające z represji, rozproszenia po kraju i emigracji. Ci, któ-
rzy przetrwali, musieli dostosować się do zupełnie zmienionych 
warunków. Na krótko przed masowymi deportacjami elity umy-
słowej socjolog Pitrim Sorokin wygłosił w imieniu starej inteli-
gencji mowę pożegnalną skierowaną do nowej epoki, porówny-
walną z Weberowskim dziełem Nauka jako zawód i powołanie. 

167 N.M. Frieden, Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856�
�1905, Princeton 1981. s. 321.

168 Zob. B.N. Mironov, Socialnaja istorija Rossii..., t. 2, s. 230–234.
169 Cyt. za: G. Bollenbeck, Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen 

Deutungsmusters, Frankfurt 1994, s. 217.
170 Por. W. Wagner, Ideology, Identity, and the Emergence of a  Middle Class, 

w: Between Tsar and People..., s. 162–163.
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Najbardziej godna uwagi była w niej ciągłość171. Dla Sorokina 
rdzeń samoświadomości warstwy inteligenckiej: poczucie posłan-
nictwa, wiara w to, że występuje się w imieniu mas, pozostał na 
tyle aktualny, że za jej zadanie nadal uważał „ratowanie ludu”, 
a od jego wykonania uzależniał sukces inteligencji172. Mimo że 
rozumiał pod tym pojęciem coś zupełnie innego niż bolszewicy, 
co nieuchronnie musiało prowadzić do konfl iktu, to jednak poka-
zał możliwość jeśli nie porozumienia, to przynajmniej ugody. 
Wiodło to prostą drogą ku – przez analogię z rygorystycznym, 
neokantowskim rozdziałem moralności i  poznania – „czystej 
nauce […], która pokazuje nam nieomylnie, gdzie jest prawda, 
a gdzie błąd”173. Dla tej części starej inteligencji, która nie wie-
rzyła w skuteczność siłowej rewolucji, a zarazem odrzucała reli-
gijną interpretację ludzkiego życia, nauka jako praktyka była 
bardzo atrakcyjna. W tym sensie można mówić o „konwergencji 
jej interesów i interesów władzy radzieckiej”174.

Mimo aktywnego udziału w akcjach antybolszewickich inteli-
gencja pozostała wewnętrznie podzielona. Nie ufała ani białym 
generałom, ani czerwonym komisarzom. Po wojnie domowej 
kapitał wykształcenia był jedynym, co miało znaczenie; zachował 
swoją wartość. Za jego posiadanie inteligencja zapłaciła jednak 
zaliczeniem w szeregi burżuazji, której negatywny obraz prze-
niósł się również na nią. Nowa władza napiętnowała ją pojęciem 
‘inteligencji mieszczańskiej’ i zaliczyła do wyklętej grupy „ludzi 
wczorajszych” (bywszyje) oraz liszeńców (tych, którzy zgodnie 
z  nową konstytucją z  1918 r. stracili prawa obywatelskie jako 
wyzyskiwacze i nierobotnicy)175. Samo pojęcie inteligencji zostało 
potępione, a w nowych encyklopediach utożsamiano je z „bez-
wolnością” i „słabością”, a także – jakaż ironia losu! – z fi lister-
stwem (mieszczanin)176.

171 „The outstanding feature of the intelligentsia in 1922 was how little it had 
changed”; J. Burbank, Intelligentsia and Revolution. Russian Views on Bolshevism 
1917�1922, New York 1986, s. 249.

172 P. Sorokin, Istorija...; J. Burbank, Intelligentsia and Revolution..., s. 249 n.
173 P. Sorokin, Istorija...
174 K.E. Bailes, Science and Russian Culture..., s. 162.
175 S. Fitzpatrick, Ascribing Class. The Construction of Social Identity in Soviet 

Russia, w: Stalinism. New Directions. Rewriting Histories, red. S. Fitzpatrick, London 
2000, s. 23–24.

176 Tolkovyj slovar� russkogo jazyka, red. D.N. Ušakov, t. 1, Moskva 1935, kol. 1214.
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Niemniej obie strony rozważały szanse strategicznego zbli-
żenia. Pojawiały się już wprawdzie postawy bezwarunkowej 
kooperacji z nową i obcą, ale za to obdarzoną monopolistyczną 
siłą przebicia władzą, czego przykładem było całkowite podpo-
rządkowanie (Do Kanossy!) obwieszczone w kolejnym manife-
ście kilku inteligentów, wydanym pod programowym tytułem 
Zmiana drogowskazów (1921)177. Dochodziło też do zaakcep-
towania rewolucji październikowej wynikającego z  przekona-
nia i  „duchowego pragnienia tożsamości” z  epoką i  ludem178 
(w mniejszym stopniu z rządem). Nie było to jeszcze, póki co, 
zjawisko szerokie i  dominujące, jakim miało się stać dopiero 
w przyszłości. W latach 20. XX w. „nowa polityka ekonomiczna”, 
dzięki zapotrzebowaniu na tzw. mieszczańskich specjalistów, 
pozostawiała stosunkowo dużo miejsca na cichą niezgodę. 
Inteligenci byli w większości „rzodkiewkami”179 prowadzącymi 
podwójne życie (z  wierzchu czerwoni, w  środku biali). Mogli 
nadal pracować w dobrze znanych niszach – zwłaszcza na niż-
szych szczeblach administracji lokalnej, na poziomie dawnego 
ziemstwa – jako statystycy, krajoznawcy, lekarze itd. Również 
profesorowie i  naukowcy, przede wszystkim nauk przyrodni-
czo-technicznych, aż do „wielkiego przełomu” i  stalinowskiej 
„odgórnej rewolucji” dysponowali pewną autonomią180. Sta-
nowili jeszcze część międzynarodowej społeczności naukowej, 
mogli stosunkowo swobodnie podróżować i  publikować181. 
Trudniejsza była sytuacja przedstawicieli wolnych zawodów

177 S.S. Čachotin, V Kanossu!, w: Smena vech. Sbornik statej, wyd. 2, Praha 1922, 
s. 150–166.

178 G.S. Knabe, Final. Arbatskaja epopeja, w: Russkaja intelligencija..., s. 351; 
A.I. Solženicyn, Obrazovan�čina, w: tamże, s. 129–130.

179 Pryncypialną wrogość partii wobec „burżuazyjnych fachowców” nazywano 
w niektórych grupach „inteligencjożerstwem”, w odróżnieniu od „inteligencjofi lii” 
przywódców partyjnych takich jak Rykow lub Bucharin; zob. S. Fitzpatrick, The 
Bolshevik�s Dilemma. Class, Culture and Politics in the Early Soviet Years, „Slavic 
Review” 47, 1988, nr 4, s. 126 n.

180 Taż, Education and Social Mobility..., s. 77–86; K. Clark, The �Quite Revolu-
tion� in Soviet Intellectual Life, w: Russia in the Era of NEP. Explorations in Soviet 
Society and Culture, red. S. Fitzpatrick i in., Bloomington 1991, s. 223–225.

181 Według: R.W. Davies, From Tsarism to the New Economic Policy..., wzrastał 
np. udział artykułów autorstwa rosyjskich/radzieckich naukowców w  niemieckich 
pismach fachowych: z 4,6% w latach 1911–1913 do 9,4% w latach 1926–1928 (tam-
że, s. 318).
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i artystów182, stojących poza obiektywną i dlatego w pewnym stop-
niu bezpieczną wiedzą; to właśnie ich – a zwłaszcza tych z nich, 
którzy byli myślicielami religijnymi – najszybciej zaczęto cen-
zurować, zmuszano do milczenia, aresztowano lub wypędzano. 
Dlatego też emigracja stała się drugim ze szlaków, jakimi poto-
czyły się losy inteligencji rosyjskiej w wieku żelaznym: zarówno 
emigracja zewnętrzna, mogąca bez trudności nawiązać do okresu 
przedrewolucyjnego, jak i  wewnętrzna, która zrazu pozostała 
bierna, by następnie, po śmierci Stalina, ruszyć do aktywnego 
działania w osobie dysydentów.

Jednocześnie całkowita przebudowa systemu oświaty i rewo-
lucja kulturalna zapoczątkowały proces zastępowania starej 
inteligencji przez nową. Jak głosiła chełpliwie bolszewicka uto-
pia, proletariat miał „stać się swoją własną inteligencją”, która 
pokaże masom, którą drogą powinny pójść183. Po zakończeniu 
pierwszych dwóch planów pięcioletnich, jeszcze przed wielkim 
terrorem 1937 r., transformacja inteligencji praktycznie już się 
dokonała. „Rzodkiewki” ustąpiły miejsca „czerwonym specja-
listom” – choć zaznaczyć trzeba, że nie obyło się bez oporu. 
Konstytucja stalinowska z 1936 r., będąca nową szatą społeczeń-
stwa socjalistycznego, którego budowa jakoby właśnie została 
zakończona, dała temu wyraz, ofi cjalnie uznając „pracującą inte-
ligencję” „państwa robotniczo-chłopskiego” za trzecią siłę spo-
łeczną i wyznaczając jej miejsce „międzywarstwy” (prosłojka)184. 
Sami termin ‘inteligencja’ został częściowo zrehabilitowany przez 
stalinowski termidor, podobnie jak złote epolety ofi cerów czy 
choinka bożonarodzeniowa185. Również pod względem warun-
ków bytowych inteligencja radziecka naśladowała, a nawet prze-
wyższała poprzedniczkę: tuż po zakończeniu wojny domowej

182 Odczuli oni konsekwencje leninowskiego ujęcia sztuki: „Sztuka jest dla mnie 
czymś w rodzaju intelektualnego wyrostka robaczkowego i jak już spełni konieczną 
dla nas funkcję propagandową, wówczas – ciach, ciach – wytniemy ją, bo jest bez-
użyteczna” – tak wspomina malarz Jurij Annenkow, cyt. za: E. Ignatova, Zapiski 
o Peterburge..., s. 472; K. Clark, The �Quite Revolution�..., s. 222.

183 J.S. Stepanov, Konstanty. Slovar�..., s. 33; V.R. Lejkina-Svirskaja, Intelligencija 
v Rossii..., s. 1–20, 79, 91, 324.

184 J.W. Stalin, O projekcie konstytucji ZSRR: referat na Nadzwyczajnym VIII 
Wszechzwiązkowym Zjeździe Rad 25 listopada 1936 r., Warszawa 1949, w: S. Fitz-
patrick, Education and Social Mobility..., zwł. s. 234–254; taż, Ascribing class..., s. 36, 
interpretowane jako nowy system stanowy.

185 A.I. Solženicyn, Obrazovan�čina..., s. 130.
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rozpoczęła się bowiem polityka zmierzająca do stworzenia 
nowych elit, z której oprócz ofi cerów i działaczy partyjnych sko-
rzystały przede wszystkim wyższe kręgi inteligencji artystycznej 
i akademickiej. Ta ostatnia w zamian za wierną służbę zapewniła 
sobie przy udziale państwa quasi-mieszczański, ekskluzywny styl 
życia, w którym nie brakowało służącej, daczy, osobnych sklepów 
i hermetycznego kręgu towarzyskiego.

Z  jednej strony epokę postalinowską charakteryzuje osta-
teczne umasowienie edukacji oraz idąca z  nim w  parze czę-
ściowa utrata ekskluzywności. Ucierpiał na tym nie tylko ogół 
ludzi z wykształceniem wyższym, ale także radzieccy naukowcy 
w węższym rozumieniu: w 1950 r. było 152 tys. osób czynnych 
naukowo, a w 1988 r. – już ponad półtora miliona186. Masa inte-
ligencka dostarczała personelu medycznego, pedagogicznego 
i technicznego. Był on z reguły apolityczny, często jednak lubo-
wał się w wędrówkach z namiotem i gitarą w stylu spóźnionych 
Wędrownych ptaków (Wandervögel), co wystarczało, by wzbudzić 
niechęć władz187. Obok tego wytworzyła się elitarna warstwa, 
która próbowała ożywić habitus i  wartości przedrewolucyjnej 
inteligencji, przy czym, choć ideologicznie zmierzała w  prze-
ciwnym niż poprzedniczka kierunku, odznaczała się taką samą 
wrogością wobec państwa. Pomijając utajoną amerykanizację 
gustu masowego, również hierarchia zainteresowania zagra-
nicznymi kulturami powielała tradycyjne wzorce – z Francją na 
czele, co władze były skłonne tolerować przez wzgląd na silną 
obecność francuskich komunistów. Natomiast w  ruchu dysy-
denckim dominował wzorzec polski, nieprzypadkowo również 
sam termin zapożyczony został z języka polskiego188. Jednakże 
w odróżnieniu od zachodnich sąsiadów i własnych przedrewolu-
cyjnych początków oraz mimo powszechności pasywnej opozycji 
(„rozmowy kuchenne”), istniała zaledwie mikroskopijna war-
stwa aktywnych dysydentów. Dysponowali oni nadwyżką odwagi 
cywilnej, ale mieli nikłe doświadczenie z formami społeczeństwa 

186 Naučnye kadry SSSR. Dinamika i struktura, Moskva 1991, s. 132.
187 Zob. np. M.P. Zezina, Sovetskaja chudo�estvennaja intelligencija i  vlast� 

v 1950e�1960e gody, Moskva 1999.
188 V.L. Britaniškij, Pol��a v soznanii pokolenia ottepeli, w: Poljaki i ruskie. Vza-

imoponimanie i vzaimoneponimanie, red. A.V. Lipatov, I.O. Šajtanov, Moskva 2000, 
s. 185–198. 
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 obywatelskiego takimi jak „Solidarność” czy ziemstwa. Wpraw-
dzie po kolejnej zapaści reżimu inteligencja przez chwilę odgry-
wała ważną rolę, jednak po 1991 r., podobnie jak w lutym 1917 r., 
szybko zeszła ze sceny politycznej. Jej kapitał – wykształcenie 
– przestał się liczyć, a innymi zasobami nie dysponowała.

Szczególnie poważny kryzys, jaki stał się udziałem inteligencji 
w  latach 90. XX w., można rozumieć jako ostatnie ostrzeże-
nie altruistycznego idealizmu skierowane do globalnego ego-
istycznego materializmu. Kryzys ów był porównywalny ze skut-
kami wojny domowej po rewolucji 1917 r. albo wielkiej infl acji 
w Niemczech. Inteligencja utraciła nie tylko materialną podstawę 
swojej egzystencji, ale także jedną z  zasadniczych wartości – 
posłannictwo moralne. Od tego momentu trudno przypisywać jej 
jeszcze ową spójność, która czyniła ją rozpoznawalną i nadawała 
odrębną tożsamość189. Pojęcie stało się przeżytkiem, w najlep-
szym razie powróciło do stanu sprzed 150 lat, do aspołecznej 
lewitacji, bez możności określenia konkretnej warstwy jako 
„organu czuciowego narodu”. Czy to znaczy, że w  ten sposób 
dotarliśmy jednak do inteligencji ponadklasowej? 

189 Nie inaczej niż we Francji, Niemczech i Polsce, fala jeremiad na temat in-
teligencji stopniowo w  Rosji przycicha. Zgodność panuje co do jednego: Čto-to 
končilos� (Coś się skończyło) to tytuł artykułu G. Knabe w: „Pervoe sentjabrja” 
(Iskusstvo), 2003, nr 11, s. 2–3.
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Główny problem historyczno-naukowego opisu inteligen-
cji jest oczywisty: brakuje solidnych kryteriów analizy porów-
nawczej. Dlatego też każde opracowanie trzeba rozpoczynać 
od opisu cech charakterystycznych omawianego przedmiotu 
i postawienia sobie pytań o kontekst, istotę i granice inteligencji, 
kryteria, dzięki którym można wytyczyć jej miejsce w społeczeń-
stwie, stwierdzić, co leży u  podstaw jej defi nicji i  tożsamości, 
jak bardzo jest uniwersalna i  w  jakim stosunku pozostaje do 
innych grup?

Problem komplikuje także i to, że inteligencję można oglą-
dać właściwie wyłącznie „od wewnątrz”1: należy pamiętać, że 
jej historia i historiografi a jest autointerpretacją. Będąc opisem 
„krewnych i znajomych królika”2, historia inteligencji jest two-
rzona przez nią samą, przede wszystkim na podstawie kreowanej 
także przez nią mitologii. Widać to może mniej tam gdzie – 
jak w Niemczech i krajach anglosaskich – przyjęło się podcho-
dzić z  krytycznym dystansem do historycznej tradycji warstwy 
wykształconej. Jednak we Francji, Polsce i Rosji, gdzie dyskurs 
inteligencji – wszystko jedno czy krytyczny, czy apologetyczny – 
jest trwale naznaczony patosem i eseizmem, debaty o tym, czy 
istnienie inteligencji jako samodzielnego podmiotu, jako classeur 
inclassable, jest w ogóle możliwe, nie ograniczają się bynajmniej 
do świata akademickiego.

1 Û.M. Lotman, Intelligencija i  svoboda, w: Russkaja intelligencija i  zapadnyj 
intellektualism, red. B.A. Uspenskij, Moskva 1999, s. 123 n.; R. Eyerman, Between 
Culture and Politics. Intellectuals in Modern Society, Cambridge 1994, s. 1.

2 L. Hass, Inteligencji polskiej dole i niedole (XIX i XX wiek), Łowicz 1999, s. 5.

Podsumowanie, główne kierunki badań 
Inteligencja jako problem badawczy
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Nie sposób zaprzeczyć, że inteligencja odznacza się ponad-
przeciętną umiejętnością językowego wyrazu3. „Pour avoir 
découvert le monde à travers le langage, je pris longtemps le 
langage pour le monde” – „si je disais: moi, cela signifi ait: moi 
qui écris”4. Wypowiedziane i  napisane przez venditores verbo-
rum słowa są dla inteligencji nie tylko środkiem samookreśle-
nia, na ich podstawie rekonstruuje się również dzieje mniej 
„wymownych” grup. Ponadto zależność od słowa niesie ze sobą 
niebezpieczeństwo częściowej, a czasami nawet całkowitej nie-
przekładalności zmiennego historycznie doświadczenia inteli-
gencji, co może także uniemożliwiać porównanie, uogólnienie, 
a ostatecznie także i zrozumienie wykraczające poza kontekst 
lokalny5. Nawet śledząc przepływ koncepcji i mając świadomość 
wzajemnych wpływów kulturowych, często trudno jest umknąć 
z  jardin des malentendus6 i  uchronić się przed jego „mylącym 
słownikiem”, bowiem sorboński le professeur i  niemiecki Pro-
fessor to nie to samo, a kultura nie jest tożsama ani z Kultur, 
ani z culture7.

W  wyniku tego dwuaspektowego, uwarunkowanego kon-
tekstem i  kulturą narodową opisu powstają odrębne historio-
grafi czne światy, niekoniecznie ze sobą korespondujące i cha-
rakteryzujące się odmienną chronologią i  innym rozkładem 
akcentów treściowych. W  odróżnieniu od klasy robotniczej 

3 E. Köhler, Bildungsbürgertum und nationale Politik. Eine Studie zum politi-
schen Denken Otto Hintzes, Bad-Homburg 1970, s. 16; konkretnie zob. w: A. Linke, 
Sprachkultur und Bürgertum. Zur Mentalitätsgeschichte des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 
1996, zwł. s. 53, 292, 313–320; G.-F. Budde, Auf dem Weg ins Bürgerleben. Kindheit 
und Erziehung in deutschen und englischen Bürgerfamilien 1840�1914, Göttingen 
1994, s. 124 n.

4 J.-P. Sartre, Les mots, Paris, s. 151, 127 (wyd. pol. Słowa, tłum. J. Rogoziński, 
Warszawa 1965). 

5 Por. R. Koselleck i  in., Drei bürgerliche Welten? Zur vergleichenden Semantik 
der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland, England und Frankreich, w: Bürger in 
der Gesellschaft der Neuzeit. Wirtschaft � Politik � Kultur, red. H.-J. Puhle, Göttin-
gen 1991, s. 21; H.-G. Haupt, J. Kocka, Historischer Vergleich. Methoden, Aufgaben, 
Probleme, w: Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international verglei-
chender Geschichtsschreibung, red. H.-G. Haupt, J. Kocka, Frankfurt 1996, s. 35.

6 Le jardin des malentendus to tytuł francuskiego wydania: Esprit. Geist. Hundert 
Schlüsselbegriffe für Deutsche und Franzosen, red. J. Leenhardt, R. Picht, München 
1989.

7 G.-H. Soutou, Introduction, w: Eliten in Deutschland und Frankreich im 19. und 
20. Jahrhundert. Strukturen und Beziehungen. Elites en France et en Allemagne aux 
XIXŁme et XXŁme siŁcles, red. R. Hudemann i in., München 1994, t. 1, s. 10.
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czy  mieszczaństwa, w  wypadku inteligencji nie wytworzyła się 
osobna, tylko jej poświęcona gałąź historiografi i8.

Także w badaniach nad mieszczaństwem trzeba zaakceptować 
nieunikniony fakt, że struktura społeczna nowoczesności jest 
per se nieklarowna i o ile w ogóle dopuszcza defi nicje syntetycz-
nych pojęć i  koncepcji, to jedynie „miękkie”, uwzględniające 
autonomię poszczególnych aktorów historii. Rekompensatą 
i pomocą w opisie przedmiotu jest uwzględnienie praktyk spo-
łecznych i mentalnych, które zastępują „ścisłą defi nicję wstęp-
ną”9. Jednakże w  przypadku inteligencji poważnych trudności 
nastręcza umieszczenie tego rodzaju praktyk w  odpowiednim 
kontekście materialnym i czasowym, możliwe np. dla zdefi nio-
wanego ekonomicznie mieszczaństwa.

Czyż inteligencja nie jest przede wszystkim myślą, wyobraże-
niem, a dopiero na dalszym planie tkanką społeczną powstającą 
z „pogłosu słów” (Sartre)?10 Zapewne rzeczywistość – kształto-
wana wedle prawidłowości rządzących myśleniem – jest o wiele 
szersza niż rzeczywistość suchych, pozarozumowych faktów. Inte-
ligencja jest możliwa tylko wówczas, gdy w życiu wewnętrznym 
jednostki myśl staje się przyczyną egzystencji – cogito ergo sum, 
a w świecie zewnętrznym wiedzę uznaje się za władzę – know-
ledge is power11.

Przydatność i  implikacje tego słynnego aforyzmu Francisa 
Bacona, będącego w obiegu od 1597 r., ocenia się bardzo różnie. 
Spektrum sięga od absolutnego uniwersalizmu w  marksistow-
skim, a także socjologicznym wydaniu, w myśl którego staroegip-
ski kapłan i niemiecki Ordinarius zasadniczo funkcjonują na tym 
samym poziomie, po absolutny historyzm, operujący wyłącznie 
w ramach konkretnego środowiska narodowego lub społecznego.

8 Intelligent i  intelligentovedenie na rube�e XXI veka. Itogi projdennogo puti 
i  perspektivy, red. V.S. Mementov, Ivanovo 1999; Pour une histoire comparØe des 
intellectuels, red. M.-Ch. Granjon, M. Trebitsch, Paris 1998, s. 25.

9 Ch. Prochasson, Les intellectuels, le socialism et la guerre, 1900�1918, Paris 
1993, s. 16; „Kultura i Społeczeństwo” 44, 2000, nr 2, s. 141.

10 Na temat ujęcia inteligencji jako wspólnoty dyskursu por. A. Renner, Russi-
scher Nationalismus..., s. 61–62; M.R. Lepsius, Das Bildungsbürgertum als ständische 
Vergesellschaftung, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, t. 3: Lebensführung und 
städtische Vergesellschaftung, red. M.R. Lepsius, Stuttgart 1992, s. 9–18.

11 Zob. M. Kintzinger, Wissen wird Macht. Bildung im Mittelalter, Sigmaringen 
2003.
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Uwaga może się przy tym skupiać na śledzeniu ujęcia wiedzy 
w dziejach nauki, obserwowaniu struktur powstających w prze-
biegu historii edukacji albo opisywaniu społecznych konsekwen-
cji wynikających z wiążącej się z wiedzą władzy, czy też pojawia-
jących się nowych społecznych zachowań i tożsamości.

Prace z zakresu historii idei i historii kultury wychodzą przy 
tym od tezy o nowożytnym przełomie, który polegał na uformo-
waniu się humanizmu i na rewolucji naukowej oraz szedł w parze 
z powstaniem nowego paradygmatu antropologicznego i gnozeo-
logicznego12. Zarazem zmiana warunków życia, zwiększająca się 
mobilność i nowe ujęcie historyczności stworzyły warunki dla 
rozwoju warstwy wykształconej. Ujęcie inteligencji jako „odbi-
cia wielkiej europejskiej rewolucji nowoczesności”13 zyskuje na 
znaczeniu dzięki krytycznemu dystansowi do modelu nowocze-
snego racjonalizmu i jego zorientowanej na podmiot interpretacji 
świata, o który upominała się w XX w. „nowa nauka”, a zwłasz-
cza fi lozofi a postmodernistyczna.

Kiedy jednak dokładnie miała miejsce ta rewolucja i jak się 
przejawiała?14 Dzisiaj niechętnie mówimy o rewolucjach i przeło-
mach. Wyraźnie dostrzegamy ciągłość między nowoczesną inte-
ligencją a wykształconymi elitami średniowiecza, średniowiecz-
nego racjonalizmu i humanizmu15. Opisując inteligencję poprzez 
system jej praktyk kulturowych, można dostrzec, że przynajmniej 
na łacińskim Zachodzie posługiwanie się wiedzą już od czasu 
renesansu karolińskiego, a najpóźniej od późnego średniowiecza 
wykazuje prawidłowości charakterystyczne dla nowoczesności16.

12 Por. P. Sherrard, The Greek East and the Latin West. A Study in the Christian 
Tradition, London 1959; tenże, The Eclipse of Man and Nature. An Enquiry into 
the Origins and Consequences of Modern Science, West Stockbridge, MA 1987;
P. Gajdenko, Evolucija ponjatija nauki. Stanovlenie i razvitie pervych naučnych pro-
gram, Moskva 1980.

13 Pod takim tytułem: V. Strada, Intelligencija kak zerkalo evripejskoj revolucii, 
w: Russkaja intelligencija i zapadnyj intellektualism..., s. 32.

14 Krytyczna analiza pojęcia scientifi c revolution w: J. Fried, J. Süssmann, Revo-
lutionen des Wissens. Von der Steinzeit bis zur Moderne, München 2001, s. 11 n.; zróż-
nicowany obraz w: S. Shapin, Die wissenschaftliche Revolution, Frankfurt a.M. 1998.

15 Por. É. Gilson, Humanisme mØdiØval et Renaissance (1929), w: tenże, Huma-
nisme et Renaissance, Paris 1983, s. 32 n.

16 M. Kintzinger, Wissen wird Macht..., s. 191, por. zwł. s. 8–36. Ten nurt re-
prezentuje przede wszystkim J. Fried, Die Aktualität des Mittelalters. Gegen die 
Überheblichkeit unserer Wissensgesellschaft, Stuttgart 2002. Zob. też J. Verger, Les 
gens de savoir dans l�Europe de la fi n du Moyen ´ge, Paris 1997; J.-Ph. Genet, La 

Podsumowanie



222

Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie

Taką ciągłość można dostrzec np. w  wypadku „przestrzeni 
publicznej i  stowarzyszeń” – przy czym należy tu uwzględ-
nić również dobrowolne zrzeszenia średniowieczne tworzone 
przez szlachtę, powstające na uniwersytetach lub w  miastach 
(w  tym męskie i kobiece stowarzyszenia religijne17). Podejście 
to mogłoby m.in. sprawić, że inaczej spojrzelibyśmy na słabość 
struktur edukacyjnych w Rosji18.

Nawet pobieżne uwzględnienie badań mediewistycznych 
(niestety, również powyżej do takiego musiałem się ograniczyć) 
pokazuje zatem, że błędem jest rozpoczynanie historii inteli-
gencji w  „długim wieku XIX” od zwięzłej, czynionej niejako 
z  obowiązku wzmianki o  „duchowych ojcach”. Tego rodzaju 
zawężenie sprawiłoby, że historia inteligencji znowu pozostałaby 
w ramach własnego, odziedziczonego po oświeceniu dyskursu, 
który zawiera także mylącą koncepcję średniowiecza.

Również w kontekście narodowym problem istniejącej bądź 
nie ciągłości dziejów warstwy wykształconej ma często pierwszo-
planowe znaczenie dla debat nad okresem przełomowym – tak 
było w wypadku francuskiej dyskusji o gens de lettres i Wielkiej 
Rewolucji, rosyjskich debat na temat przejścia do społeczeń-
stwa radzieckiego, niemieckich polemik na temat „godziny 
zero” i  podobieństw między NRD a  RFN19. Pewne jest przy 
tym jedynie to, że w komparatystycznym badaniu i opisie dziejów 
inteligencji parametry wyznaczające właściwe proporcje między 
akceptowalną dawką uniwersalizmu a niezbędnym historyzmem 
pozostają nadzwyczaj niejasne.

mutation de l�education et de la culture mØdiØvales, t. 1–2, Paris 1999; M. Lutz-
-Bachmann, Die Vielheit des Wissens und das neue Konzept von Wissenschaft. Zu 
den epistemologischen Voraussetzungen der Wissensrevolution im 12. Jahrhundert, w: 
Wissenskulturen. Beiträge zu einem forschungsstrategischen Konzept, red. J. Fried, 
T. Kailer, Berlin 2003.

17 Por. na ten temat kilka artykułów w: SociabilitØ, pouvoirs et sociØtØ. Actes du 
colloque de Rouen 24/26 novembre 1983, red. F. Thelamon, Rouen 1987.

18 Por. M. Kintzinger, Wissen wird Macht..., nt. historycznego opisu treściowej 
zawartości wiedzy, natomiast o średniowiecznym savoir minimum m.in. s. 29 n.

19 Por. Deutsche Einheit und Elitenwechsel in Ostdeutschland, red. S. Bollinger, 
U. van der Heyden, Berlin 2002.
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Inteligencja jako model: elita i centrum

Opis inteligencji z punktu widzenia historii kultury i histo-
rii idei jest w  głównej mierze odbiciem jej własnej, dziewięt-
nastowiecznej autodefi nicji, niepoddanej krytycznej refl eksji. 
Inteligencja jako narodowy przejaw „swobodnego ducha” jest 
tu praktycznie wyłączona z ukierunkowanego na władzę i wła-
sność społeczeństwa. Zasadniczo chodzi o to, by nie traktować 
jej jako warstwy społecznej i mieć na uwadze niepowtarzalność 
jej poszczególnych narodowych postaci.

Od początku XX w. inteligencję uważa się za zjawisko 
uniwersalne (to przede wszystkim stanowisko Karla Mann-
heima) i  opisuje w  kategoriach socjologicznych. Z  różnym 
powodzeniem20 podejmuje się próby „mozolnego umieszcze-
nia jej w strukturze warstw społecznych”21. W efekcie uzyskuje 
się zazwyczaj jedną z  dwu odpowiedzi. Można umieścić inte-
ligencję „pomiędzy” innymi grupami, co może prowadzić do 
metodologicznych zaburzeń w  całej konstrukcji, jak to miało 
miejsce w wypadku marksistowskiej koncepcji „międzywarstwy” 
(prosłojki)22. Można również zdecydować się na konsekwentne 
metody społecznohistoryczne i skończyć z symulakrum, ponie-
waż obiekt badań jako taki ulegnie rozpadowi. Mieszczaństwo 
wykształcone jawi się jako konstrukt historyków, inteligencja 
„istnieje, gdy patrzeć na nią z daleka i rozpływa się w nicości przy 
spojrzeniu z bliska”23.

20 Problem inteligencji stał się katalizatorem ogólnej dyskusji na temat cech stra-
tyfi kacji społecznej w danym społeczeństwie, por. np.: E.K. Wirtschafter, Structures 
of Society. Imperial Russia�s �People of Various Ranks�, Illinois 1994 albo L. Haim-
son, The Problem of Social Identities in Early Twentieth-Century Russia, „Slavic 
Review” 47, 1988, w. 1–21; nt. Bildungsbürgertum (inteligencji mieszczańskiej) por. 
koncepcję „stanowego uspołecznienia”; M.R. Lepsius, Das Bildungsbürgertum als 
ständische Vergesellschaftung, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert..., t. 3, s. 8–18.

21 R. Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, München 1968; 
K. Vondung, Zur Lage der Gebildeten in der wilhelminischen Zeit, w: Das wilhel-
minische Bildungsbürgertum. Zur Sozialgeschichte seiner Ideen, red. K. Vondung, 
Göttingen 1976, s. 22 n.

22 Zob. T. Huszár, Abriss der Geschichte der Intelligenz, tłum. I. Balá zs, Buda-
pest 1988; J. Kuczynski, Die Intelligenz. Zur Soziologie und Geschichte ihrer Großen, 
Köln 1987.

23 D.R. Brower, Training the Nihilists. Education and Radicalism in Tsarist Rus-
sia, Ithaca 1975, s. 34 n.; J. Kocka, Bildungsbürgertum � gesellschaftliche Formation 
oder Historikerkonstrukt, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, t. 4: Politischer 
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W  ostatnich latach badania nad inteligencją ponownie 
sięgnęły do wielowymiarowości koncepcji socjologicznych 
z  początku XX  w. Conceptual frames dała socjologia kultury 
Maxa Webera, Georga Simmla i Ernsta Troeltscha bądź „historia 
totalna” na wzór Szkoły Annales. W nich ukształtowało się ujęcie 
‘kultury’ i ‘społeczeństwa’ jako różnorodnych przejawów rzeczy-
wistości, która powstaje na skutek interakcji człowieka z  jego 
otoczeniem24. Szczególne znaczenie miały tu klasyczna koncep-
cja elit społecznych Gaetano Mosci, Wilfredo Pareta i Roberta 
Michelsa oraz socjologia władzy Maxa Webera, rozwinięta na 
potrzeby opisu elit intelektualnych przez Talcotta Parsonsa, 
Charlesa W. Millsa, Ralfa Dahrendorfa i  Pierre’a  Bourdieu. 
Stosowana argumentacja pozostaje więc aksjologicznie neu-
tralna i horyzontalna, związana z racjonalistycznym dyskursem 
naukowym, niemniej zestaw podejmowanych zagadnień i zakres 
stosowanych pojęć zostały, z pożytkiem dla poziomu tych badań, 
mocno zróżnicowane.

Uwaga kieruje się więc na interakcję między indywidualnymi 
normami i uczuciami a strukturami i praktykami społecznymi25, 
a także uwarunkowane nimi formy zachowań i stratyfi kacji spo-
łecznych. Obok wcześniejszego zainteresowania tym, co indy-
widualne i  codzienne26 oraz badań nad symboliką językowo-
-kulturową27 obecnie, w związku z rozumieniem człowieka jako 

Einfl uss und gesellschaftliche Formation, red. J. Kocka, Stuttgart 1989, s. 9–20; 
F.J.  Bauer, Bürgerwege und Bürgerwelten. Familienbiographische Untersuchungen 
zum deutschen Bürgertum im 19. Jahrhundert, Göttingen 1991, 288 n.

24 T. Mergel, Kulturgeschichte � die neue �große Erzählung�? Wissensoziologische 
Bemerkungen zur Konzeptualisierung sozialer Wirklichkeit in der Geschichtswissen-
schaft, w: Kulturgeschichte heute, red. H.-U. Wehler, W. Hardtwig, Göttingen 1996, 
s. 49–50.

25 M. Hettling, S.L. Hoffmann, Der bürgerliche Wertehimmel. Zum Problem 
individueller Lebensführung im 19. Jahrhundert, „Geschichte und Gesellschaft” 23, 
1997, nr 3, s. 342.

26 Zob. zwł. nt. Francji w serii Hachette La vie quotidienne: P. Gerbod, La vie 
quotidienne dans les lycØes et collŁges au XIXe siŁcle, Paris 1986; P. Guiral, G. Thuiller, 
La vie quotidienne des professeurs en France de 1870 à 1940, Paris 1982; J. Lethève, 
La vie quotidienne des artistes français au XIXe siŁcle, Paris 1968.

27 R. Vierhaus, Bildung, w: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon 
zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, t. 1, red. O. Brunner, Stuttgart 1972; 
Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, t. 2: Bildungsgüter und Bildungswissen, red. 
R. Koselleck, Stuttgart 1990; U. Engelhardt, �Bildungsbürgertum�. Begriffs- und 
Dogmengeschichte eines Etiketts, Stuttgart 1986; Z. Wójcik, Rozwój pojęcia inteligen-
cji, Wrocław 1962; O.W. Müller, Intelligencija. Untersuchungen zur Geschichte eines 
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autonomicznego aktora historii, pojawia się nowe ujęcie wymy-
ślonej, imaginacyjnej rzeczywistości i jej odpowiednika w sferze 
społecznej – przede wszystkim w pojęciu ‘tożsamości’28. Chro-
nologicznie i merytorycznie ujęcie to dąży do całościowości, do 
„historii totalnej”, która łączy badanie doświadczenia z analizą 
strukturalną29.

Jeśli pozostać przy paradygmacie społecznokulturowym, to 
– pomijając koncepcję „swobodnych duchów” – można zaobser-
wować dwa najczęściej powtarzające się sposoby umiejscowienia 
inteligencji w społeczeństwie: albo jako elity w hierarchii władzy, 
wpływów i znaczenia, albo w arystotelesowskim obywatelskim 
centrum.

Ujęcie inteligencji jako elity ma od czasów philosophes30, 
a zwłaszcza w XX w., wyraźne zabarwienie francuskie. Maurice 
Barrès już u zarania historii intelektualistów grzmiał: „Ces pré-
tendus intellectuels sont un déchet fatal dans l’effort tenté par 
la société pour créer une élite”31. Od tego momentu zajmująca 
się nimi historiografi a dryfuje mniej więcej „w ramach ewolu-
cji elit”32. Strukturalne osobliwości francuskiej intelektualnej 

politischen Schlagwortes, Frankfurt 1971; J.S. Stepanov, Konstanty. Slovar� russkoj ku-
l�tury. Opyt issledovanija, Moskva 1997; R. Koselleck i in, Drei bürgerliche Welten?...; 
Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680�1820, München 1996.

28 Por. S. Strobel, Eine Gemeinschaft von Individuen. Personale, soziale und 
kollektive Identität im neunzehnten Jahrhundert am Beispiel protestantischer Intellek-
tueller, Erlangen 1996.

29 „Seule historie totale peut permettre d’appréhender les intellectuels dans leur 
complexite et leur evolution contrastée selon les périodes et les pays”; Ch.  Charle, 
L�histoire comparØe des intellectuels en Europe. Quelques points de mØthode et propo-
sitions de recherche, w: Pour une histoire comparØe des intellectuels..., s. 44. Najbliższe 
temu są syntezy Erica Hobsbawma. Na temat korzyści i ograniczeń tego rodzaju 
syntezy: J. Kocka, Gesellschaftsgeschichte. Profi l, Probleme und Perspektiven, w: His-
torische Familienforschung. Ergebnisse und Kontroversen. Michael Mitterauer zum 60. 
Geburtstag, red. J. Ehmer i in., Frankfurt 1999, s. 66 n.

30 „J’entends par peuple la populace qui n’a que ses bras pour vivre. Je doute 
que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ou la capacité de s’instruire: ils mour-
raient de faim avant de devenir philosophes” – Wolter w  liście z 1766 r., cyt. za: 
W. Krauss, Studien zur deutschen und französischen Aufklärung, Berlin 1963, s. 77–78.

31 M. Barrès w artykule La protestation des intellectuels z 1 II 1898 r., cyt. za: 
L. Bodin, Les intellectuelles, Paris 1964, s. 8 („Ci domniemani intelektualiści są fa-
talną przeszkodą w wysiłkach społeczeństwa na rzecz stworzenia elity”; tłum. A.K.).

32 Ch. Charle, Les Ølites de la RØpublique (1880�1900), Paris 1987, s. 7–12; tenże, 
Intellectuels, Bildungsbürgertum et professions au XIXe siŁcle. Essai de bilan historio-
graphique comparØ (France, Allemagne), „Actes de la recherche en sciences sociales” 
106–107, 1995, s. 85–95, zwł. s. 86.
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noblesse d�État33 wpłynęły również na światopogląd wiodących 
historyków i  socjologów (będących wychowankami elitarnych 
placówek oświatowych). Niezależnie od tego, czy przejawiają 
raczej polityczne (Jean-François Sirinelli, Pascal Ory, Michel 
Winock), czy też raczej socjologiczne (Pierre Bourdieu, Chri-
stoph Charle, Louis Pinto, Victor Karady) skłonności, na plan 
pierwszy wysuwają się mechanizmy kształtowania się i  umac-
niania „intelektualnej władzy”, wynikające z ich symbolicznego 
kapitału – wykształcenia – oraz ich aktywność w  sferze spo-
łeczno-politycznej34.

Odpowiednio, platońskie rozumienie inteligencji jako kręgu 
ezoterycznych „kapłanów” zainspirowało raczej te – ograni-
czające się do XX w. – interpretacje, które postrzegały inte-
ligencję jako krytyczną i  zaangażowaną politycznie (opozycyj-
nie) elitę twórczą. Nośność modelu francuskiego – la France 
comme paradigme35 – widać zwłaszcza podczas poszukiwań 
„innych Niemiec”, niezwiązanych ze (zorientowanym na pań-
stwo) wykształconym mieszczaństwem36, poszukiwań skupiają-
cych się zwłaszcza na badaniu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 
roku 1848, awangard ery wilhelmińskiej oraz intelektualistów 
Republiki Weimarskiej37. Rozciągnięcie tej koncepcji na obóz 
konserwatywny i nieopozycyjny czyni ten model jeszcze pojem-
niejszym. Zazwyczaj w centrum uwagi znajduje się wówczas rola 

33 P. Bourdieu, La noblesse d�État. Grandes Øcoles et esprit de corps, Paris 1989.
34 Teoretyczne założenia odnoście społecznej typologii wiedzy w: M. Scheler, 

Die Formen des Wissens und der Bildung, Bonn 1925; P. Bourdieu i in., Kapital und 
Bildungskapital. Reproduktionsstrategien im sozialen Wandel, w: Titel und Stelle. Über 
die Reproduktion der sozialen Macht, red. P. Bourdieu i in., Frankfurt 1981, s. 23–88.

35 Das linke Intellektuellenmilieu in Deutschland, seine Presse und seine Netzwerke 
(1890�1960), red. H.M. Bock, M. Grunewald, Bern 2002, s. 8, przyp. 7.

36 Por. H. Brunkhorst, Der Intellektuelle im Land der Mandarine, Frankfurt 
1987.

37 Ch. Charle, Vordenker der Moderne. Die Intellektuellen im 19. Jahrhundert, 
Frankfurt a.M. 1997; H.M. Bock, Histoire et historiographie des intellectuels an 
Alle magne, w: Pour une histoire comparØe des intellectuels..., s. 79–110; S. Collini, 
Intellectuals in Britain and France in the 20th Century. Confussions, Contrasts � and 
Convergence?, w: Intellectuals in Twentieth-Century France. Mandarins and Samurais, 
red. J. Jennings, New York 1993, s. 199–225; D. Bering, Die Intellektuellen. Geschichte
eines Schimpfwortes, Stuttgart 1978; B. Giesen, Die Intellektuellen und die Nation. 
Eine deutsche Achsenzeit, Frankfurt 1993; Intellektuelle im Deutschen Kaiserreich, 
red. G. Hübinger, W.J. Mommsen, Frankfurt 1993; Intellektuellendiskurse in der Wei-
marer Republik. Zur politischen Kultur der Gemengelage, red. M. Gangl, G. Raulet, 
Darmstadt 1994; Das linke Intellektuellenmilieu in Deutschland...
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elit intelektualnych w okresach kryzysu i przełomu, niosących ze 
sobą zmianę profi lu politycznego i społecznego38.

Ujęcie inteligencji jako politycznie zaangażowanej elity nie 
jest obce także rosyjskiej i polskiej historiografi i39. Jednakże albo 
używają one tego pojęcia z małą świadomością metodologiczną, 
albo też francuski model40 stopniowo ustępuje miejsca pojęciu 
„eksperta” i „dyskursowi profesjonalizacji”, czy nawet koncepcji 
Bildungsbürger (inteligencji mieszczańskiej). Równolegle z nową 
koncepcją Europy Środkowej coraz wyraźniejsze kontury przy-
biera także nowa defi nicja historycznego społecznego centrum41.

Czy zatem inteligencja była mieszczańskim projektem? Rów-
nież i ta interpretacja mieści się w tradycji oświecenia, jednak 
do protoplastów zalicza się tu nie sprytnego Woltera czy innych 
philosophes i  „pedagogów narodu”42, lecz pustelnika Kanta 
i jego „respect for the unconditional freedom of the self-reali-
zing subject”43. To poszukiwanie i  stwarzanie siebie, a  więc 
Bildung w  najczystszej postaci, uważa się za uosobienie istoty 

38 Zob. serię pod redakcją Heinza Reifa, zatytuowaną Elitenwandel in der 
Moderne (Adel und Bürgertum in Deutschland, t. 1–2, Berlin 2000–2001); F. Bos-
bach, Überblick, w: Eliten in Wirtschaft und Gesellschaft aus historischer Perspektive, 
red. H.  Pohl, „Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte” 88, 2001, 
s. 48–69.

39 Społeczeństwo polskie XVIII i XIX w. Studia o grupach elitarnych, red. S. Wierz-
chosławski, J. Leskiewiczowa, t. 7, Warszawa 1982; S.A. Kugel’, Intellektual’naja elita 
Sankt-Peterburga, cz. 1, Sankt Peterburg 1993; I.L. Archipov, Rossijskaja političe-
skaja elita v fevrale 1917. Psichologija nadeždy i  otčajanija, Sankt Peterburg 2000; 
A.N. Bochanov, Delovaja elita Rossii, 1914 g., Moskva 1994.

40 Por. Intellectuels français, intellectuels hongrois. XIIIe–XXe sièles, red. J. Le 
Goff, B. Köpeczi, Paris 1985.

41 M. Janowski, Niemieckie spory wokół Bildungsbürgertum. Konstrukt historyków, 
typ idealny czy rzeczywistość dziejowa?, „Kultura i  Społeczeństwo” 44, 2000, nr  2, 
s.  45–63, 81 n. Artykuły J. Kořalki i  O. Urbana w: Bürgertum in der Habsburger-
monarchie, t. 2: Durch Arbeit, Besitz, Wissen, und Gerechtigkeit, red. H. Stekl, Wien 
1992, s. 203–209; J. Kocka, The Middle Classes in Europe, „Journal of Modern 
History” 67, 1995, nr 4, s. 795 n. Transfer pojęć zachodniej proweniencji związanych 
ze społeczeństwem jest raczej źródłem pytań niż pewnych konstatacji: H. Sun-
dhaussen, Eliten, Bürgertum, politische Klasse? Anmerkungen zu den Oberschichten 
in den Balkanländern, w: Eliten in Südosteuropa. Rolle, Kontinuitäten, Brüche in Ge-
schichte und Gegenwart, red. W. Höpken, H. Sundhaussen, München 1998, s. 5–30; 
M. Hildermeier, Bürgerliche Eliten im ausgehenden Zarenreich?, „Jahrbücher für 
Osteuropa” 48, 2000, nr 1, s. 1–4.

42 Por. postulat nowych Lumières w: P. Bourdieu, Et pourtant […], „Liber” 
1995, nr 25, s. 1–2.

43 A.J. La Vopa, Grace, Talent and Merit. Poor Students, Clerical Careers, and 
Professional Ideology in Eighteen-Century, Cambridge 1988, s. 268 („szacunek dla 
bezwarunkowej wolności samostanowiącego podmiotu”; tłum. A.K.).
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mieszczaństwa, zarówno w wypadku warstwy wykształconej, jak 
i  bourgeois. Dokonuje się ono w  komplementarnej interakcji 
między indywidualnością a społecznością – stąd wynika funda-
mentalne znaczenie swobodnego życia towarzyskiego44. Głów-
nym podmiotem jest tu zatem „zsekularyzowane społeczeństwo 
wolnych jednostek”45. Wraz z  przesunięciem punktu ciężkości 
relatywizacji ulega autonomia będąca warunkiem sine qua non 
elitarnej interpretacji: inteligencja jawi się w najlepszym razie 
jako jeden z wielu działających podmiotów w wielkim projek-
cie middle class46. Nad „kulturowo uspołecznionym mieszczań-
stwem” unosi się heterogeniczne społeczne centrum w postaci 
mglistego pojęcia nadrzędnego47. Kulturę pojmuje się jako fun-
dament komunikacji i dyskursu48, który zyskuje znaczenie spo-
łeczne i polityczne, przede wszystkim w ramach formującej się 
przestrzeni publicznej. 

Mimo że metodologiczne przesłanki takiego ujęcia inteli-
gencji, sformułowane w  refl eksji Norberta Eliasa i  Jürgena 
Habermasa49, są w  dużym stopniu uniwersalne i  mogą rościć 
sobie pretensje do globalnego znaczenia, to jednak pozostają 
silnie związane z niemieckimi badaniami nad Bürgertum50 i z nie-
mieckimi realiami; o ile w ogóle używa się ich do interpretacji 
zjawisk występujących poza Niemcami, to jedynie wybiórczo 

44 T. Nipperdey, Deutsche Geschichte, München 1983, s. 264 n.; M. Hettling, 
S.-L. Hoffmann, Der bürgerliche Wertehimmel..., s. 338 n.

45 J. Kocka, Zivilgesellschaft als historisches Projekt. Moderne europäische Ge-
schichtsschreibung in vergleichender Absicht, w: Ch. Dipper i in., Europäische Sozial-
geschichte. Festschrift für Wolfgang Schieder, Berlin 2000, s. 482.

46 Warstwa inteligencka jako „prekursor i  nośnik najważniejszych idei społe-
czeństwa obywatelskiego”; M. Hildermeier, Russland oder wie weit kam die Zivil-
gesellschaft?, w: Europäische Zivilgesellschaft in Ost und West. Begriff, Geschichte, 
Chancen, red. M. Hildermeier, J. Kocka, Ch. Conrad, Frankfurt a.M. 2000, s. 123 n.

47 M.R. Lepsius, Zur Soziologie des Bürgertums und der Bürgerlichkeit, w: Bürger 
und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, red. J. Kocka, Göttingen 1987, s. 79–100.

48 W. Kaschuba, Deutsche Bürgerlichkeit nach 1800. Kultur als symbolische 
Praxis, w: Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, red. J. Kocka, Göttingen 
1987, t. 2, s. 101–103.

49 N. Elias, Przemiany obyczajów w  cywilizacji Zachodu, tłum. T. Zabłudow-
ski, Warszawa 1980; J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. 
W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Warszawa 2007.

50 Przegląd problematyki i bibliografi a w: Sozial- und Kulturgeschichte des Bür-
gertums. Eine Bilanz des Bielefelder Sonderforschungsbereichs (1986�1997), red. 
P. Lundgreen, Göttingen 2000.
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i z zastrzeżeniami51. Zarazem obie koncepcje, zarówno elitarna, 
jak i mieszczańska, przyczyniają się do dekonstrukcji klasycznej 
autodefi nicji dziewiętnastowiecznej inteligencji: tak poprzez 
odkrycie podświadomych mechanizmów władzy, jak i  modyfi -
kację pojęcia kultury, z którego znika nie tylko wszelka inten-
cjonalność, ale – mimo stale podkreślanego indywidualizmu 
– w gruncie rzeczy również osobowość – jest to kultura „spo-
łeczności mrowiska”, przeciwstawiania elitarnemu, twórczemu 
indywidualizmowi, „kulturze wysokiej”52.

Kontury inteligencji: pochodzenie i granice

W  obliczu niejasności tego rodzaju ogólnych przemyśleń 
i  niejednoznacznego charakteru inteligencji powstaje pytanie: 
jak i gdzie (o  ile w ogóle) można odnaleźć jej rdzeń53 i wyraź-
niejsze kontury społeczne?

Główne pola badawcze to genealogia i geografi a inteligencji. 
Na podstawie indywidualnych biografi i oraz badań obejmujących 
szersze grupy studiów prozopografi cznych podejmuje się próbę 
rekonstrukcji społecznej i  mentalno-kulturowej postaci inteli-
gencji, a także jej środowiska54. 

51 M. Janowski, Niemieckie spory wokół Bildungsbürgertum..., s. 66 n., 81 n.;
J.-P.  Chaline, Entre l�histoire sociale et la sociologie: l�Øtude de la bourgeoisie, 
w:   Histoire sociale, histoire globale? Actes du colloque des 27�28 janvier 1989, 
red. Ch. Charle, Paris 1993, s. 158 n. Krytyczna dyskusja z modelem Kanta/Haber-
masa w: R. Chartier, Die Kulturellen Ursprunge Der Franzosischen Revolution, Paris 
1996, zwł. rozdz. 2 i Epilog. Por. też Russia�s Missing Middle Class. The Professions 
in Russian History, red. H.D. Balzer, New York 1996, s. 300 n.; B.N. Mironov, 
Social�naja istorija Rossii perioda imperii (18 � načalo 20 v.). Genesis ličnosti, de-
mokratičeskoj semi, gra�danskogo ob�čestva i  pravovogo gosudarstva, t. 1–2, Sankt 
Peterburg 1999, t. 2, s. 110 n.

52 O Bürgerlichkeit jako kulturze zob. W. Kaschuba, Deutsche Bürgerlichkeit..., 
por. przyp. 49; Wege zur Geschichte des Bürgertums, red. K. Tenfelde, H.-U. Wehler, 
Göttingen 1994; D. Hein, A. Schulz, Bürgerkultur im 19. Jahrhundert. Bildung, Kunst 
und Lebenswelt, München 1996.

53 Ch. Charle, Les Ølites..., s. 12.
54 L. Gall, Bürgertum in Deutschland, Berlin 1989; F.J. Bauer, Bürgerwege..., 

tam dalsze wskazówki na s. 16, przyp. 16; M. Maurer, Die Biographie des Bürgers. 
Lebensformen und Denkweisen in der formativen Phase des deutschen Bürgertums 
(1680�1815), Göttingen 1996; W. Rüegg, Bildung und Gesellschaft im 19. Jahrhun-
dert, w: Bildung und Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Zum Bildunsbegriff von Hum-
boldt bis zur Gegenwart, red. H. Steffen, Göttingen 1972. Czasowa i przestrzenna
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Lejtmotywem tego podejścia badawczego jest wizja socjologii 
historycznej inteligencji. Skoro „ulicami nie spacerują czyste 
idee” (Jacques Juillard)55, należy więc, „wychodząc od precy-
zyjnych obiektów”56, szukać ich materialnej postaci w książkach, 
korespondencji czy innych mediach. Wykształcone społeczeń-
stwo mieszczańskie od początku konstytuowało się jako publicz-
ność czytająca („pisma inteligenckie”57), stopniowo organizu-
jąca się w  struktury życia towarzyskiego. Również w  dalszym 
przebiegu jej rozwój nie przekroczył ram wyznaczonych przez 
lieux � milieux � rØseaux58. W  związku z  tym całościowy obraz 
ma raczej charakter układanki złożonej z  ograniczonych cza-
sowo i  przestrzennie studiów, jak np. „anatomiczne” badania 
na temat powiązań ludzi wykształconych w danej epoce i danym 
mieście59, regionie, w  ramach danej grupy itd. Za element 

topologia inteligencji w: P. Nora i  in., Les lieux de mØmoire, Paris 1985–1992; 
A. Assmann, Arbeit am nationalen Gedächtnis. Eine kurze Geschichte der deutschen 
Bildungsidee, Frankfurt 1993, zwł. s. 47 n.; Städtische Intellektuelle. Urbane Milieus 
im 20. Jahrhundert, red. W. Prigge, Frankfurt 1992; prace K. Schlögla na temat 
Europy Wschodniej.

55 Cyt. za: J.-F. Sirinelli, GØnØration intellectuelle. Khâgneux et Normaliens dans 
l�entre-deux-guerres, Paris 1988, s. 11.

56 D. Roche, Les RØpublicains des lettres. Gens de culture et LumiŁres au XVIIIe 
siŁcle, Paris 1988, s. 13.

57 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej..., s. 33 n.
58 Zob. J.-F. Sirinelli, Le hasard ou la nØcessitØ? Une histoire en chantier: l�histoire 

des intellectuels, „Vingtième siècle” 9, 1986, s. 97–108. „En dehors du réseau, l’indi-
vidu sociale seul qui retient notre attention – n’est plus rien”, stwierdził Ch. Pro-
chasson (Les intellectuels..., s. 18). Tutaj w  centrum uwagi znalazły się „sposoby 
zaangażowania politycznego […] intelektualistów i  warunki, w  jakich powstała 
ideologia oraz wywierany przez nich wpływ polityczny” (tamże, s. 17). Por. też 
Dictionnaire des intellectuels français. Les personnes. Les lieux. Les moments, red. 
J. Julliard, M. Winock, Paris 1996. Niemiecki odpowiednik: Das linke Intellektuellen-
milieu in Deutschland�

59 Paryż: Ch. Charle, Paris, fi n de siŁcle: culture et politique, Paris 1998; tenże, 
D. Roche, Capitales culturelles, capitales symboliques. Paris et les expØriences euro-
pØennes, XVIIIe�XIXe siŁcles, Paris 2002; J.E. Seigel, Bohemian Paris. Culture, Politics 
and the Boundaries of Bourgeois Life 1830�1930, New York 1986; S. Kracauer, 
Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit, Frankfurt 1980. Warszawa: M. Micińska, 
Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennic-
twie polskim przełomu XIX i XX w., Wrocław 1995; B. Petrozolin-Skowrońska, Inte-
ligencja Warszawy przed powstaniem styczniowym, w: Inteligencja polska XIX i XX w., 
red. R. Czepulis-Rastenis, t. 4, Warszawa 1985, s. 33–98. Petersburg: K. Schlögel, 
Jenseits des Großen Oktober. Das Laboratorium der Moderne, Petersburg 1909–1921, 
Berlin 1988; K. Clark, Petersburg, Crucible of Cultural Revolution, Cambridge, Mass. 
1995. Por. ogrom literatury na temat Wiednia, poczynając od prac C.E. Schorske, 
np. Fin-de-siŁcle Vienna. Politics and Culture, New York 1980. 
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strukturalny potrzebny do opisu społecznej i kulturowej istoty 
inteligencji uważa się przy tym również powiązania oparte na 
rodzinie i socjalizacji, jak dynastie i pokrewieństwo czy pokolenia 
historyczne (kohorty)60.

Kolejny aspekt problemu, mianowicie kwestia granic inteli-
gencji, jest badany i uszczegóławiany w oparciu o porównanie 
z innymi grupami społecznymi oraz analizę jej struktury społecz-
nej jako wyniku strategii rekrutacji, specyfi cznych dróg mobilno-
ści społecznej, form socjalizacji czy też podziałów wewnętrznych.

Wynikające stąd wnioski są ambiwalentne: wprawdzie 
wykształcenie to jedna z najskuteczniejszych dróg awansu spo-
łecznego, zarazem jednak system edukacji stwarza trwałą nie-
równość społeczną61. Oparta na wiedzy mobilność społeczna była 
zazwyczaj wielostopniowym procesem polegającym na sukcesyw-
nej akumulacji kapitału wykształcenia, który zajął miejsce u boku 
kapitału materialnego62. Ten ostatni osiągał u inteligencji z reguły 
wymiar raczej skromny w porównaniu z pierwszym, pieniądze 
miały zapewnić odpowiedni do pozycji (co mogło bardzo różnie 
wyglądać) styl życia oraz możliwość zdobycia wyższego wykształ-
cenia dla kolejnych pokoleń, tym bardziej że pierwsza generacja 
często składała się z  samouków lub absolwentów seminariów 
duchownych, których kapitał kulturalny był minimalny63. Aku-
mulacja tego ostatniego przebiegała więc tak jak w rozumieniu 
Maxa Webera, poprzez racjonalną, standardową, systematyczną 

60 J.-F. Sirinelli, GØnØration intellectuelle. Khâgneux et Normaliens dans l�entre-
-deux-guerres, Paris 1988; W. Weber, Priester der Klio. Historisch-sozialwissenschaft-
liche Studien zur Herkunft und Karriere deutscher Historiker und zur Geschichte der 
Geschichtswissenschaft 1800�1970, wyd. 2, Frankfurt 1984; M. Doerry, Übergangs-
menschen. Die Mentalität der Wilhelminer und die Krise des Kaiserreichs, Weinheim 
1986; L. Hass, Pokolenia inteligencji Królestwa Polskiego, w: tenże, Pokolenia inteli-
gencji polskiej, Łowicz 1997; I. Ossowska, Pokolenie Szkoły Głównej, w: Inteligencja 
polska XIX i  XX w., red. R. Czepulis-Rastenis, t. 2, Warszawa 1983, s. 169–208; 
T.  Maurer, Hochschullehrer im Zarenreich. Ein Beitrag zur russischen Sozial- und 
Bildungsgeschichte, „Beiträge zur Geschichte Osteuropas” 27, 1998.

61 Por. na ten temat i poniższy: P. Lundgreen i in., Bildungschancen und soziale 
Mobilität in der städtischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Göttingen 1988, s. 11 n.

62 Por. na temat wielokrotnie wspominanej międzypokoleniowej zmiany priory-
tetów przede wszystkim dla dynastii patrycjatu w XIX w.: F.J. Bauer, Bürgerwege..., 
s. 288; G.-F. Budde, Auf dem Weg ins Bürgerleben..., s. 217; W. Bayer, Die Moskauer 
Medici. Der russische Bürger als Mäzen 1850�1917, Wien 1996, s. 24 n.

63 A. Gestrich, Erziehung im Pfarrhaus, w: Das evangelische Pfarrhaus. Eine 
Kultur- und Sozialgeschichte, red. M. Greiffenhagen, Stuttgart 1984, s. 70.
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pracę, charakterystyczną dla nowożytnego mieszczańskiego
stylu życia64.

Jednakże awans do kręgu inteligencji i dalsza kariera w jego 
ramach, np. od nauczyciela szkoły ludowej do profesora, wyma-
gały czegoś więcej niż jedynie akumulacji kapitału wykształce-
nia65. O  wiele większe znaczenie niż w  wypadku odnoszącego 
sukcesy parweniusza miały tutaj indywidualne idiosynkrazje, 
„przypadek”66 oraz wyjściowe warunki socjalizacji. Aby naprawdę 
coś znaczyć, wiedza potrzebuje nośnika – faktyczną władzą staje 
się albo w  związku z  funkcją urzędniczą, albo poprzez służbę 
opinii publicznej. W obu wypadkach szerszy kontekst, a  także 
indywidualizacja kapitału wykształcenia uzależniały inteligencję 
od porządku społecznego, państwowego i  symbolicznego, i  to 
w stopniu większym niż sama sądziła. Dlatego też załamanie tych 
porządków pociągało za sobą degradację społeczną jednostek, 
a  nawet całej warstwy, tak jak to miało miejsce w  przypadku 
francuskich philosophes, niemieckiego Bildungsbürgertum czy 
inteligencji rosyjskiej67.

Wykształcenie umożliwiało indywidualną mobilność spo-
łeczną, niezależną od konkretnej warstwy i  klasy czy też 
czynników materialnych i  prawnych, nie można go więc było 
zredukować do egalitarnej zasady merytokratycznej. Czysto 
kwantytatywne analizy enrolments czy składu społecznego war-
stwy wykształconej pomijają podziały wewnętrz tej grupy68 (jak 
np. bycie inteligentem w pierwszym pokoleniu), które ewident-
nie miały związek z elitarną defi nicją inteligenckiej tożsamości. 
Pochodzenie społeczne studentów nie odzwierciedlało w  tym 

64 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, w: tenże, Gesamtausgabe, red. W. Nip-
pel, t. 5, Tübingen 1999, s. 197.

65 Por. P. Gay, Bürger und BohŁme. Kunstkriege des 19. Jahrhunderts, München 
1999, s. 28 n.

66 Zob. P. Lundgreen i in., Bildungschancen..., s. 35.
67 Por. A. Soboul, Les philosphes et la RØvolution, w: Intellectuels français, intel-

lectuels hongrois..., s. 113–132; R. Fattmann, Bildungsbürger in der Defensive. Die aka-
demische Beamtenschaft und der �Reichsbund der höheren Beamten� in der Weimarer 
Republik, Göttingen 2001 (1914–1923) o  zmianie siatki płac na niekorzyść tego 
ostatniego (tamże, s. 113 n., zwł. 124), o charakterystycznej różnicy w stosunku do 
Drugiej Rzeczpospolitej jako apogeum rozwoju inteligencji; J. Żarnowski, Dawne 
i nowe role inteligencji w Polsce, w: „Kultura i Społeczeństwo” 44, 2000, nr 2, s. 138.

68 A.J. La Vopa, Grace..., s. 268. Szanse awansu społecznego poprzez wykształ-
cenie ulegają tu relatywizacji z powodu wewnętrznych podziałów warstwy wykształ-
conej (akademiccy insiders i outsiders); zob. tamże, s. 5 n.
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wypadku wewnętrznych zróżnicowań materialnego poziomu 
życia czy środowiska towarzyskiego. Nie do przeoczenia była nie-
określoność prawidłowości regulujących connubium i commer-
cium69. Wbrew wszelkiemu postępowi, we wszystkich badanych 
krajach dopiero po pierwszej wojnie światowej, a nawet – jak 
w przypadku polskim – jeszcze później, można mówić o kwanty-
tatywnie istotnym, czyli osiągającym znaczące liczby bezwzględne 
awansie z niższych i średnich warstw oraz odpowiadających mu 
zmianach w samoświadomości inteligencji70.

Jeśli wziąć pod uwagę tendencję do rekrutacji wsobnej, 
na pierwszy plan wysuwa się kwestia inteligenckiej socjaliza-
cji. Czy istnieje zjawisko rodziny inteligenckiej i  ewentualnie 
jakimi cechami szczególnymi się ona odznacza i jakie wartości 
reprezentuje?

W  badaniach nad historią rodziny sferę tę, jak wiadomo, 
również uważa się za projekt mieszczaństwa71 i  charaktery-
stycznych dla niego strategii edukacyjnych. W  następstwie 
zmniejszenia liczby dzieci72 oraz zasady ich „rozumnego trak-
towania”73 kultura nowoczesnej rodziny i  prywatność rodziny 
dwupokoleniowej były ściśle związane z kwestią edukacji. Nie-
mniej u inteligencji zrelatywizował się typowy dla mieszczaństwa 
podział ról płci, ponieważ prócz ogólniejszej tendencji zmierza-
jącej w  kierunku małżeństwa partnerskiego, matka otrzymała 

69 C. Huercamp, Bildungsbürgerinnen. Frauen im Studium und in akademischen 
Berufen 1900�1945, Göttingen 1996, s. 31 n.; R. Czepulis, �Klassa umysłowa�. Inte-
ligencja Królestwa Polskiego 1832�1862, Warszawa 1973, s. 199 n.; S. Kowalska-Glik-
man, Ruchliwość społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy w latach 1845�1861, 
Wrocław 1971, s. 151 n.; D. Mycielska, Drogi życiowe profesorów przed objęciem 
katedr akademickich w niepodległej Polsce, w: Inteligencja polska XIX i XX w..., t. 2, 
s. 255 n. Tendencję do wyodrębniania i zamykania się elit najłatwiej prześledzić na 
przykładzie elity artystycznej oraz w świecie akademickim; G.I. Ščetinina, Idejnaja 
�isn� russkoj intelligencii. Konec 19 � načalo 20 vv., Moskva 1995, s. 127. Jednak ogól-
nie biorąc, pod koniec wieku w Rosji liczba małżeństw międzystanowych w warstwie 
wykształconej była największa; B.N. Mironov, Socil�naja istorija Rossii..., t. 1, s. 326.

70 Zob. ogólnie P. Lundgreen i  in., Bildungschancen...; H. Kaelbe, Soziale Mo-
bilität und Chancengleichheit im 19. und 20. Jahrhundert. Deutschland im internatio-
nalen Vergleich, Göttingen 1983, zwł. s. 65 n.

71 G.-F. Budde, Auf dem Weg ins Bürgerleben..., s. 417; W. Kaschuba, Deutsche 
Bürgerlichkeit..., s. 119 n.

72 Por. R. Fattmann, Bildungsbürger..., s. 79 n.; T. Maurer, Hochschullehrer..., 
s. 457 n.

73 A. Linke, Sprachkultur und Bürgertum..., s. 53.
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tu prawo, a  nawet obowiązek „macierzyństwa duchowego”74, 
nadzorowania intelektualnego rozwoju dzieci75. Na wschodzie 
kontynentu wartości uosabiane przez autorytet mieszczańskiego 
ojca, takie jak profesjonalna etyka wydajności, apoteoza pracy, 
zawodowa duma i odpowiedzialność76, albo całkowicie zanikły, 
albo zostały w  wyraźny sposób zmodyfi kowane pod wpływem 
tradycji wychowania szlacheckiego. Wzory socjalizacji rodzin-
nej i  model rodziny dwupokoleniowej wytworzyły się u progu 
nowoczesności w środowisku wykształconej szlachty. Opierały się 
jednak na zupełnie innych podstawach etycznych niż kantowskie, 
tak że nie można tu mówić o indywidualnym uwewnętrznieniu 
ogólnych ideałów, ale raczej o  zachowaniu bardzo różnorod-
nych, uwarunkowanych przez środowisko kodeksów honorowych 
i wielkopańskiego stylu życia77. 

Istnienie sieci rodzinnych powiązań i powstanie inteligenckich 
dynastii – w niektórych ujęciach to one stanowią rdzeń inteligen-

74 A.T. Allen, �Geistige Mütterlichkeit� als Bildunsprinzip. Die Kindergartenbewe-
gung 1840�1870, w: Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung, red. E. Kleinau, 
C. Opitz, Frankfurt 1996, t. 2, s. 19–34.

75 D. Klika, Erziehung und Sozialisation im Bürgertum des wilhelminischen 
Kaiserreichs. Eine pädagogisch-biographische Untersuchung zur Sozialgeschichte der 
Kindheit, Frankfurt 1990, s. 223; A. Linke, Sprachkultur und Bürgertum..., s. 53; 
G.-F.  Budde, Auf dem Weg ins Bürgerleben..., s. 124 n.; U. Döcker, Die Ordnung 
der bürgerlichen Welt. Verhaltensideale und soziale Praktiken im 19. Jahrhundert, 
Frankfurt 1994, s. 284 n.; A.-Ch. Trepp, Sanfte Männlichkeit und selbständige Weib-
lichkeit. Frauen und Männer im Hamburger Bürgertum zwischen 1770 und 1840, 
Göttingen 1996, s. 319 n.; G.-F. Budde, Auf dem Weg ins Bürgerleben..., s. 166, 412 n.; 
M.  Maurer, Die Biographie..., s. 576; P.N. Miljukov, Iz istorii ruskoj intelligencii. 
Sbornik statej i etjudov, Sankt Peterburg 1902, s. 135; Û.M. Lotman, Besedy o rus-
skoj kulture. Byt i  tradicii russkogo dvorânstva (XVIII � načalo XIX veka), Sankt 
Petersburg 1997, s. 310 n.

76 G.-F. Budde, Auf dem Weg ins Bürgerleben..., s. 113–115.
77 Por. T. Maurer, Hochschullehrer..., s. 436, nt. różnicy między rosyjskimi (ary-

stokratycznymi) ojcami-profesorami, którzy przekazywali edukację w ręce nauczy-
cieli domowych oraz mieszczańskimi Niemcami bałtyckimi; B.N. Mironov, Socil�naja 
istorija Rossii..., t. 1, s. 257 n.; O.S. Murav’eva, Kak vospityvali russkogo dvorjanina, 
Sankt Peterburg 1999, s. 8, 32. Rodzina arystokratyczna jako model także dla in-
teligencji w: A.B. Wachtel, The Battle for Childchood. Creation of a Russian Myth, 
Stanford 1990, zwł. 125–130. Zupełnie inaczej o rodzinie inteligenckiej jako poten-
cjalnej bezpiecznej wyspie w „nieznośnej rosyjskiej rzeczywistości” pisze P.P. Dunin, 
�Der Feind ist das Kind�. Kindheit im zaristischen Russland, w: Hört ihr die Kinder 
weinen. Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit, red. L. de Mause, Frankfurt 
1978, s. 560. Na temat „uwewnętrznienia” por. M. Hettling, S.-L. Hoffmann, Der 
bürgerliche Wertehimmel...; Der bürgerliche Wertehimmel. Innenansichten des 19. Jahr-
hunderts, red. M. Hettling, S.-L. Hoffmann, Göttingen 2000.
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cji – były, mimo przesunięć w czasie, typowe dla wszystkich czte-
rech omawianych krajów78. Zarazem właśnie w środowisku inte-
ligenckim ukształtowało się pojęcie konfl iktu pokoleniowego79. 
Wewnętrzny podział, wywołany przez odmienność doświadczenia 
historycznego, stał się elementem samoświadomości szerokich 
kręgów inteligencji, dla obserwatora z  zewnątrz zaś stanowił 
istotny przejaw wykorzenienia i wyobcowania. 

Pytanie o  ekskluzywność bądź też otwartość inteligencji 
oraz jej granice wiąże się w dużym stopniu z kwestią płci80. We 

78 M. Baumgarten, Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert. Zur Sozial-
geschichte deutscher Geistes- und Naturwissenschaften, Göttingen 1997; W. Rüegg, 
Bildung...; A. Garlicka, Wyrobnicy i luminarze, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. 
Materiały z wystawy i sesji naukowej, red. A. Garlicka, J. Jedlicki, Warszawa 1997; 
V.R. Lejkina-Svirskaja, Russkaja intelligencija v 1900�1917 godach, Moskva 1981, 
s. 98; J.C. McClelland, Autocrats and Academics. Education, Culture and Society in 
Tsarist Russia, Chicago 1979, s. 65 n.; L.A. Bulgakova, Intelligencija v Rossii vo vtoroj 
četverti 19 veka. Sostav, pravovoe i materialnoe polo�enie, Leningrad 1983, s. 15, 19 n.

79 Por. rozdz. 4; o  Polsce: D. Rzepniewska, Rodzina ziemiańska w  Królestwie 
Polskim, w: Społeczeństwo polskie XVIII i  XIX wieku, t. 9: Studia o  rodzinie, red. 
J. Leskiewiczowa, Warszawa 1991, s. 172–175.

80 Poświęcona temu zagadnieniu literatura nt. Francji, a  przede wszystkich 
Niemiec, jest bardzo obszerna, por. np. artykuły przeglądowe w: Histoire des fem-
mes en Occident, t. 3–5, red. G. Duby, M. Perrot, Paris 1991; Intellectuelles. Du 
genre en histoire des intellectuels, red. N. Racine, M. Trebitsch, Bruxelles 2004. 
U.  Prokop (Die Illusion vom Großen Paar, t. 1, Frankfurt 1991) w  odniesieniu 
do XVIII w. reprezentuje tezę o  zniszczeniu kultury kobiecej jako cenie za roz-
wój mieszczaństwa; C. Huercamp, Bildungsbürgerinnen� (głównie o  XX  w.); 
Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung, red. E. Kleinau, C. Opitz, t. 1–2, 
Frankfurt 1996; A.-Ch. Trepp, Sanfte Männlichkeit..., zwł. s. 319  n.; K. Hausen, 
��eine Ulme für das schwanke Efeu�. Ehepaare im Bildungsbürgertum. Ideale 
und Wirklichkeiten im späten 18. und 19. Jahrhundert, w: Bürgerinnen und Bür-
ger. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert, red. U. Frevert, Göttingen 1988; 
I. Gilcher-Holtey, Modeller �moderner� Weiblichkeit. Disskusionen im akademischen 
Milieu Heidelberg um 1900, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, t. 3: Lebensfüh-
rung und städtische Vergesellschaftung, red. M.R. Lepsius, Stuttgart 1992, s. 176–205; 
M.W. Blochmann, �Laß dich gelüsten nach der Männer Weisheit und Bildung�. Frau-
enbildung als Emanzipationsgelüste 1800�1918, Pfeffenweiler 1990. Nadal niezbyt 
liczne prace nt. Polski: Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. 
A. Żarnowska, A. Szwarc, t. 2, cz. 1–2, Warszawa 1992; Kobieta i kultura. Kobiety 
wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym 
państwie polskim, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, t. 4, Warszawa 1996; N. Stegmann, 
Die Töchter der geschlagenen Helden. �Frauenfrage�, Feminismus und Frauenbewe-
gung in Polen 1863�1919, Wiesbaden 2000 i Rosji: B.A. Engel, Mothers and Daugh-
ters. Family Patterns and the Female Intelligentsia, w: The Family in Imperial Russia. 
New Lines of Historical Research, red. D.L. Ransel, Urbana 1978; N.L. Pushkareva, 
Women in Russian History from the 10th to 20th Century, New York 1997, s. 209–219; 
dalsza bibliografi a nt. inteligencji kobiet w: N.L. Puškareva, Russkaja �en�čina. 
Istorija i sovremennost�, Moskva 2002.
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wszystkich czterech krajach niemal równocześnie rozpoczęła się 
zainicjowana przez oświecenie epoka literackiej emancypacji81 
kobiety, a  środowiska wykształcone zaczęły dążyć do intelek-
tualizacji relacji płci. Również czytająca kobieta z  „francuską 
książeczką w rękach” (Puszkin) była częścią genezy inteligencji 
i nowej przestrzeni publicznej w rozumieniu Habermasa. Zara-
zem od połowy XIX w. coraz donośniejsze stawały się głosy 
domagające się dla kobiet „możliwości kultywowania ducha”, 
czyli np. dostępu do sformalizowanego szkolnictwa. Wyznaczają 
one początek ruchu kobiecego82 i uświadamiają, jak wielki poten-
cjał równościowy miało wykształcenie.

Historyczna genealogia „kobiet inteligencji”83 była wszę-
dzie jednakowa. Początkowo wszystkie inteligentki doświad-
czały „prymarnej socjalizacji” w  wykształconych rodzinach 
szlacheckich i  mieszczańskich. Nie miały w  zasadzie żadnych 
możliwości awansu społecznego poza tymi kręgami. Dopiero 
stopniowo zaczęły pojawiać się inne, bardziej zindywidualizo-
wane ścieżki kariery. W  końcu, począwszy od lat 60. XIX w., 
spełnione zostały także strukturalne warunki dla rozwoju nowej 
przestrzeni publicznej: najpierw powstała równoległa do męskiej 
sieć kobiecych placówek oświatowych, takich jak berlińskie kursy 
realne dla kobiet, kursy Bestużewa i  Guerriera w  Rosji, Uni-
wersytet Latający w  Warszawie. Od początku XX w. zaczęły 
otwierać się przed kobietami bramy uniwersytetów (Badenia 
– 1900, Prusy – 1908, Rosja – 1911, baccalaurØat feminin we 
Francji – 1919)84.

Niekoniecznie jednak dochodziło do wykształcenia się odręb-
nej tożsamości „kobiecej inteligencji”. Inaczej niż w  Europie 
Zachodniej, gdzie charaktery płciowe zostały w większym stopniu 

81 R. Engelsing, Der Bürger als Leser. Lesergeschichte in Deutschland 1500�1800, 
Stuttgart 1974, s. 299, 305, 331 n.; Û.M. Lotman, Besedy o russkoj kulture..., s. 46 n.; 
B.N. Mironov, Socil�naja istorija Rossii..., t. 1, s. 261. 

82 U. Engelhardt, ��geistig in Fesseln?�...; nt. symbolicznej pozycji kobiety jako 
Kulturträgerin (krzewicielki kultury) w społeczeństwie mieszczańskim w początko-
wym okresie rozwoju niemieckiego ruchu kobiecego w: Bildungsbürgertum im 19. 
Jahrhundert..., t. 3, s. 148, 152, 160.

83 G.-F. Budde, Frauen der Intelligenz. Akademikerinnen in der DDR 1945�1975, 
Göttingen 2003.

84 C. Huercamp, Bildungsbürgerinnen..., s. 31 n.; B.F. Egorov, Očerki po russkoj 
kul�ture 19 veka, w: Iz istorii russkoj kul�tury, red. A.D. Košelev, t. 5, Moskva 1996, 
s. 314–318; V.R. Lejkina-Svirskaja, Russkaja intelligencija..., s. 61.
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utrwalone przez kulturę mieszczańską85, na wschodzie konty-
nentu od przełomu wieków uznawano autonomiczną egzystencję 
kobiecego wariantu koncepcji inteligencji86. Natomiast na całym 
kontynencie, bez różnic regionalnych, uznano kobiety za pełno-
wartościowe współtwórczynie wartości społeczno-kulturowych 
w  jednej jedynej sferze – socjalizacji rodzinnej87. Pod koniec 
XIX w. kobiety zaczęły wkraczać w niższe kręgi wykwalifi kowa-
nej zawodowo inteligencji jako pedagodzy bądź lekarki. Zarazem 
śladowa obecność kobiet w wyższych kręgach oraz zasiedziałych 
elitach urzędniczych, jak np. wśród profesorów i w powstającej 
właśnie elicie intellectuels, pokazuje, że w tej sferze ich pozycja 
nadal była znacząco gorsza.

Problem „przypadków granicznych” pozostających na progu 
inteligencji dotyczy najczęściej grup społecznych, które wpraw-
dzie dysponują wykształceniem, ale nie należą do inteligencji 
w sposób oczywisty. Przejawiała się to najczęściej w formie hete-
rogeniczności narodowej. Gdy inteligencja wlewała się w formy 
narodowe88, powstało pytanie: czy i jak „obcoplemieńcy” mogą 
uczestniczyć w kreowaniu świadomości narodowej. Uniwersal-
nym probierzem była postawa wobec inteligencji żydowskiej. 
Inherentny egalitaryzm wykształcenia stał tu w  sprzeczności 
z  jej narodową defi nicją. Wyzwanie tkwiące w  tej antynomii 
uwidoczniło się we Francji przy okazji sprawy Dreyfusa, która 
stała się bezpośrednim impulsem dla powstania intellectuels. 
Wykształcenie należało bowiem wszędzie do najważniejszych 
ideałów nowego żydowskiego samookreślenia i miało kluczowe 
znaczenie dla świadomości rosyjsko-, polsko- i  niemiecko-

85 Pojęcia Bildungsbürgerin lub l�intellectuelle powstały dopiero wraz z pojawie-
niem się nurtu historii kobiet i są nadal używane przeważnie w tym dyskursie. Por. 
o Francji ogólnie: Figures d�intellectuelles, „Mil neuf cent”, nr 16, 1998; Intellectuelles, 
„Clio”, nr 13, 2001; Intellectuelles. Du genre...

86 G. Szelągowska, Kobieta-medium i kreatorka kultury, w: Kobieta i kultura..., 
s. 14; A. Szwarc, Aspiracje edukacyjne i  zawodowe kobiet w  środowiskach inteli-
gencji Królestwa Polskiego u  schyłku XIX w., w: Kobieta i  edukacja..., cz. 1, s. 97; 
J. Leskiewiczowa, Inteligencja Warszawy, w: Inteligencja polska XIX i XX w..., t. 4, 
s. 98; O.W.  Müller, Intelligencija. Untersuchungen zur Geschichte eines politischen 
Schlagwortes, Frankfurt 1971, s. 392–294.

87 U. Engelhardt, ��geistig in Fesseln?�..., s. 114; R. Engelsing, Der Bürger als 
Leser..., s. 332–334.

88 J.M. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku 
XIX, tłum. i posł. B. Żyłko, Gdańsk 1999, s. 136.
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-żydowskiej89. Żydzi mieli znaczący udział w kształtowaniu się 
mieszczańskiej kultury życia publicznego: mieszczańskość i  jej 
wartości trudno byłoby oddzielić od strategii integracyjnych tej 
niegdyś zamkniętej grupy90.

Wyrażało się to m.in. w  znanym fakcie nadreprezentacji 
Żydów w  zawodach inteligenckich niepodlegających bezpo-
średniej kontroli państwa, np. wśród prawników, dziennikarzy, 
lekarzy i  artystów91. Również wykształcone rody żydowskie, 
najczęściej konwertyckie, jak Oppenheimerowie i  Jellinkowie 
w Niemczech92, Rubinsteinowie w Rosji, Natansonowie i Nusbau-
mowie w Polsce93, Reinachsowie i Derenburgowie we Francji94, 
byli na przełomie XIX i XX w. integralną częścią inteligencji. 
Jakie jednak miejsce zajmowała w ich tożsamości żydowskość, 
jest kwestią sporną, tym bardziej że wielu z nich nie miało już 
społeczno-kulturowych związków ze środowiskiem żydowskim95.

89 Sh. Volkov, Die Erfi ndung einer Tradition. Zur Entstehung des modernen 
 Judentum in Deutschland, „Historische Zeitschrift” 253, 1991, s. 603–628, tu s. 606 
(także w: Schriften des Historischen Kollegs, 29, München 1992); G.L. Mosse, 
Jüdische Intellektuelle in Deutschland. Zwischen Religion und Nationalismus, Frank-
furt 1992, s. 23 n.; U. Sieg, Jüdische Intellektuelle im Ersten Weltkrieg. Kriegserfah-
rungen, weltanschauliche Debatten und kulturelle Neuentwürfe, Berlin 2001, s. 15 n.

90 Por. Sh. Volkov, Die Verbürgerlichung der Juden in Deutschland als Paradig-
ma, w: Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen vergleich, red. 
J. Kocka, Göttingen 1988, t. 2, s. 343–371; taż, The Ambivalence of �Bildung�. Jews 
and Other Germans, w: The German-Jewish Dialogue Reconsidered. A Symposium in 
Honor of George L. Mosse, red. K.L. Berghahn, New York 1996, s. 81–97; D.  Sorkin, 
The Transformation of German Jewry, 1780�1840, New York 1987; S. Lässig, Jüdische 
Wege ins Bürgertum. Kulturelles Kapital und sozialer Aufstieg im 19.  Jahrhundert, 
Göttingen 2004.

91 Nawet w grupie profesorów udział Żydów w Niemczech wynosił 3% (ogólny 
udział Żydów w społeczeństwie to 1%), wśród studentów było ich 10%; F.K. Rin-
ger, Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890�1933, Stuttgart 
1983, s. 157; U. Sieg, Jüdische Intellektuelle..., s. 23 n. W Rosji po zniesieniu nume-
rus clausus w pierwszym dziesięcioleciu XX w. studenci żydowscy stanowili 12%;
A. Vucinich, Science in Russian Culture 1861�1917, Stanford 1970, s. 485. W wiedeń-
skich gimnazjach w tym samym czasie było ich nawet 30%; S. Beller, Die Position 
der jüdischen Intelligenz in der Wiener Moderne, w: Die Wiener Jahrhundertwende. 
Einfl üsse, Umwelt, Wirkungen, red. J. Nautz, R. Vahrenkamp, Wien 1993, s. 711.

92 Por. K. Kempter, Die Jellineks 1820�1955. Eine familienbiographische Studie 
zum deutschjüdischen Bildungsbürgertum, Düsseldorf 1998.

93 Por. tu: M. Fuks, Żydzi w Warszawie. Życie codzienne, wydarzenia, ludzie, Po-
znań 1992, s. 215 n.; ogólnie o Polsce: A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 
1988, zwł. s. 134–138.

94 Por. ogólnie o Francji: E. Benbassa, Histoire des Juifs de France, Paris 1997, 
s. 177 n. 

95 Por. K. Kempter, Die Jellineks..., s. 14 n., 54 n.
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Porównując sytuację Żydów w  czterech badanych krajach, 
można dostrzec, że we Francji i  w  Niemczech wykształcone 
środowiska żydowskie wykazywały większy stopień akulturacji 
i asymilacji niż na wschodzie kontynentu. Analogiczne procesy 
zintensyfi kowały się w Polsce i Rosji dopiero pod koniec lat 50. 
i 60. XIX w.96 W warunkach kwitnącego inteligenckiego antyse-
mityzmu pojawiła się taka sama jak wszędzie indziej alternatywa 
strategii edukacyjnej: włączenie Żydów do ogólnej inteligencji 
kontra wyodrębnienie ich jako osobnej inteligencji w  duchu 
syjonizmu97.

Im dalej postępowały procesy narodowotwórcze, tym bardziej 
ten sam problem zaczynał dotyczyć innych mniejszości narodo-
wych. Integracyjna siła wykształcenia oddziaływała co prawda na 
różne sposoby. Jej uniwersalny i laicki potencjał materializował 
się stopniowo, zarówno w postaci postępującej homogenizacji 
tożsamości narodowej i wyznaniowej inteligencji, jak i w formie 
unarodowienia, zrazu obejmującego sektory opanowane przez 
cudzoziemców – jak szkoły wyższe albo wolne zawody w Polsce 
i Rosji98. Z drugiej strony, wykształcenie wykorzystano także do 
segregacji narodowych przestrzeni publicznych w  ramach jed-
nego państwa. Przykładem może tu być obok powstania syjoni-
zmu również oddzielenie się polskiej inteligencji od niemieckiej, 
a  przede wszystkim rosyjskiej, i  to na wszystkich poziomach, 
łącznie z  polityką matrymonialną i  życiem towarzyskim. To 
intelektualiści budzili narody nieposiadające historycznej tra-
dycji państwowej – Ukraińców, Tatarów czy Bałtów – i tworzyli 
ich świadomość narodową. Odzwierciedla to ich ambiwalentny 
stosunek do „państwowej” inteligencji: wykształcone elity były 
zarówno melting pot, jak i pot of trouble.

96 R. Czepulis, �Klassa umysłowa�..., s. 61; J.D. Klier, Imperial Russia�s Jewish 
Question, Cambridge 1995, s. 222 n.

97 J.D. Klier, Imperial..., s. 225 n. (Russian Jewish Intelligentsia). Na temat 
sprawy Dreyfusa jako punktu zwrotnego również w  tym kontekście por. A. Krie-
gel, Au tournant du siŁcle: l�Affaire et le retournement du concept d�Ømancipation. 
Les dØbuts du mouvement zioniste en France, w: Les juifs dans l�histoire de France,
red. M. Yardeni, Leiden 1980, s. 176–185.

98 Por. M.S. Conroy, In Health and Sickness. Pharmacy, Pharmacists and the 
Pharmaceutical Industry in Late Imperial, Early Soviet Russia, New York 1994, 
s. 221–222; R. Czepulis, �Klassa umysłowa�..., s. 37, 140.
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Zróżnicowanie regionalne

Badacze już dawno zorientowali się, że inteligencję należy 
postrzegać jako zróżnicowaną regionalnie. Założenie to niełatwo 
jednak zrealizować, ponieważ samoświadomość inteligencji jest 
ex defi nitione ponadregionalna. Aby zaistnieć, lokalna wykształ-
cona przestrzeń publiczna musi funkcjonować jako element sieci 
wykraczającej poza granice najbliższego otoczenia. Dlatego też 
uprawnione i nieodzowne jest podkreślanie punktów węzłowych 
transferu intelektualnego w  przestrzeni publicznej: środowisk 
inteligencji w dużych metropoliach.

Nawet tam, gdzie historia lokalna tradycyjnie jest bardzo 
silna, np. we Francji, obiektywna właściwość „intelektualnej 
geografi i” zniekształciła obraz całości na korzyść paryskich 
środowisk intelektualnych. Natomiast w  wypadku Niemiec 
chodziło raczej o  korektę optyki pruskocentrycznej, która 
sprawiała, że pomijano dobrze już widoczną rozmaitość i róż-
norodność zarówno lokalnych, jak i ponadregionalnych środo-
wisk wykształconych99. Podobnie rzecz się miała w Polsce, gdzie 
oprócz analizy oczywistych różnic między zaborami, zaczęto 
również porównywać metropolię i prowincję, odkrywając przy 
tym wiele stadiów pośrednich i – nie zapominając o wiodącej 
roli Warszawy100, której decydujące znaczenie dla Kongresówki 
jest niezaprzeczalne – wydobyto na światło dzienne „zadziwia-
jące bogactwo lokalnych inicjatyw kulturalnych i  oświatowych 
w małych miastach”101. Również w Rosji coraz częściej stosuje się 

99 R.S. Elkar, Junges Deutschland in polemischen Zeitalter. Das schleswig-
-holsteinische Bildungsbürgertum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zur Bil-
dungsrekrutierung und politischen Sozialisation, Düsseldorf 1979; H. Henning, Das 
westdeutsche Bürgertum in der Epoche der Hochindustrialisierung 1860�1914. Soziales 
Verhalten und soziale Strukturen, cz. 1: Das Bildungsbürgertum in den preussischen 
Westprovinzen, Wiesbaden 1972; T. Mergel, Zwischen Klasse und Konfession. Katho-
lisches Bürgertum im Rheinland 1794�1914, Göttingen 1994 i in.

100 A. Szwarc, Inteligencja warszawska i  prowincjonalna w  świetle własnych 
opinii z  lat popowstaniowych (próba sondażu), w: Inteligencja polska XIX i  XX w., 
red. R. Czepulis-Rastenis, t. 3, Warszawa 1985, s. 214.

101 L. Sadowski, Polska inteligencja prowincjonalna i jej dylematy ideowe na prze-
łomie XIX i XX wieku (na przykładzie guberni łomżyńskiej, suwalskiej i Białegostoku), 
Warszawa 1988; B. Konarska-Pabiniak, Życie kulturalno-literackie Płocka w drugiej 
połowie XIX wieku, Płock 1994; Kształtowanie się inteligencji polskiej w  Wielkim 
Księstwie Poznańskim (1841�1870), Warszawa 1979; J. Borzyszkowski, Inteligencja 
polska w Prusach Zachodnich, 1848�1920, Gdańsk 1986.
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taką podwójną dywersyfi kację: obok badań nad relacjami mię-
dzy centrum a (narodowymi) peryferiami, mnożą się studia nad 
„wewnętrzną”, rosyjską prowincją i poszczególnymi regionalnymi 
przestrzeniami publicznymi (obszczestwiennost�)102.

Problem podziałów wewnątrz inteligencji dotyczy również 
relacji między miastem a wsią. Jeśli to miasta sprzyjają rozwojowi 
inteligencji, a  „miejskość uważana jest za episteme i  warunek 
poznania w kulturze nowoczesnej”103, to czy mogła zaistnieć inte-
ligencja wiejska z własną, odrębną samoświadomością?

Przez długi czas określenie to – podobnie jak pojęcie ‘(zamoż-
nego i wykształconego) towarzystwa’ – odnosiło się do szlachty 
posesjonackiej oraz innych ludzi wykształconych, żyjących poza 
wielkimi miastami, jak proboszczowie i lokalni urzędnicy104. Wraz 
z  rozbudową administracji państwowej i  systemu oświaty ich 
miejsce zaczęły zajmować inne grupy, przy czym inteligencja 
wiejska – doświadczając na własnej skórze, jak bardzo uprzy-
wilejowana jest miejskość – z  reguły zajmowała niższe stano-
wiska w  hierarchii wewnętrznej: przede wszystkim wiejskich 
nauczycieli105. Urzędnicy administracji państwowej i  lokalnego 

102 G. Hausmann, Universität und städtische Gesellschaft in Odessa, 1865�1917. 
Soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches, Stuttgart 
1998; Gesellschaft als lokale Veranstaltung. Selbstverwaltung, Assozierung und Gesellig-
keit in den Städten des ausgehenden Zarenreiches, red. G. Hausmann, Göttingen 
2002; L. Häfner, Gesellschaft als lokale Veranstaltung. Die Wolgastädte Kazan� und 
Saratov (1870�1914), Köln 2004; A.S. Tumanova, Ob�česvennye organizacii g. Tambo-
va na rube�e 19�20 vekov (1900�1917 gg.), Tambov 1999; I.G. Košichina, Ob�čestven-
no kul�turnyje organizacji Kurskoj gubernii v 60 gg. 19 v. � fevral� 1917 g., Kursk 1998; 
N.K. Gurkina, Intelligencija Evropejskogo Severa Rossii v konce 19 � načale 20 vekov, 
Sankt Peterburg 1998; N.A. Rešetova, Intelligencija Dona i revolucija, Moskva 1998; 
kilka artykułów w: Russkaja provincija: mif � tekst � real�nost�, Moskva 2000; M. Hil-
dermeier, Liberales Milieu in russischer Provinz. Komunales Engagement, bürgerliche 
Vereine und Zivilgesellschaft 1900�1917, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” 51, 
2003, nr 4, s. 498–548; K. Bönker, Lokale Gesellschaft im Spannungsfeld zwischen 
Selbstverwaltung und staatlicher Administration. Der ˜rztestreik im Landkreis Bala�ov, 
Gouvernement Saratov 1905, w: Lokale Gesellschaften im historischen Vergleich. Euro-
päische Erfahrungen im 19. Jahrhundert, red. R. Dörner i in., Trier 2001, s. 245–270.

103 Zob. Städtische Intellektuelle..., s. 9; W. Prigge, Urbanität und Intellektualität 
im 20. Jahrhundert, Wien 1900, Frankfurt 1930, Paris 1960, Frankfurt 1996.

104 Por. O.W. Müller, Intelligencija..., s. 156–171.
105 J. Jedlicki, Historia inteligencji polskiej, „Kultura i Społeczeństwo” 44, 2000, 

nr 2, s. 146; A.J. La Vopa, Prussian Schoolteachers. Profession and Offi ce, 1763�
�1848, Chapel Hill 1980, s. 158 n.; por. przede wszystkim B. Eklof, Russian Peasant 
Schools. Offi cialdom, Village Culture and Popular Pedagogy, 1861�1914, Berkeley 
1986, zwł. S. 247 n.; T. Shanin, The Awkward Class. Political Sociology of Peasantry in
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samorządu, a także pracownicy zatrudniani przez wielkich wła-
ścicieli ziemskich, tacy jak ofi cjaliści dóbr ziemskich w Polsce106 
lub uprawlajuszczie w Rosji, utworzyli na wsi nową wykształconą 
opinię publiczną. Proces ten najwyraźniej korespondował z roz-
wojem samorządu lokalnego, edukacja służyła przecież w pierw-
szym rzędzie celom administracyjnym. We Francji początki tego 
rodzaju lokalnej przestrzeni publicznej zaobserwować można 
jeszcze przed rewolucją107, w Rosji natomiast wytworzyła się ona 
dopiero wraz z powstaniem inteligencji skupionej wokół ziemstw, 
która, jak już wspomniałem, wedle standardów etyki ukierunko-
wanej na wydajność pracy cieszyła się większym uznaniem niż 
miejscy radykałowie. Badania nad tym obszarem ukierunkowane 
są na dokładniejszy, komparatystyczny opis rozwoju tego mikro-
kosmosu, analizę interakcji między tradycyjnymi a nowymi eli-
tami w zetknięciu ze środowiskiem chłopskim oraz cechy szcze-
gólne inteligencji wiejskiej.

Ponieważ wiara i Kościoły również w nowoczesności pozo-
stają najważniejszym czynnikiem kształtującym podłoże, na któ-
rym wyrasta tożsamość jednostek108, powstaje również pytanie 
o  wyznaniowe zróżnicowanie inteligencji109, przy czym obok 
wspomnianego powyżej dylematu homogenicznej samoświado-
mości faktyczna religijna różnorodność dotyka również kwestii 
skomplikowanego stosunku nowożytnej, racjonalnej wiedzy do 
religii.

a Developing Society: Russia 1910�1925, Oxford 1972, s. 182 n. oraz dla porównania 
M. Ozouf, Nous les maîtres d�Øcole. Autobiographies d�instituteurs de la Belle Époque, 
Paris 1993, s. 263 n., nt. tezy o różnych formach izolacji tej przedefi niowanej, nie-
szlacheckiej inteligencji „in an island of its own creation in the midst of the peasant 
population” (T. Shanin, The Awkward Class...).

106 M. Janowski, Niemieckie spory wokół Bildungsbürgertum..., s. 82. Por. na ten 
temat: D. Rzepniewska, Wiejscy ofi cjaliści, w: Społeczeństwo Królestwa Polskiego. 
Studia o uwarstwieniu i  ruchliwości społecznej, red. W. Kula, t. 1, Warszawa 1965, 
s.  201–236; B. Smoleńska, Ofi cjaliści dóbr wilanowskich (1800�1854), w: tamże, 
t. 4, s. 121–186.

107 D. Roche, RØpublicains...; M. Agulhon, Le cercle dans la France bourgeoise 
1810�1848. Etude d�une mutation de la sociabilitØ, Paris 1977.

108 F.W. Graf, �Dechristianisierung�. Zur Problemgeschichte eines kulturpolitischen 
Topos, w: Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen 
Europa, red. H. Lehmann, Göttingen 1997, s. 57; T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 
1866�1918, t. 1: Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990, s. 528 n.

109 Por. odnośnie dalszych tez: F.-M. Kuhlemann, Bürgertum und Religion, 
w:  Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums..., s. 305–309. 
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W wypadku mniejszości żydowskiej dochodzi do tego dodat-
kowy problem: mianowicie jak dotąd nie udało się znaleźć prze-
konującego wyjaśnienia dla związków judaizmu i  wykształce-
nia. Ich symbioza jest zrozumiała jedynie w wypadku powstania 
oświeconego, nowoczesnego judaizmu (Haskala)110. Przyczy-
niło się to nawet do powstania hipotezy głoszącej, że religia 
judaistyczna jako taka zawiera w sobie swoisty racjonalistyczny 
impuls, który skłaniał rodziny żydowskie do wybierania strategii 
asymilacyjnych opartych na edukacji, co byłoby pod wieloma 
względami porównywalne z protestantyzmem111.

Do klasycznego zestawu poglądów naukowych należy bowiem 
teza o wyraźnym związku protestantyzmu z nowoczesną wiedzą 
i z siecią środowisk wykształconych, współtworzoną m.in. przez 
protestanckie uniwersytety, plebanie, wspólnoty pietystyczne 
i inne tego typu instytucje. Na jej poparcie przytacza się postać 
pastora, który „wygłaszał z  ambony kazania o  pożytku szcze-
pień przeciwko ospie i korzyściach płynących z lepszych metod 
uprawy ziemi”112. Przydatność tej tezy nie ogranicza się tylko 
do Niemiec. Stanowiąc mniejszość, protestanci często speł-
niali rolę intelektualnego katalizatora: we Francji przypadła im 
może nie wyłączna, ale jednak ważna rola, zarówno w kręgach 
dreyfusistów, jak i  w  procesie rozwoju wszystkich poziomów 
systemu oświaty Trzeciej Republiki oraz poszczególnych szkół 
wyższych, jak École Libre des Sciences Politiques (1872)113. 
Niezaprzeczalne było dążenie do intelektualnej niezależności 
i samorealizacji poprzez edukację lub zaangażowanie polityczne. 
Również w  wykształconej elicie polskiej i  rosyjskiej mamy do 

110 Por. U. Sieg, Jüdische Intellektuelle..., s. 34 n.
111 Por. G.L. Mosse, Jüdische Intellektuelle..., s. 19–44; S. Lässig, Jüdische Wege... 

Por. tezę T. van Rahdena odnośnie Wrocławia: „Defi nicja ‘kultury mieszczańskiej’ 
i ‘mieszczańskości’ […] nie była monopolem kultury większościowej, ale obiektem 
pertraktacji, w  których mieszczaństwo żydowskie świadomie uczestniczyło, odno-
sząc sukcesy”; tenże, Juden und andere Breslauer. Die Beziehungen zwischen Juden, 
Protestanten, Katholiken in einer deutschen Großstadt von 1860 bis 1925, Göttingen 
2000, s. 328. 

112 M. Greschat, Rechristianisierung und Säkularisierung. Anmerkungen aus deut-
scher protestantischer Sicht, w: Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisie-
rung im neuzeitlichen Europa..., s. 78 n.

113 A. Encrevé, Les protestants en France de 1800 à nos jours. Histoire d�une 
rØintegration, Paris 1985, s. 174, 216–228; K. Nowak, Protestantische Eliten. Aspekte 
eines Vergleichs zwischen Deutschland und Frankreich (1870/1871�1918), w: Eliten in 
Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert..., t. 2, s. 166–167.
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czynienia z  nadreprezentacją protestantów114. Dodatkowo 
część intelektualistów żydowskich decydowała się na konwersję
na protestantyzm.

Natomiast teza o edukacyjnym defi cycie katolicyzmu jawi się 
jako przekonująca wyłącznie w kontekście niemieckim, a i tutaj 
tylko warunkowo115. O  ile w  Niemczech w  regionach katolic-
kich wykształcona przestrzeń publiczna faktycznie tworzyła się 
wolniej niż na protestanckiej północy116, to już we Francji, np. 
w protestanckich częściach Alzacji, próżno byłoby szukać ana-
logicznej sytuacji. W Rosji katolicka mniejszość wypadała raczej 
dobrze, zarówno w porównaniu z dominującym elementem pra-
wosławnym, jak i  mniejszościowym protestantyzmem117. Była 
już mowa o wiodącej roli, którą kler katolicki (a  także unicki 
na zachodniej Ukrainie)118 odegrał w  procesie rozwoju inteli-
gencji polskiej i ukraińskiej119. Katolickie inicjatywy oświatowe 
często powstawały w reakcji na działania protestantyzmu, czy to 
na większą skalę, jak podczas kontrreformacji, kiedy powstało 
szkolnictwo jezuickie, czy to lokalnie, jak np. w zaborze pruskim 
– niemniej były to reakcje produktywne.

114 Luteranie stanowili 2,8% ludności Cesarstwa Rosyjskiego (1897) i z tej grupy 
pochodziło 6,6% uczniów państwowych gimnazjów dla chłopców (1895) i  7,1% 
gimnazjów dziewczęcych (1892). Podobnie było w przypadku katolików (odpowied-
nio: 9,1; 18 i 5,8%) oraz Żydów (4,2; 6,3 i 8,3%); dane za: Enciklopedičeskij slovar� 
Brockhaus-Efron, t. 54, Sankt Petersburg 1899, s. 399; t. 4D, Sankt Petersburg 1907, 
s. XVIII. Wśród profesorów uniwersyteckich w 1880 r. było 67% prawosławnych, 
protestanci stanowili 22%, a  katolicy 10%, co oznacza, że w  porównaniu do ich 
udziału procentowego ludności w  ogóle byli nadreprezentowani i  to po okresie 
rusyfi kacji Uniwersytetu Warszawskiego; T. Maurer, Hochschullehrer..., s. 227.

115 T. Nipperdey, Religion und Gesellschaft. Deutschland um 1900, München 
1988, s. 6 n., 24 n.; T. Mergel, Zwischen Klasse und Konfession� Dane dotyczące 
okresu przed i  po pierwszej wojnie światowej w: R. Fattmann, Bildungsbürger..., 
s. 67–73, tam również przykłady, że po wojnie dystans ten zmniejszał się.

116 R. Schlögl, Katholische Kirche, Religiosität und gesellschaftlicher Wandel. Rhei-
nisch-westfälische Städte 1750 bis 1830, w: Religion und Gesellschaft im 19. Jahrhun-
dert, red. W. Schieder, Stuttgart 1993, s. 99 n.

117 Por. przyp. 114.
118 Por. S. Pacholkiv, Emanzipation durch Bildung. Entwicklung und gesellschaft-

liche Rolle der ukrainischen Intelligenz im habsburgischen Galizien (1890�1914), 
Wien–München 2002, s. 36 n.

119 Wśród 593 członków Towarzystwa Naukowego w Toruniu już na początku 
XX w. było 348 księży, łącznie z przewodniczącym; J. Borzyszkowski, Inteligencja 
polska..., s. 289–294; P. Kriedte, Katholizismus, Nationsbildung und verzögerte Säku-
larisierung in Polen, w: Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im 
neuzeitlichen Europa..., s. 258.
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Za tego typu reakcję uznać można również silnie akcento-
waną samoświadomość inteligencji katolickiej w  następnym, 
XX stuleciu. We Francji zaczęło się to po 1875 r. w  związku 
z  powstaniem odrębnego systemu oświaty, w  tym osobnych 
szkół wyższych, na których próbowano nawet stworzyć science 
catholique120. Zarazem dostrzegalna stała się obecność znaczącej 
liczby catholiques engagØs w laickich placówkach edukacyjnych, 
co w dwudziestoleciu międzywojennym można powiedzieć nawet 
o „sanktuarium” Republiki – École Normale Supérieure121. Wów-
czas katolicy uformowali się jako frakcja polemiczna, otwarcie 
krytykująca laicyzm. W Polsce w okresie zaborów tego rodzaju 
antagonizmy bladły wobec znaczenia, jakie katolicyzm miał dla 
idei narodowej, do wewnętrznego zróżnicowania doszło więc 
dopiero po odzyskaniu niepodległości w  1918 r.122 Wszędzie 
natomiast rosła liczba zinstytucjonalizowanych lieux – milieux – 
rØseaux inteligencji katolickiej, takich jak Centrum Katolickie we 
Francji, polskie Kluby Inteligencji Katolickiej i wiele innych123.

Wśród inteligencji rosyjskiej istniał wyraźny podział między 
wierzącymi a ateistami, podczas gdy kwestia konkretnego wyzna-
nia była już drugorzędna. Zaszło to tak daleko, że najczęściej 
dokładną przynależność kościelno-religijną można stwierdzić 
jedynie w wypadku biografi i akademickich. Wyznanie miało nie-
wiele wspólnego ze światopoglądem, więcej już z nieformalnie 
ujętą (reguły znają jedynie poddani) narodowością: prawosławny 
był Rosjaninem (obejmowało to też Białorusów i Małorusów), 
katolik – Polakiem, a luteranin – Niemcem. Drugorzędne zna-
czenie konkretnych treści religijnych odzwierciedla określenie 

120 C. Langlois, F. Laplanche, La science catholique, �L�EncyclopØdie  thØologique� 
de Migne (1844�1873) entre apologØtique et vulgarisation, Paris 1992.

121 Tak jak tzw. talas (ceux qui vont à la messe) wśród studentów École Normale 
Supérieure; J.-F. Sirinelli, GØnØration..., s. 19; J.-M. Mayeur, Les Ølites catholiques en 
France et en Allemagne de la fi n du XIXe siŁcle à la fi n de deuxiŁme guerre mondiale, 
w: Eliten in Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert. Strukturen 
und Beziehungen. Elites en France et en Allemagne aux XIXŁme et XXŁme siŁcles, red. 
R. Hudemann i in., München 1994, t. 2, s. 189–190.

122 Zob. P. Kriedte, Katholizismus, Nationsbildung..., s. 267 n.
123 Zob. Dictionnaire des intellectuels français...; C. Toupin-Guyot, Les intelle-

ctuels catholiques dans la sociØtØ française: le Centre catholique des intellectuels 
français 1941�1976, Rennes 2002; A. Friszke, Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji 
Katolickiej 1956�1989, Warszawa 1997; U. Bröckling, Katholische Intellektuelle in der 
Weimarer Republik, München 1993.
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„chłonąca wszystko inteligencja rosyjska”. Jej siła integracyjna 
była innego rodzaju niż w przypadku inteligencji polskiej, wyraź-
nie i wyłącznie katolickiej124. Przynależność do inteligencji rosyj-
skiej nie wykluczała istnienia społecznych sieci zarówno o cha-
rakterze wyznaniowym, jak i narodowym, które nie podlegały 
ani językowej, ani kulturowej asymilacji, także dlatego, że nie 
było tutaj podmiotu, który mógłby dokonać samorozwiązania, 
w odróżnieniu np. od sytuacji niemieckich Żydów, dysponują-
cych wyrazistymi, wspomagającymi integrację wzorcami: Luter, 
Goethe, ofi cer rezerwy125.

Zarówno inteligencja ruska (russkaja, w odróżnieniu od ros-
sijskaja), jak i prawosławna były tu jedynie częściami większej 
całości. Ta ostatnia powstała wprawdzie z podobnych powodów 
jako narodowa odmiana ogólnoeuropejskiego ruchu odnowy 
duchowej fi n de siŁcle, jednakże z powodu szczególnych warun-
ków (jak emigracja i dyskryminacja religijna po 1917) ograni-
czała się do kilku, bardzo elitarnych środowisk skupionych wokół 
poszczególnych instytucji, np. Instytut św. Sergiusza w Paryżu czy 
czasopismo „Put’”126. Nie ma jednak na razie studiów porównu-
jących jej sytuację z innymi krajami prawosławnymi. 

Ogólnie biorąc, dla wszystkich krajów charakterystyczna była 
niejednoznaczna kombinacja inteligenckiej samoświadomości 
opartej na wykształceniu i racjonalnych bądź zracjonalizowanych 
wartościach i normach oraz „tożsamościach pobocznych”, naj-
częściej kilku. Co miało dla tożsamości poszczególnych członków 
warstwy wykształconej znaczenie pierwszorzędne, a co drugopla-
nowe, należy do sfery indywidualnego rozwoju i jako takie nie 
poddaje się uogólnieniom. Pewne jest natomiast, że mamy tu 
do czynienia z różnorodnością, ale niekoniecznie antagonizmem 

124 R.R. Ludwikowski, Polityczny rodowód stereotypu �Polaka-Katolika�. Z  roz-
ważań nad tradycyjnymi nurtami polskiej kultury politycznej, „Studia Religiologica” 3 
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 523), 1978, s. 19–41.

125 Por. G.L. Mosse, Jüdische Intellektuelle...
126 Por. M. Raeff, Russia Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration 

1919�1939, New York 1990, s. 126 n., z dalszymi wskazówkami bibliografi cznymi. 
Jedyna organizacja masowa tego rodzaju, Rosyjski Studencki Ruch Chrześcijański 
(RSChD), po drugiej wojnie światowej coraz bardziej traciła na znaczeniu, nie 
stworzywszy funkcjonującej sieci dla „inteligencji prawosławnej”; V. Kostikov, Ne 
budem proklinat� izgnanje [�] Puti i sud�by russkoj emigracji, Moskva 1990, s. 256. 
Por. też N. Zernov, The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century, 
London 1963, s. 256 n.
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– w  przeciwnym razie nie przetrwałaby do dzisiaj rozmaitość 
inteligenckiego sąsiedztwa, którego nie zakłócają nawet granice 
społeczno-kulturowe.

Inteligencja jako aktor społeczny

Najważniejszym aspektem społecznej roli inteligencji 
w  XIX  w. wydaje się jej udział w  poszukiwaniach idealnego 
modelu porządku społecznego. Zadaniu temu przypadło wyjąt-
kowe znaczenie w  obliczu rozpadającego się porządku stano-
wego, którego legitymizację coraz silniej podawano w wątpliwość. 
Dzięki temu wysiłkowi nową formę miała otrzymać zakorzeniona 
w prawie naturalnym wolność i równość nowożytnego człowieka. 
Pierwszoplanowa rola przypadła przy tym relacjom między wła-
dzą a  jednostką, między rządzącymi a samoorganizacją społe-
czeństwa, jak również wewnętrznym podziałom społeczeństwa 
i  jego przemianom, w  odniesieniu zaś do samej inteligencji – 
m.in. jej stosunkowi do klasy średniej.

Z roli ośrodków władzy – dworów, a później również scentra-
lizowanych państw – pojmowanych jako siła napędowa moder-
nizacji napędzanej przez edukację, wynikało charakterystyczne 
dla stosunków między państwem a inteligencją napięcie między 
rzeczywistością społeczną, tzn. materialną i moralną zależnością 
inteligencji od zwierzchności, a zasadniczo indywidualistyczną 
samoświadomością inteligencką, która pod wpływem oświece-
nia i  liberalizmu nierzadko bywała również krytyczna wobec 
państwa. Słynny podział na przedstawicieli wolnych zawodów 
i inteligencję urzędniczą127 również dawał się nadspodziewanie 
łatwo pogodzić z tym wyobrażeniem: wpływ Lewiatana na „auto-
nomiczne” wolne zawody był o wiele większy niż można by sądzić 
(zob. Inteligencja w świecie odczarowanym).

Czy ta zależność jest kluczem do zrozumienia stosunku 
inteligencji wobec państwa, a  następnie – po pojawieniu się 
nowego pracodawcy – wobec burżuazji? Bez wątpienia, tak 
jak w wypadku wszystkich relacji społecznych, także i tutaj nie 
można poprzestać na wyróżnieniu jednego czynnika. Estetyczna 

127 Ch. Charle, Vordenker..., s. 114–115.
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antymieszczańskość to przecież postawa rozpowszechniona także 
wśród ekonomicznie niezależnych inteligentów pochodzenia 
burżuazyjnego, analogicznie krytyczna postawa wobec państwa 
mogła być niezależna od czynników materialnych i  wynikać 
z  ideo wości w  rozumieniu Maxa Webera („panowie chcieliby 
zostać szewcami” – jak u rosyjskich dekabrystów). Niewiele rów-
nież wiadomo na temat, czy rzeczywiście zaznaczyły się jakieś 
istotne różnice między stosunkiem do państwa inteligencji urzęd-
niczej i „prywatnej”.

Wyraźne jest znaczenie normatywnego światopoglądu inte-
ligencji. Wszystko, również państwo jako materializacja ogółu 
relacji społecznych, mierzono według wartości, które niejako 
wynikały z dwoistej funkcji inteligencji jako obywatelskiego cen-
trum i elity: wolności i władzy128. Zależnie od rozumienia i inter-
pretacji tych pojęć zmieniały się wyobrażenia o uczestniczeniu 
inteligencji w  procesach społeczno-politycznych, jak również 
modele relacji między państwem a inteligencją.

Oświeceniowe rozumienie państwa jako gwaranta wartości 
uniwersalnych, których źródłem jest naród obywatelski, poddano 
krytyce z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony od czasów 
Babeufa władza państwowa (legitymizacja przymusu) jako taka 
– wyrastająca z instytucji własności prywatnej i będąca ograni-
czeniem prymarnego dążenia do wolności – prowokowała do 
sprzeciwu i oporu, bliskich radykalnej krytyce państwa i ruchom 
alternatywnym, takim jak anarchizm i anarcho-syndykalizm, do 
koncepcji kooperatywy, tołstoizmu itp.129 Zmieniło się to czę-
ściowo wraz z reinterpretacją pojęcia narodu, w wyniku której pań-
stwo miało spełniać inne zadania i otrzymało inną legitymizację – 
jako państwo narodowe. Krytyka państwa jako instancji przymusu 

128 Por. R. Debray, Le pouvoir intellectuel en France, Paris 1979.
129 Dotyczy to przede wszystkim krajów romańskich (Proudhon, Sorel we Fran-

cji) i oczywiście Rosji. Dla Polski reprezentatywna jest postać Edwarda Abramow-
skiego; por. S. Kieniewicz, Wizja Polski niepodległej, w: Polska w XIX wieku. Pań-
stwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1977, s. 189–190; B. Cy-
wiński, Myśl polityczna E. Abramowskiego, w: Polska myśl polityczna XIX i XX w., 
red. H.  Zieliński, t. 2: Twórcy polskiej myśli politycznej, Wrocław 1978, s. 29–105;
H.-H. Hahn, Zur Dichotomie von Gesellschaft und Staat in Polen. Genese und Aktu-
alität eines Grundmusters der politischen Mentalität, Köln 1989, s. 24–25. W Niem-
czech, jak wiadomo, postacie w  rodzaju Ericha Mühsama były marginalizowane 
w o wiele większym stopniu.
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społecznego spotykała się wprawdzie z szeroką akceptacją, jed-
nak równie powszechna była aprobata inteligencji dla narodowej 
misji państwa. Katharsis okazał się w tym kontekście oczywiście 
lipiec 1914 r.: nawet w Rosji, gdzie przepaść między inteligencją 
a państwem była szczególnie głęboka, doszło do przejściowego 
„rozejmu”, dlatego też w lutym 1917 r. jednym z argumentów za 
obaleniem monarchii był zarzut zdrady interesów narodowych.

Czy zatem można mówić o nieprzezwyciężalnym konfl ikcie 
między wykształconym społeczeństwem a państwem jako o zjawi-
sku towarzyszącym wkraczaniu w nowoczesność?130 Aspiracje do 
wolności i władzy, tkwiące potencjalnie w samoświadomości każ-
dej wykształconej jednostki lub grupy, są kłopotliwe dla wszel-
kiego rodzaju zwierzchności. W rzeczywistości jednak postawa 
inteligencji wykazywała i nadal wykazuje uwarunkowane histo-
rycznie zabarwienia i kompromisy, mieszczące się między poczu-
ciem związku z państwem czy nawet „naszym państwem”, między 
partycypacją i  integracją w  wersji anglosaskiej a  bezkrytyczną 
symbiozą wedle wzoru „mandarynów” niemieckiego wykształco-
nego mieszczaństwa. Zarazem jednak w Europie Wschodniej to 
nie krytyczna korekta, ale otwarty konfl ikt z państwem był raison 
d�Œtre inteligencji131. Niemniej również i  w  tym wypadku nie 
można zapominać, że antagonizm między państwem a (wykształ-
conym) społeczeństwem bywał na ogół mocno wyolbrzymiany132.

Wyobrażenia inteligencji o  państwie idealnym przybierały 
bardzo różne postaci, miały jednak jedną cechę wspólną: dużą 

130 Por. B.N. Mironov, Socil�naja istorija Rossii..., t. 1, s. 528.
131 R. Pipes, Rossija pri starom re�ime, Moskva 1993, s. 331 n. Zob. też B.N. Mi-

ronov, Socialnaja istorija Rossii..., t. 2, s. 230 n. W Polsce miało to inne przyczyny, 
jednakże skutki, czyli „niechęć wobec państwa”, były porównywalne; H.-H. Hahn, 
Zur Dichotomie..., zwł. s. 19; tenże, Die Gesellschaft im Verteidigungszustand. Zur 
Genese der politischen Mentalität in Polen, w: Gesellschaft und Staat in Polen. Histo-
rische Aspekte der polnischen Krise, red. tenże, M.G. Müller, Berlin 1988, s. 43 n.; 
S. Kieniewicz, Tradycje XIX w. w polskiej świadomości narodowej, w: tenże, Historyk 
a świadomość narodowa, Warszawa 1982, s. 331–348.

132 „The focus on opposition prevalent in East European discussions of civil 
society directs attention away from one of the crucial elements of democratic so-
ciety: the relationship between society and the state”, stwierdził H.D. Balzer, Rus-
sia�s Missing Middle Class, w: Between Tsar and People. Educated Society and the 
Quest for Public Identity in Late Imperial Russia, red. E.W. Clowes i in., Princeton 
1991, s. 302. Decydujące znaczenie miało tu, zdaje się, historyczne uwarunkowanie 
doświadczenia polskiego; por. H.-H. Hahn, Die Gesellschaft..., s. 44 n., tam dalsze 
wskazówki bibliografi czne.
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dozę utopizmu. Widać to było w prowadzonych przez niemiecką 
inteligencję poszukiwaniach idealnego porządku społecznego 
na drodze „uszlachetnienia” człowieka, a  także w marzeniach 
o  nowym państwie polskim133 czy też „oswobodzonej” demo-
kratycznej Rosji134. Co z  tego się ziściło? Heglowskie Prusy 
uważano za „państwo inteligencji”, ale czy kiedykolwiek istniał 
kraj, którego władzę i  instancje decyzyjne można by uznać za 
idealne, oceniając je według kryteriów socjalnych? Czy to okre-
ślenie pasuje do republikańskiej Rosji w okresie od lutego do 
października 1917 r., rządzonej przez mieszczański rząd inte-
lektualistów?135 W jakim stopniu francuska formuła rØpublique 
des professeurs136 lub postrzeganie Drugiej Rzeczpospolitej jako 
„Polski inteligenckiej” odpowiadało rzeczywistości?137

Inteligencja – burżuazja – klasa średnia

Powyższy podtytuł przypomina równanie z  trzema niewia-
domymi, gdzie od relacji pierwszych dwóch zależy, czy trzecią 
będzie można uznać za ich pochodną. Gdyby przenieść to rów-
nanie na warunki niemieckie, chodziłoby w nim o relację mię-
dzy Bildungsbürgertum, Wirtschaftsbürgertum i  Bürgertum jako 
takim. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z różnymi pojęciami? 
Gdzie przebiegają granice między dwoma pierwszymi członami, 
w jakim pozostają do siebie stosunku? 

Segmenty mieszczaństwa stykały się, nie były jednak przysta-
jące. Dwa pierwsze z  wymienionych w  tytule umiejscowiły się 
w  centrum społeczeństwa, kierując się jednakże odmiennymi 
motywami. Z jednej strony chodziło tu o środek pomiędzy upper 
i  low, wyznaczany według kryterium własności, z drugiej zaś – 

133 S. Kieniewicz, Wizja Polski niepodległej..., s. 162–193, zwł. s. 188 n.
134 Por. V.V. Šelochaev, Liberal�naja model� pereustrojstva Rossii, Moskva 1996, 

s. 259.
135 Na temat inteligenckiej kultury politycznej związanej z Rządem Tymczaso-

wym por. I.L. Archipov, Rossijskaja političeskaja elita...
136 Termin rozpropagował A. Thibaudet, La RØpublique des professeurs, Paris 

1927. Relatywizacja tej tezy w: P. Ory, J.-F. Sirinelli, Les intellectuels en France. De 
l�affaire Dreyfus à nos jours, Paris 1986, s. 78 n.

137 J. Żarnowski, Dawne i nowe role inteligencji w Polsce..., s. 131 n., 138; The 
Intelligentsia and the Intellectuals. Theory, Method and Case Study, red. A. Gella, 
London 1976, s. 16.
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o umiejscowienie poza hierarchią materialną, zgodnie z kryte-
rium wiedzy i  służby. Pomiędzy państwem a  masami, ludem, 
narodem – przy czym w tym ostatnim wypadku atrakcyjniejsza 
od położenia pośrodku była rola pośrednika – panowała obawa 
przed conglomerated mediocrity, przeciętnością138. Równie istotne 
znaczenie miała różnica między opartą na podstawach mate-
rialnych fundamentalną mieszczańską zasadą samodzielności139 
a  autonomią inteligencji, która w  obliczu jej powiązań z  pań-
stwem czy też instytucjami niepaństwowymi jawi się jako nad-
zwyczaj wątpliwa140. Jeśli przy tym punktem wyjścia jest założenie 
o prymacie nieograniczonego zdobywania wiedzy jako podstawy 
strategii życiowej inteligencji, to w konsekwencji może dojść nie 
do odrzucenia, ale jednak do relatywizacji wielu klasycznych 
wartości i wzrostu atrakcyjności szlacheckich kodeksów.

Wiele wskazuje, że mamy tu jednak do czynienia z dwiemia 
stronami tego samego medalu, czyli archetypu nowoczesnego 
człowieka jako należącego do warstwy średniej w szerokim tego 
słowa znaczeniu, rozumianej jako „inna nazwa cywilizacji nowo-
czesnej”. Antymieszczańska fobia inteligencji rzuca oczywiście 
snop światła na skomplikowane relacje między inteligencją a bur-
żuazją, która „jedynie z zewnątrz jawi się jako nienawiść wobec 
innego. W istocie jest to nienawiść [mieszczanina] wobec siebie 
samego […] wyraz jego wewnętrznych sprzeczności”, „jedna 
jego część krytykuje drugą”141 – w  mniejszym stopniu ambiwa-
lencja ta odbija się w często opisywanej relacji między bohemą 
a burżuazją142. 

138 Por. T. Vihavainen, Vnutrennij vrag. Bor�ba s me�čanstvom kak moral�naja 
missija russkoj intelligencii, Sankt Peterburg 2004.

139 L. Gall, Die Bassermanns. Eine Mannheimer Bürgerfamilie zwischen Ancien 
RØgime und moderner Welt, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert..., t. 3, s. 111 n.

140 Por. podkreślaną nie tylko przez rosyjską inteligencję różnicę między (fi lister-
skim) „indywidualizmem” a (inteligencką) „indywidualnością”, przy czym tę ostat-
nią należy rozumieć raczej jako człowieczeństwo zmaterializowane w  konkretnej 
osobowości, a nie wyodrębnienie jednostki; Mikołaj Michajłowski, cyt. za: V. Iva-
nov-Razumnik, Istorija russkoj ob�česvennoj mysli (1907), Moskva 1997, t. 1, s. 36.

141 Na ten temat i  powyższy por. F. Furet, Le passØ d�une illusion, Paris 1995 
(wyd. pol. Przeszłość pewnego złudzenia: esej o idei komunistycznej w XX w., tłum. 
J. Górnicka-Kalinowska, M. Ochab, Warszawa 1996). Jest to jeden z najzwięźlej-
szych i  najbardziej przekonujących opisów historycznej roli burżuazji z  punktu 
widzenia intelektualisty.

142 C. Graña, Bohemian Versus Bourgeois. French Society and French man of 
Letters in the 19th Century, New York 1964; J.E. Seigel, Bohemian Paris. Culture, 
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Podobnie jak w  stosunkach z  państwem, także i  w  tym 
wypadku niemieckie mieszczaństwo wykształcone wolało 
wewnętrzne przesunięcia niż konfl ikt. Określenie ‘wykształcony 
mieszczanin’ uważano za pojęcie wieloaspektowe i  odnoszące 
się do „uszlachetnionego przez ducha” gatunku człowieka. Uję-
cie to nie przyjęło się poza Niemcami, w  przeciwieństwie do 
wręcz modelowej dla Europy Wschodniej antymieszczańskości 
francuskich artistes i  intellectuels. Aksjomat „mieszczanofoba” 
Gustave’a  Flauberta – „Nienawiść do mieszczanina to począ-
tek wszelkich cnót”143 – rozwinął Jean-Paul Sartre, defi niując 
intelektualne centrum jako „cienką warstwę między nicością 
a wolnością”, między masami a burżuazją144.

Wszędzie tam, gdzie grupa pogardzanych fi listrów była war-
stwą społeczną o marginalnym znaczeniu, a zwłaszcza w Rosji 
i  w  Polsce145, antymieszczańskość inteligencji przybierała naj-
częściej formę estetycznej krytyki kultury. Była ona wymierzona 
nie tyle w wartości i mentalność patrycjatu, który tak naprawdę 
reprezentował znienawidzony manczesteryzm, ale w społecznie 
nieekskluzywną i niemal zupełnie niezainteresowaną wykształ-
ceniem lower middle class. Pierwsze tego oznaki można dostrzec 
w erze przed- i wczesnoprzemysłowej146, kiedy to dyskurs „kra-
marstwa” piętnował edukacyjne defi cyty burżuazji, jak np. w nie-
mieckim Vormärz147. Duże znaczenie miało późniejsze doświad-
czenie Wiosny Ludów. Również dla rosyjskich zapadników, np. 
Aleksandra Hercena, „triumf [antykulturalnej] przeciętności”148 

Politics and the Boundaries of Bourgeois Life 1830�1930, New York 1986; P. Gay, 
Bürger und BohŁme...

143 Gustav Flaubert w liście do George Sand, 1867, cyt. za: P. Gay, Bürger und 
BohŁme..., s. 42, nt. „antymieszczańskości” zob. s. 39–67.

144 Cyt. za P. Bourdieu, Der totale Intellektuelle und die Illusion der Allmacht 
des Denkens, w: tenże, Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen 
Feldes, Frankfurt 1999, s. 338.

145 M.I. Tugan-Baranovskij, Intelligencija i  socializm, w: Intelligencija v Rossii. 
Sbornik statej, Sankt Peterburg 1910, s. 237.

146 T. Vihavainen, Vnutrennij vrag..., s. 34 n.
147 L. O’Boyle, Klassische Bildung und soziale Struktur in Deutschland zwischen 

1800 und 1848, w: Schule und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, red. U. Herrmann, 
Weinheim 1977, s. 28–30 (Vormärz – lata poprzedzające rewolucję marcową 1848 r. 
w  Niemczech, apogeum społecznych wpływów i  politycznych nadziei liberalnych 
demokratów w XIX w.; przyp. red. nauk.).

148 Por. A.I. Hercen, Koncy i  načala (1862), w: Intelligencija, vlast�, narod, 
red. L.I. Novikova, I.N. Sizemskaja, Moskva 1993, s. 35.
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był groźniejszy nawet od autokracji. Mimo późniejszego zbliżenia 
z wykształconymi przedstawicielami handlu i przemysłu, typowy 
zarówno dla Europy Zachodniej, jak i Wschodniej pozostał rady-
kalny rozdział między inteligencją a  drobnomieszczaństwem, 
idący w parze z wykształceniem się odmiennych stylów życia149.

Ambiwalencja cechowała także stosunek inteligencji do 
majątku i kapitału. Z jednej strony postrzegano je jako źródło 
wartości uniwersalnych, wolności i równości, które tak ceniono, 
z drugiej zaś jako główną przyczynę dysproporcji społecznych 
i  ekonomicznych. Dlatego też krytykując je, niezmordowanie 
piętnowano nieprzystawalność ideału i  rzeczywistości, prymat 
rynku nad sprawiedliwością. Inteligencja zapominała jednak 
przy tym, że sama trwała w takim samym rozdźwięku pomiędzy 
dalekosiężnym celem powszechnego wykształcenia a faktyczną 
ekskluzywnością wiedzy i zupełnie nie potrafi ła go przezwyciężyć.

Pojęcie klasy średniej i mieszczaństwa obejmowało zatem (co 
najmniej) dwie duże grupy, które Fritz Ringer opisuje następu-
jąco: „Economy-oriented and education-oriented, that encom-
passed civil service and was closely linked to the state. The rank 
order of education competed not only with the surviving hierar-
chy of birth, but also with the emerging commercial and industrial 
hierarchy”150. Procesy zachodzące w Niemczech postrzega nie tyle 
jako przypadek, ile model, który można zastosować również do 
innych państw151: „at a minimum, the mandarin ideology of culti-
vation [Bildung] was an alternate form of middle-class individual-
ism, quite as coherent as the entrepreneurial creed, and surely 
present, at least in variant forms, in modern France and England 
as well”152, w  formie culture gØnØrale i w  ideale gentlemana153.

149 R. Engelsing, Der Bürger als Leser..., s. 342; P. Schmid, Deutsches Bildungs-
bürgertum. Bürgerliche Bildung zwischen 1750 und 1830, Frankfurt 1985, s. 36–45.

150 F.K. Ringer, Fields of Knowledge. French Academic Culture in Comparative 
Perspective, 1890�1920, Cambridge 1992, s. 27 („Zorientowani na gospodarkę i na 
edukację. Hierarchia edukacyjna konkurowała nie tylko z pozostałościami porządku 
stanowego, ale też z hierarchią handlowo-przemysłową”; tłum. A.K.).

151 Tenże, Differences and Cross-National Similiarities among Mandarins, „Com-
parative Studies in Society and History” 28, 1986, s. 145–164.

152 „Mandaryńska ideologia wykształcenia była co najmniej alternatywną formą 
indywidualizmu klas średnich, nie mniej spójną niż etos przedsiębiorcy i obecną, 
w zróżnicowanych formach, także we Francji i Anglii”; tłum. A.K.

153 F.K. Ringer, Fields of Knowledge..., s. 3–4, 27 n.; tenże Die Gelehrten..., s. 11, 
16 n.; P. Gay, Bürger und BohŁme..., s. 28 n.
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To ujęcie pokazuje również jeden z punktów stycznych z angiel-
ską wykształconą elitą (której historię trzeba było w niniejszym 
tomie pominąć), a  ściślej z  wiktoriańskimi public moralists 
w typie Matthew Arnoldsa154.

Dystans między oboma ideałami był największy w połowie 
XIX w., później doszło do stopniowego zbliżenia. W szkolnic-
twie przejawiło się to przezwyciężeniem rozbieżności między 
klasycznym kanonem wiedzy a potrzebami przemysłu i handlu. 
Obie strony wyszły sobie naprzeciw, tak że jeszcze przed 1914 r. 
doszło do zharmonizowania systemu edukacji i zatrudnienia155. 
Zarazem zaczęły się na siebie nakładać sieci powiązań społecz-
nych i kulturowych; „ukulturalnienie” burżuazji i coraz większa 
„mieszczańskość” inteligencji doprowadziły do upodobnienia się 
obu stylów życia. To, co trwając w bezruchu, jawiło się jako dwa 
wrogie obozy, zaczęło się zmieniać – np. w Rosji – i przeobra-
ziło się w skomplikowany amalgamat elementów inteligenckich 
i mieszczańskich156.

Zarazem rozmiar i formy tych procesów zależały od rozwoju 
gospodarczego i kulturalnego danego kraju. Na wschodzie kon-
tynentu warstwa średnia bardzo długo pokrywała się z kręgami 
wykształconymi. O uwzględnieniu burżuazji mówiło się, jak war-
szawscy pozytywiści, w formie zaklinających przyszłość prognoz. 
Faktycznie centrum społeczeństwa najłatwiej scharakteryzować 
jako „międzystanowość”, która nie była tożsama z mieszczańsko-
ścią. Fakt, że nośnikiem świadomości klasy średniej była w Euro-
pie Wschodniej grupa wywodząca się nie z burżuazji w sensie 
społecznym, ale ze szlachty, a nawet duchowieństwa, nie było 
tu bynajmniej kwestią najbardziej interesującą. Za ważniejsze 
wypada uznać, że w Polsce czy w Rosji źle się miało entrepreneu-
rial creed. Nawet istniejąca już postać przedsiębiorcy nie stała się 
symbolem przyszłości, ideał nie został wyartykułowany. Dopiero 
pod koniec XIX w. także środowisko przedsiębiorców zyskało 
tu stopniowo wymiar kulturowy; pozostały jednakże defi cyty 
odczuwalne do dzisiaj.

154 S. Collini, Public Moralists. Political Thought and Intellectual Life in Britain 
1850�1930, Oxford 1991; F.K. Ringer, Fields of Knowledge..., s. 108–114.

155 F.K. Ringer, Fields of Knowledge..., s. 29 n.
156 J. Kocka, Bildungsbürgertum..., s. 12 n.; M. Janowski, Niemieckie spory wokół 

Bildungsbürgertum..., s. 72 n.



255

Inteligencja i warstwy niższe

Lepiej nie mieć ani majątku, ani wykształcenia niż sam mają-
tek bez wykształcenia: burżuazyjny brak edukacji akceptowano 
w  oparciu o  średniowieczny wzorzec oddzielenia litteratus od 
illitteratus, natomiast wobec niższych warstw miejskich i chłop-
skich inteligencja miała poczucie misji w sensie oświeceniowym. 
Lud, postrzegany jako roussowskie „dziecko natury”157, nale-
żało zapładniać jak kobietę. Zarazem jednak ów lud przybierał 
niepokojącą postać niechętnej wykształceniu masy, nie tylko 
w dyskursie o kryzysie inteligencji, np. u Ortegi y Gasseta, ale 
również w  „proletariackich” dyktaturach XX w.158 Zasłużona 
rosyjska socjalistka skonstatowała: „Aż do 1905 r. uważaliśmy się 
za źródło historii, wszystko inne zdawało się jedynie materiałem. 
Teraz materiał ten urósł w siłę i stał się niezależną istotą”159.

Na skali obywatelstwa kulturalnego niemarksistowskie inter-
pretacje społeczno-historyczne najczęściej umieszczają masę 
poniżej mieszczaństwa albo też uciekają się do przeciwstawie-
nia kultury ludowej i elitarnej160. Jasne jest jednak, że również 
w tym przypadku lepiej byłoby mówić o wzajemnych wpływach, 
tym bardziej że przynależność społeczna pozostaje w najwyższym 
stopniu płynna, przede wszystkim z powodu awansu społecznego, 
np. chłopów czy robotników do kleru, niższej inteligencji lub 
innych warstw związanych z edukacją161.

157 Za paradygmatyczną można uznać przenikniętą duchem Rousseau próbę 
stworzenia nowej inteligencji robotniczej w „szkołach partyjnych” na Capri i w Bo-
lonii, podjętą przez Gorkiego, Bogdanowa i innych „poszukujących Boga” bolsze-
wików; por. J. Scherrer, Les Øcoles du parti de Capri et de Bologne. La formation de 
l�intelligentsia du parti, „Cahiers du monde russe et sovietique” 19, 1978, s. 259–284.

158 Niemiecka inteligencja używała określenia Masse w znaczeniu „pozbawiony 
edukacji i własności motłoch” (F.Ch. Dahlmann) już od czasu Vormärz (R. Kosel-
leck, Volk, Nation, w: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-
-sozialen Sprache in Deutschland, red. O. Brunner, t. 7, Stuttgart 1992, s. 360 n.). 
Zob. przeglądowo na ten temat: W. Kaschuba, Lebenswelt und Kultur der unterbür-
gerlichen Schichten im 19. und 20. Jahrhundert, München 1990, s. 66 n.

159 Por. wspomnienia przywódcy mienszewików F. Dana, cyt. za: Rabočie i intel-
ligencija Rossii v epochu reform i  revolucij (1861 � fevral� 1917), red. S.I. Potolov, 
Sankt Peterburg 1997, s. 37.

160 W. Kaschuba, Lebenswelt..., s. 66–74; R. Muchembled, Kultur des Volkes � 
Kultur der Eliten. Die Geschichte einer erfolgreichen Verdrängung, Stuttgart 1982.

161 Jak różnorodne mogły być warunki społeczne pokazuje przykład małej Nor-
wegii. Tutaj, w XIX w., w wyniku liberalizacji klimatu politycznego obok urzędników 
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W  XIX w. lud oznaczał przeważnie chłopów162, co jednak 
uległo zmianie wraz z początkiem industrializacji i postępują-
cego społeczno-zawodowego zróżnicowania chłopów, kiedy to 
lud zaczął przejawiać coraz więcej cech proletariackich („ludzie 
przyszłości”) – proces ten, chociaż z opóźnieniem, dotarł również 
do Europy Wschodniej. „Pójście w  lud”163 coraz częściej ozna-
czało kontakt nie ze wsią, ale ze środowiskami robotniczymi. 
Motywacja i postać pozostały przy tym te same: kształtowanie 
świadomości – klasowej, narodowej164 bądź – ogólniej – kultu-
ralnej. Podobne lub porównywalne były na ogół również formy 
i instytucje, np. uniwersytety ludowe jako miejsca spotkań inte-
ligencji i proletariatu165.

to warstwa wykształcona wpłynęła na kształt „inteligencji chłopskiej”; E. Egeberg, 
Su�čestvuet li v Zapadnoj Evrope ob�čij socialnyj tip, sootvetstvuju�čij russkoj intelli-
gencii?, w: Russkaja intelligencija i zapadnyj intellektualism..., s. 107 n.

162 Ogólnie biorąc, relacja między inteligencją a chłopami jest zagadnieniem za-
dziwiająco słabo zbadanym, nieliczne jego opisy znaleźć można w analizach ukazu-
jących, jak kultura chłopska ulega wpływowi mieszczaństwa. Por. dla Niemiec m.in.: 
H. Wunder, Die bäuerliche Gemeinde in Deutschland, Göttingen 1986, s. 132–140; 
I.  Weber-Kellermann, Landleben im 19. Jahrhundert, München 1987, s. 98–111; 
Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Moderne, red. 
W. Rösener, Göttingen 2000; R. Wittmann, Der lesende Landmann. Zur Rezeption 
aufklärerischer Bemühungen durch die bäuerliche Bevölkerung im 18.  Jahrhundert, 
w: Der Bauer Mittel- und Osteuropas im sozio-ökonomischen Wandel des 18. und 
19.  Jahrhunderts, red. D. Berindei i  in., Köln 1973, s. 142–196. Na temat Rosji: 
T. Shanin, The Awkward Class...; M. Perrie, The Russian Peasant Movement of 1905�
�1907. Its Social Composition and Revolutionary Signifi cance, w: The World of the 
Russian Peasant. Post-Emancipation Culture and Society, red. B. Eklof, S.P. Frank, 
Boston 1990, s. 194 n., 200 n., 211 n., tam również wskazówki źródłowe (s. 194, 
przyp. 4); artykuły: D.W. Treadgolda i D. Fangera, w: The Peasant in Nineteenth-
-Century Russia, red. W.S. Vucinich, Stanford 1968.

163 Dyskurs ten jest uniwersalny również dla inteligencji, i to nie tylko dla Polski 
i Rosji, ale też dla Francji przełomu XIX i XX w., gdzie aller au peuple stało się 
imperatywem; Ch. Prochasson, Les intellectuels..., s. 28. Jednakże Rosja jest pod tym 
względem krajem skrajności: tak np. Mikołaj Rusanow, syn pewnego przedsiębiorcy, 
stał się prostym robotnikiem ze sfałszowanymi dokumentami, identyfi kującymi go 
jako syna diakona – nie chodziło przy tym o przejściową przygodę, ale o decyzję na 
całe życie; R. Zelnik, Rabočie i intelligencija v 1870-ch gg., w: Rabočie i intelligencija 
Rossii v epochu reform i revolucij..., s. 489.

164 W Kongresówce najważniejszym miejscem, w którym przecinały się drogi in-
teligencji i robotników, były nielegalne i półlegalne inicjatywy oświatowe przenoszą-
ce treści narodowe; A. Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870�1914, 
Warszawa 1974, s. 275 n. Por. ideę ponadklasowego „solidarnego społeczeństwa 
narodowego” w: H.-H. Hahn, Zur Dichotomie..., s. 15–17, 20.

165 Kolejny interesujący przedmiot badań porównawczych, por. dla Polski: 
A.  Żarnowska, Klasa robotnicza...; dla Francji: L. Mercier, Les UniversitØs popu-
laires 1899�1914. Éducation populaire et mouvement ouvrier au dØbut du siŁcle, Paris 
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Jeżeli więc mówienie o czymś takim jak tożsamość proleta-
riatu, przejawiająca się w antykapitalistycznej postawie i poszuki-
waniu „alternatywnych koncepcji natury stosunków międzyludz-
kich”166 w ogóle ma sens, to właśnie tu można się doszukiwać 
punktów stycznych między robotnikami a inteligencją jako przed-
stawicielami dwóch alternatywnych wizji organizacji społeczeń-
stwa – wedle zasady kolektywizmu lub wykształcenia. Pomaga 
to również w zrozumieniu losu, jaki spotkał je w erze postindu-
strialnej klasy średniej: ich kontury rozmywają się.

Zarazem ukazuje to dylemat wszystkich grup inteligencji 
zaangażowanych w  ruch robotniczy. Wspólny wróg, jakim był 
kapitalizm, nie wystarczał, by załagodzić antagonizm między 
antymaterialistycznym, ukierunkowanym na duchowość indywi-
dualizmem a kolektywizmem, który był jak najbardziej materia-
listyczny, nierzadko naznaczony wrogością wobec kultury i pozo-
stający pod wpływem pierwiastka chłopskiego. Rozdźwięk ten 
legł u podstaw refl eksji nad rolą i charakterem inteligencji socja-
listycznej we wszystkich krajach: w Niemczech (w postaci „kwestii 
uniwersyteckiej”167) tak samo jak we Francji168 i Rosji169; uwidocz-
nił się zarówno w  antyinteligenckim dyskursie robotniczym170, 
jak i w teoriach samych intelektualistów, jak Georges’a Sorela171

1986. Ogólnie nt. punktów stycznych por. Arbeiter und Bürger im 19. Jahrhundert. 
Varianten ihres Verhältnisses im europäischen Vergleich, red. J. Kocka, München 
1986, s. 41; R. Vierhaus, Bürgerliche Hegemonie oder proletarische Emanzipation. Der 
Beitrag der Bildung, w: tamże, s. 53–64, dalsze komentarze nt. Europy Środkowej 
(Czechy) i Francji na s. 65–78.

166 Raymond Wiliams, cyt. za: W. Kaschuba, Lebenswelt..., s. 72. 
167 Por. o Niemczech: G. Auernheimer, �Genosse Herr Doktor�. Zur Rolle von 

Akademikern in der deutschen Sozialdemokratie 1890 bis 1933, Gießen 1985; S. Pier-
son, Marxist Intellectuals and the Working-Class Mentality in Germany, 1887�1912, 
Harvard 1993; H. Groschopp, Zwischen Bierabend und Bildungsverein, Berlin 1987; 
B. Emig, Die Veredelung des Arbeiters. Sozialdemokratie als Kulturbewegung, Frank-
furt 1980.

168 Ch. Prochasson, Place et rôle des intellectuels dans le mouvement socialiste 
français, 1900�1920, Paris 1989; tenże, Les intellectuels...; tenże, A. Rasmusen, Au 
nom de la patrie. Les intellectuels et la premiŁre guerre mondiale (1910�1919), Paris 
1996; JaurŁs et les intellectuels, red. M. Rebérioux, G. Candar, Paris 1994.

169 S.I. Potolov, Peterburgskie rabočie i  intelligencija nakanune revolucii 1905�
�1907 gg., w: Rabočie i intelligencija Rossii v epochu reform i revolucij...

170 Tamże, s. 533; G. Surh, Rabočaja demokratija i  chimera �ekonomizma�, 
w: tamże, s. 511.

171 Sh. Sand, Le marxisme et les intellectuels vers 1900, w: JaurŁs et les intellec-
tuels..., s. 210 n.
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czy Jana Wacława Machajskiego172. Wiązało się z  tym dążenie 
intelektualistów do przejęcia duchowo-politycznego przywódz-
twa w partiach, co prowadzi do zagadnienia inteligencji partyjnej 
i new class w dwudziestowiecznych systemach socjalistycznych.

Jako „przypadki graniczne” postrzegać należy również dwa 
zjawiska będące efektem postępu oświatowego w  XIX w.: 
inteligencję pracującą (określaną w  Rosji mianem raboczaja 
intelligencija) oraz robotniczą arystokrację, która była efektem 
rozwoju systemu edukacji w drugiej połowie XIX w. Z drugiej 
strony, szczególne miejsce zajmowali również polscy proletariu-
sze szlacheckiego pochodzenia, bardzo mocno zmotywowani do 
zdobywania wykształcenia173. Tego rodzaju zjawiska raz jeszcze 
uświadamiają, jak płynne były granice inteligencji i  jak bardzo 
zdobywanie wykształcenia zmieniało jej charakter.

Inteligencja a tradycyjne elity

Jak ostry był tak naprawdę podział między hierarchią mery-
tokratyczną a hierarchią urodzenia i do jakiego stopnia był on 
tożsamy z granicą między klasą średnią a tradycyjnymi elitami 
stanowymi? Przy bliższym przyjrzeniu się stwierdzimy, że przez 
cały XIX w. nie tylko osiągnięcia, ale przede wszystkim uro-
dzenie nadal odgrywało wiodącą rolę w socjalizacji i rekrutacji 
inteligencji i burżuazji174. Tyle że opierało się to nie na prawnych 
przywilejach stanowych, ale na dziedziczeniu „symbolicznego 
kapitału”, którego znaczenie aż nadto wyraźnie udowadnia m.in. 
historia „wykształconych” dynastii. Ponadto przeciwstawianie 
osiągnięć i urodzenia jest nieadekwatne również dlatego, że zna-
czenie zasady merytokratycznej pozostaje wątpliwe nawet wśród 

172 M.S. Shatz, Jan Wacław Machajski. A  Radical Critic of the Russian Intelli-
gentsia and Socialism, Pittsburgh 1989; M. Zahorska, Inteligencja w poglądach Jana 
Wacława Machajskiego, w: Inteligencja polska XIX i XX w., red. R. Czepulis-Rastenis, 
t. 6, Warszawa 1991, s. 163–184.

173 A. Żarnowska, Klasa robotnicza..., s. 163–172. Por. także rozdz. 3 niniejszej 
książki.

174 Por. F. Bosbach i  in., Einleitung, w: Geburt oder Leistung? Elitenbildung im 
deutsch-britischen Vergleich. Birth or Talent? The Formation of Elites in a  British-
-German Comparison, red. F. Bosbach, K. Robbins, K. Urbach, München 2003, 
s. 17–23, zwł. s. 21.
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demokratycznej inteligencji „nie akceptującej mieszczańskiego 
etosu przedsiębiorcy i komercyjnego kultu sukcesu”175.

Raczej retorycznie należy rozumieć słynny dwuwiersz 
Goethego: „Skąd wzięlibyśmy wykształcenie, gdyby mieszczanin 
nie miał go w cenie”. Jak pokazano wyżej, podziały intelektu-
alno-kulturalne nie pokrywały się z  granicami stanowymi, ale 
przecinały je, tworząc własną, odrębną hierarchię. Kwalifi kacje 
intelektualne od dawna należały – niejako w zastępstwie male-
jącego znaczenia przywilejów symbolicznych, gospodarczych 
i politycznych – do niezbędnych warunków nie tylko praktycznej 
kariery, ale również tożsamości kleru i szlachty176 oraz miesza-
nych, szlachecko-mieszczańskich composite elites177.

Pytanie o relacje między szlachtą a inteligencją pojawiło się 
w ramach oświeceniowej krytyki szlachty178, natomiast w XIX w. 
wpłynęła na nie chęć doszukiwania się wszędzie wzorcowej inte-
ligencji demokratycznej, również pod względem pochodzenia. 
Później istotną rolę odegrały również powody ideologiczne, 
tak było np. w Polsce podczas dyskusji nad tezą o szlacheckim 
charakterze inteligenckiego getta179. Jednakże badania szybko 

175 J. Jedlicki, Wiek dziewiętnasty: inteligencja w pojęciu polskim, w: Inteligencja 
polska XIX i XX wieku. Materiały z wystawy i sesji naukowej..., s. 139.

176 Teza Frieda o  wspieraniu nauki jako najważniejszym sposobie legitymiza-
cji odnosi się przede wszystkim do dworów szlacheckich; J. Fried, In den Netzen 
der Wissensgesellschaft. Das Beispiel des mittelalterlichen Königs- und Fürstenhofes, 
w: tenże, T. Kailer, Wissenskulturen. Beiträge zu einem forschungsstrategischen Kon-
zept, s. 192 n. Por. M. Kintzinger, Wissen wird Macht..., s. 176–188; E. Pleticha, 
Adel und Buch. Studien zur Geisterwelt des fränkischen Adels am Beispiel seiner 
Bibliotheken vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Neustadt 1983.

177 Na temat notabli por. R. Pernoud, Histoire de la bourgeoisie en France, t. 2, 
Paris 1981; A. Jardin, A.-J. Tudesq, La France des notables, t. 1, Paris 1973; M. Cros-
land, Gay-Lussac, Scientist and Bourgeois, Cambridge 1978, s. 226 n.; artykuły 
W.  Magera i  H.-G. Haupta w: Europäischer Adel 1750�1850, red. H.-U. Wehler, 
Göttingen 1990. Dla Niemiec por. S. Brakensiek, Adelige und bürgerliche Amtsträger 
in Staat und Gesellschaft. Das Beispiel Hessen-Kassel 1750�1860, w: Wege zur Ge-
schichte des Bürgertums..., s. 29 n. Z kolei brak bliższych związków między szlachtą 
a mieszczaństwem w dziewiętnastowiecznych Niemczech stwierdzili: H. Reif, Adel 
im 19. und 20. Jahrhundert, München 1999, s. 37–39; Adel und Bürgertum in Deutsch-
land 1770�1848, red. E. Fehrenbach, München 1994, s. 37–39, s. XII–XIII.

178 Por. na ten temat przeglądowo w: R. Endres, Adel in der Früher Neuzeit, 
München 1993, s. 52–55.

179 Por. przeglądowo: N. Koestler, Polnische Intelligenz als sozialgeschichtliches 
Problem. Ein Bericht über die polnische Forschung, „Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas” 32, 1983, s. 543–562. Analogię dla kulturalnej przewagi szlachty w Pol-
sce znaleźć można przede wszystkim na Węgrzech; por. D. Geyer, Einführung, 
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wykazały, że udział szlachty w inteligencji zmniejszał się, a jedno-
cześnie uświadomiły niejednorodność stanu szlacheckiego oraz 
jego gotowość do zaakceptowania nowej, opartej na wykształ-
ceniu hierarchii. Podobnie było w przypadku Rosji, gdzie próba 
sztucznego wydzielenia inteligencji demokratycznej w  sensie 
pochodzenia społeczno-stanowego pokazała180, jak drugorzędne 
znaczenie miał ta akurat cecha (uznanie wykształconej szlachty 
za „przeżartą gangreną część” narodu oraz niezidentyfi kowana 
stanowo classe moyenne jako „dusza cesarstwa”). Historia inte-
ligencji pokazuje bowiem, że szlachta utraciła monopol na 
edukację i dostosowała się do nowych warunków, zachowując 
przy tym dominującą pozycję w niektórych dziedzinach181. Dla 
Europy Wschodniej nie da się jednak obronić tezy o wymianie 
elit182 bądź wyparciu ekskluzywnie arystokratycznej kultury przez 
kulturę specyfi cznie mieszczańską albo demokratyczną w sensie 
raznoczyńców183.

Wewnątrzspołeczny wymiar transferu między środowiskami 
szlacheckimi a nieszlacheckimi stawia nas także przed interesu-
jącymi problemami międzykulturowymi: ponieważ począwszy od 
średniowiecza szlachta, przyswajająca sobie tę samą wiedzę i uży-
wająca wspólnego języka, uważana była za „społeczność między-
narodową”184, należy dokładniej zapytać o przebieg transferu. Co 
działo się podczas recepcji idei powstałych w środowisku miesz-
czańskim przez szlacheckie wykształcone elity? Czy dochodziło 

w: Liberalismus im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich, red. 
D. Langewiesche, wstęp J. Kocka, Göttingen 1988, s. 455 n.; A. Gergely, Der unga-
rische Adel und der Liberalismus im Vormärz, w: tamże, s. 458–483.

180 M.M. Štrange, Demokratičeskaja intelligencija v Rossii, Moskva 1965.
181 Dotyczyło to literatury i  muzyki, przede wszystkim w  wypadku rosyjskiej 

i  polskiej szlachty, którą można było znaleźć również w  standardowych dziedzi-
nach: dyplomacji, korpusie ofi cerskim i prawie; por. D. Lieven, Abschied von Macht 
und Würden. Der europäische Adel, w: Europäischer Adel 1815�1914..., s. 237–240; 
M. Hildermeier, Der russische Adel, w: Europäischer Adel 1750�1850..., s. 211–213; 
dla Polski por. M.G. Müller, Elitenkonzepte im polnischen Adel im 19. Jahrhundert, 
w: Adel und Moderne. Deutschland im europäischen Vergleich im 19. und 20. Jahr-
hunder, red. E. Conze, M. Wienfort, Köln 2004, s. 101–103.

182 Zob. E. Fehrenbach, Einführung, w: Adel und Bürgertum in Deutschland..., 
s. XII.

183 Por. tezę o szlachcie jako elicie wielofunkcyjnej; K.F. Werner, Adel � �Mehrz-
weck-Elite� vor der Moderne?, w: Eliten in Deutschland und Frankreich im 19. und 
20. Jahrhundert..., t. 1, s. 17–32.

184 Sformułowanie Philippe’a Contamine’a, cyt. za: M. Kintzinger, Wissen wird 
Macht..., s. 184.
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do przekształcenia kodu mieszczańskiego w niemieszczański?185 
A może było odwrotnie i transfer ten powodował, że „szlachec-
kość” stawała się zbędna lub też procesy te zachodziły w obu 
kierunkach?

Inteligencja – kler – „sekularyzacja”

Również w  tym wypadku chodzi o  nową postać porządku 
społecznego i wyparcie duchowieństwa przez nowy „organ czu-
ciowy narodu”. Także i tu zaznaczyło się dążenie do ekskluzyw-
ności: o ile szlachtę uważano za „arystokrację ducha”, to granica 
przebiegająca między świeckimi a kościelnymi clercs oddzielała 
warstwę wyższą od niższej. Religię uważano za „wiarę ludową”186, 
ateizm łączył się z wolnomyślicielskim indywidualizmem, postrze-
ganym jako przeciwieństwo fi listerskiej konwencjonalności. 

Jest też rzeczą niewątpliwą, że – jak to wyraźnie widać w przy-
padku Żydów – wiedza musiała być w dużej części laicka, aby 
mogła stać się integracyjną siłą i zapewnić inteligencji miejsce 
w  centrum społeczeństwa. Jednakże, podobnie jak to miało 
miejsce w wypadku relacji między osiągnięciami a urodzeniem, 
w przypadku nowoczesnych przemian trudno byłoby o jasną chro-
nologicznie klasyfi kację na grupy społeczne. Inteligencja i ducho-
wieństwo miały bowiem równy udział w reinterpretacji pojęcia 
‘człowieka’ i ‘społeczeństwa’, którą można by scharakteryzować 
nie tyle jako linearną „sekularyzację”, co raczej jako cykliczne 
zasilanie religii przez „transfer sakralności”187. Kompletność 

185 Intelligencija i svoboda, w: Russkaja intelligencija i zapadnyj intellektualism..., 
s. 128; L. Hass, Pokolenia inteligencji polskiej..., s. 111. Przepaść kulturalna jako 
„zasadniczy problem rosyjskiej modernizacji” zob. w: M. Hildermeier, Der rus-
sische Adel..., s. 197. W  historiografi i opisuje się to przede wszystkim w  związ-
ku z kwestią szlacheckiego liberalizmu (Liberalismus im 19. Jahrhundert..., cz. 4); 
komparatystyczne spojrzenie na Europę Środkową w: M. Janowski, Kozy i jesiotry. 
Uwagi o  specyfi ce liberalizmu w  Europie Środkowo-Wschodniej między rewolucją 
francuską a  I  wojną światową, „Roczniki Dziejów Społecznych i  Gospodarczych” 
56/57, 1996/1997, s. 69–92.

186 F.W. Graf, �Dechristianisierung��, s. 44 n.
187 Sformułowanie pochodzi od M. Ozouf, cyt. za: F.W. Graf, „Dechristianisie-

rung�..., s. 57; zob. również artykuły H. Lehmanna i A. Hahna w: Säkularisierung, 
Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa... Reinterpretację 
zainspirował T. Nipperdey, Religion und Gesellschaft...
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sakralnej wiedzy religijnej wydawała się niezbędna zarówno dla 
indywidualnych poszukiwań egzystencjalnych podstaw, jak i dla 
narodowej i społecznej integracji188. „Poprzez religię społeczeń-
stwo przeobraża się w  społeczność, to, co zewnętrzne – w  to, 
co wewnętrzne, polityczny obywatel i konkurent ekonomiczny 
w bliźniego i brata”189.

Ta transformacja treści religijnych stwarzała przestrzeń, w któ-
rej doszło do symbiozy duchowieństwa i inteligencji niezależnie 
od wyznania, czy to w ramach „protestantyzmu kulturowego”190, 
polskiej patriotic religion191 czy też judaizmu reformowanego. 
Warunkiem niezbędnym dla wykształcenia się wspólnego języka 
było również dopasowanie przystawalnych treści edukacyjnych 
oraz co najmniej zbliżenie stylów życia do standardów miesz-
czańskich w sensie materialnej i intelektualnej samodzielności. 
We Francji napięcie w dyskursie laickości i religijności stało się 
jednym z elementów samoświadomości intellectuels. Inaczej było 
w Rosji, gdzie dialog ten nie wyszedł poza skromne początki, 
a  przyczyn tego można się doszukiwać w  odmiennych warun-
kach ramowych oraz wykluczeniu duchowieństwa z przestrzeni 
publicznej192.

Widoczny związek między inteligencją jako nośnikiem nowo-
czesnej wiedzy a „sekularyzacją” szedł zatem w parze z  trans-
formacją tego, co sakralne. Jednak podobnie jak w  wypadku 
przeobrażeń roli szlachty, także w  relacji między inteligencją 
a duchowieństwem można mówić raczej o złamaniu monopolu 
na interpretację świata193 i  zastąpienie go komplementarnymi 
wysiłkami obu stron niż o  wyparciu jednego interpretatora 

188 Por. modernizacyjny wpływ stowarzyszeń religijnych w: T. Nipperdey, Religion 
und Gesellschaft..., s. 8 n.; F.-M. Kuhlemann, Bürgertum und Religion..., s. 29 n. 

189 F.W. Graf, �Dechristianisierung�..., s. 59.
190 G. Hübinger, Kulturprotestantismus und Politik. Zum Verhältnis von Libera-

lismus und Protestantismus im wilhelminischen Deutschland, Tübingen 1994; tenże, 
Kulturprotestantismus, Bürgerkirche und liberaler Revisionismus im wilhelminischen 
Deutschland, w: J. Scherrer, Die Petersburger religiös-philosophischen Vereinigun-
gen. Die Entwicklung des religiö sen Selbstverstä ndnisses ihrer Intelligencija-Mitglieder 
(1901�1917), Berlin 1973, s. 271–299. 

191 J. Kłoczowski, A History of Polish Christianity, Cambridge i in., 2000, s. 215 n.; 
P. Kriedte, Katholizismus, Nationsbildung�, s. 249–274, zwł. s. 256–258.

192 Znakomitą ilustrację przepaści kulturalnej i „pogardy wobec całego stanu” 
znaleźć można w noweli Czechowa na temat spotkania „postępowych” inteligentów 
i wioskowego popa, pod charakterystycznym tytułem Koszmar (1886).

193 Por. Der bürgerliche Wertehimmel..., s. 9 n.
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przez drugiego. Ponadto w  szeregach inteligencji (a  zapewne 
również duchowieństwa) mamy do czynienia z wieloma posta-
wami sięgającymi od nihilistycznego ateizmu („Boga nie ma, 
dusza – komórka ciała, ojcu dajcie w mordę”194) poprzez swo-
istą uduchowioną antyreligijność (w ujęciu Gieorgija Fiedotowa: 
inteligencja jako „zakon negatywnego Boga”) do syntezy kultu-
rowej, religijności wspólnotowej, czysto formalnej pobożności 
i tak dalej195. Czy i w jaki sposób „religijne uspołecznienie” nadal 
stanowiło dla inteligencji motywację i powód do zaangażowania 
społeczno-politycznego można lepiej prześledzić, posługując się 
porównaniem196. Wraz z  indywidualizacją wiary197 rozwarła się 
przepaść między uzależnioną od warstwy społecznej tożsamością 
a  realną, indywidualną praktyką: wiara „podprogowa” i  „nie-
świadoma”. Ogólnie biorąc, na podstawie kilku istniejących już 
studiów można z niejaką pewnością stwierdzić, że przyszłe bada-
nia odkryją nowe, nakładające się na siebie poziomy recepcji 
i partycypacji.

Co dzieje się z  inteligencją w  tym odczarowanym, a  zara-
zem wciąż na nowo zaczarowywanym świecie, jak postrzega 
jego zmiany i  nowe zjawiska życia zawodowego, politycznego 
i narodowego?

Inteligencja w świecie odczarowanym

Sposób, w jaki inteligencja współtworzyła otoczenie najłatwiej 
uchwycić, badając jej zawodową codzienność. „Lekarz, inżynier 
[…] pozostają inteligentami jedynie w  górnych, nieodpowie-
dzialnych rejonach świadomości, gdzie gromadzą się różnego 

194 A. Block, Dnevnik (1908), w: tenże, Sobranie sočinenij v 6-ti tt., t. 5, Lenin-
grad, s. 197. 

195 F.-M. Kuhlemann, Bürgertum und Religion..., s. 299 n.
196 Aleksander Hercen już na początku XIX w. powiedział: „Nigdzie religia nie 

odgrywa tak małej roli jak w Rosji. Katechizm znalazł się w moich rękach po Wol-
terze”, prowadzącemu katechezę księdzu płaciło się połowę tego co nauczycielowi 
łaciny; A.I. Hercen, Byloe i dumy, Moskva 1974, s. 72. G.-F. Budde, Auf dem Weg 
ins Bürgerleben..., s. 378 n.; L. Hölscher, Bürgerliche Religiosität im protestantischen 
Deutschland des 19. Jahrhunderts, w: Religion und Gesellschaft im 19. Jahrhundert..., 
s. 193 n.; D. Klika, Erziehung und Sozialisation im Bürgertum..., s. 351.

197 F.-M. Kuhlemann, Bürgertum und Religion..., s. 299 n.
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rodzaju rupiecie. Rzeczowość i  przynależność do inteligencji 
są nie do pogodzenia”198. Niemniej istniały te wspólne rejony 
w postaci profesjonalizacji, którą uważa się za element racjonali-
zacji i modernizacji199. Z metodologicznego punktu widzenia ich 
analiza znowu prowadzi do – w tym wypadku okraszonej anglo-
saskim patosem – próby rozwiązania za pomocą nieostrej ter-
minologii problemu nieprzystawalności niematerialnie defi nio-
wanych grup i społecznohistorycznych modeli strukturalnych200. 
Tym samym badanie profesjonalizacji stanowi kolejny obok 
dyskursu middle class łącznik z historią anglosaskiej koncepcji 
warstwy wykształconej. Za „fundamentalny, strukturalnie istotny 
aspekt rozwoju dwudziestowiecznego społeczeństwa”201 uważa 
się proces, w wyniku którego „learned occupations became libe-
ral professions”, tzn. stały się autonomicznymi korporacjami202, 
a ich etyka zawodowa – istotną częścią civic values.

Dzięki postawieniu problemu w sposób tak uniwersalny meto-
dologiczną regułą stało się porównanie uwzględniające również 
Europę Wschodnią203. Wykazało ono, że kontynentalną wersję 
profesjonalizacji można uznać za mainstream, anglosaska nato-
miast była przypadkiem szczególnym204. Wprawdzie zasadniczo 
proces „to gain professional autonomy, especially the right to 

198 G.P. Fedotov, Rossija i svoboda, Paris [b.d.w.], s. 273.
199 H. Siegrist, Advokat, Bürger und Staat. Sozialgeschichte der Rechtsanwälte 

in Deutschland, Italien und der Schweiz (18.�20. Jahrhundert), Frankfurt 1996, t. 2, 
s. 937.

200 German Professions, 1800�1950, red. G. Cocks, K.H. Jarausch, New York 
1990, s. 10.

201 T. Parsons, �Professions�, w: International Encyclopedia of the Social Sciences, 
red. D.L. Sills i in., New York 1968, t. 12, s. 545.

202 Ch.E. McClelland, The German Experience of Professionalization. Modern 
Learned Professions and Their Organization from the Early 19th Century to the Hitler 
Era, Cambridge 1991, s. 6–9.

203 Przykładowo: German Professions, 1800�1950, red. G. Cocks, K.H. Jarausch, 
New York 1990; Ingenieure in Frankreich, 1747�1990, red. A. Grelon, H.  Stück, 
Frankfurt 1994; Ingenieure in Deutschland, 1770�1990, red. P. Lundgreen, A. Grelon, 
Frankfurt 1994; Bürgerliche Berufe. Zur Sozialgeschichte der freien und akademischen 
Berufe im internationalen Vergleich, red. H. Siegrist, Göttingen 1988; H. Siegriest, 
Advokat..., cz. 1; J. Requate, Journalismus als Beruf. Entstehung und Entwicklung 
des Journalistenberufs im 19. Jahrhundert. Deutschland im internationalen Ver-
gleich, Göttingen 1995; Im Dschungel der Macht. Intellektuelle Professionen unter 
Stalin und Hitler, red. D. Beyrau, Göttingen 2000; M. Späth, Der Ingenieur als 
Bürger. Frankreich, Deutschland und Russland im Vergleich, w: Bürgerliche Berufe..., 
s. 84–105.

204 Zob. Professions and the French State, red. G.L. Geison, Philadelphia 1984.
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formulate and implement policies”205 przebiegał na kontynencie 
podobnie, jego tłem była jednak interakcja z państwem, które 
traktowało ludzi wykształconych jako obiekt swej polityki pro-
fesjonalizacyjnej206.

W krajach anglosaskich nie było subsydiowanych lub zatrud-
nianych przez państwo profesjonalistów, np. inżynierów207. Na 
kontynencie natomiast w  ręku państwa znalazła się nie tylko 
ochrona i  kontrola professions, mogło ono również zapocząt-
kować ich korporacyjną organizację. Fachowcy byli z  punktu 
widzenia państwa wolni od wszelkich podejrzeń, tak że łatwiej 
przychodziło im przeforsować swoje postulaty – nawet w trud-
nych warunkach, jak np. w Kongresówce po 1863 r. czy w ZSRR 
w latach 20. XX w.208

Protekcja państwa była ambiwalentna, o czym professionals 
mogli przekonać się choćby obserwując własną zależność mate-
rialną i  polityczną209. W  procesie ich wykształcenia gwaranto-
wany przez państwo status elity był nie mniej ważny niż korpo-
racyjny etos zawodowy. Nie mogło być mowy o  antagonizmie 
państwowej kontroli i dążeń autonomicznych: „Professionaliza-
tion was [here] Janus-faced: a bid for control over training and 
careers combined with dependence on the state”210. Pokazuje 
to również, jak łatwo podważyć rozpowszechnione przekonanie 
o noninterfering state211 w procesie kształtowania społeczeństwa 
obywatelskiego (w  którym professionals odegrali niepoślednią 

205 N.M. Frieden, Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856�
�1905, Princeton 1981, s. 5 („uzyskania autonomii zawodowej, zwłaszcza w zakresie 
formułowania i wprowadzania wewnętrznych regulacji”; tłum. A.K.).

206 H. Siegrist, Bürgerliche Berufe, w: Bürgerliche Berufe, s. 16; tenże, Advokat..., 
cz. 2, s. 927 n.

207 Russia�s Missing Middle Class..., s. 6 n.; A. Grelon, Die deutschen Ingenieure 
aus französischer Sicht, w: Ingenieure in Deutschland, 1770�1990..., s. 373.

208 R. Czepulis, �Klassa umysłowa�..., s. 263, 268–289, 367; D. Mycielska, Drogi 
życiowe..., s. 288; B. Petrozolin-Skowrońska, Inteligencja Warszawy..., s. 68.

209 Na temat „deprofesjonalizacji” w narodowym socjalizmie i stalinizmie por. 
D. Beyrau, Einführung, w: Im Dschungel der Macht..., klasyczny model został za-
stąpiony przez nową rolę z  jedynie częściowo zachowaną przestrzenią autonomii. 
Przykład lekarzy por. M.H. Kater, ˜rzte als Hitlers Helfer, Hamburg–Wien 2000.

210 N.M. Frieden, Russian Physicians..., s. 14  („Profesjonalizacja miała podwójne 
oblicze: dążenie do kontroli nad kształceniem i karierą, połączone z zależnością od 
państwa”; tłum. A.K.). Por. trafnie A.J. La Vopa, Prussian School teachers..., s. 160, 
nt. „stanu zawodowego”: „All in all an emancipated profession meant one positio-
ned between society and state and enjoying the best of both worlds”.

211 Ch.E. McClelland, The German Experience..., s. 19 n.
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rolę) oraz jak bardzo przekonanie to upraszcza kompleksowe 
procesy.

Z  reguły etykę zawodową inteligencji uważa się za przeci-
wieństwo nastawionego na zysk manczesteryzmu społeczeństwa 
burżuazyjnego. Tak było nie tylko na kontynencie, ale również 
w Wielkiej Brytanii. „Praca zawodowa jako powołanie”212 stała 
się dla intelektualistów czymś w rodzaju altruizmu, a ich zaanga-
żowanie polityczne w sferze publicznej – odpowiednikiem credo 
przedsiębiorców. W momencie, gdy ideał ten został zastąpiony 
przez zorientowaną na rynek kulturę ekspertów i menadżerów, 
również model professionals stracił na znaczeniu.

Jednym z trudnych problemów jest w tym kontekście zagad-
nienie motywacji. Czy zawód faktycznie mógł zastąpić religię, 
political affi liation i  residence213, jeśli kultury korporacyjne – 
w  porównaniu międzynarodowym wykazujące tyle analogii 
– w  ramach jednego państwa uwidoczniały tak duże zróżni-
cowanie pod względem narodowych i  politycznych sympatii 
i  trendów?214 Jak w  wypadku inteligencji wyglądało otoczenie 
professionals?215 Czy jednolita warstwa wykształcona to zjawi-
sko przejściowe, ograniczone do fazy sprzed profesjonalizacji?216

Czy professions były alternatywą dla ponadzawodowej tożsamości 

212 Tamże; N.M. Frieden, Russian Physicians�, s. XIV, s. XIV; R. Czepulis-
-Rastenis, Wzór osobowy inteligenta polskiego w  świetle wspomnień pośmiertnych 
(1863�1872), w: Inteligencja polska pod zaborami, red. R. Czepulis-Rastenis, Warsza-
wa 1978, s. 159–178; J. Kurczewska, Społeczny wzór uczonego, w: Inteligencja polska 
XIX i  XX w..., t. 4, s. 135–160; A. Lewicka-Morawska, Kwestia przynależności do 
inteligencji malarzy generacji międzypowstaniowej, w: Inteligencja polska XIX i XX w., 
red. R. Czepulis-Rastenis, t. 5, Warszawa 1987, s. 140.

213 German Professions, 1800�1950..., s. 9; J. Requate, Journalismus als Beruf..., 
s. 398.

214 Por. Professionen im modernen Osteuropa, red. Ch. McClelland i  in., Ber-
lin 1995, tu m.in. artykuły: J. Baberowski, Rechtsanwälte in Rußland 1866�1914, 
s. 30; G. Hausmann, Universität und städtische Gesellschaft in Odessa..., s. 429, 463;
M.S. Conroy, In Health and Sickness..., s. 220 n., 443 n.

215 Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, t. 1: Bildungssystem und Professio-
nalisierung im internationalen Vergleich, red. W. Conze, J. Kocka, Stuttgart 1985; 
Ch.E.  McClelland, The German Experience..., s. 10, 23, 238; M. Späth, Der Inge-
nieur als Bürger�, s. 96 n.; Russia�s Missing Middle Class..., s. 9 n., 31, przyp. 43; 
R.  Eyerman, Between Culture and Politics..., s. 25–27.

216 K.H. Jarausch, Die unfreien Professionen. Überlegungen zu den Wandlungspro-
zessen im deutschen Bildungsbürgertum 1900�1955, w: Bürgertum im 19. Jahrhundert. 
Deutschland im europäischen Vergleich, t. 2: Wirtschaftsbürger und Bildungsbürger, 
red. J. Kocka, Göttingen 1995, s. 201, 206; J. Jedlicki, Historia inteligencji polskiej..., 
s. 144–147.
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intelektualistów, jeśli dążyły nie do abstrakcyjnych wartości uni-
wersalnych217, ale do pozycji notabla osiągniętej dzięki uznaniu 
dla eksperckości?218 

W Polsce i Rosji wszystkie zadania inteligencji uważano za 
ponadzawodowe, a  tym samym nieodpowiednie dla professio-
nals219. Znane są jednak przykłady wręcz przeciwne, gdy typy 
„kapłana” i „eksperta” spotykały się w jednej osobie lub nale-
żały do tej samej grupy, co dotyczyło zwłaszcza naukowców 
i nauczycieli220. Szczególnie interesujące wydaje się samookre-
ślenie radykalnej inteligencji partyjnej jako zawodowych rewo-
lucjonistów. Dla Lenina to przecież etyka zawodowa – w  jego 
ujęciu: prawość, ukierunkowanie na technikę, dyscyplina pracy 
wszelkiego rodzaju (jego hasło z lat 20. XX w. brzmiało: „Ucz 
się od Niemca!”) – była nierozerwalnie związana z „logiką walki 
klas”. To dzielni professionals przez długi czas tolerowali w Rosji 
„profesjonalny” terror221.

Ponadto bardzo często ujawniał się antagonizm między mate-
rialnymi uwarunkowaniami nowoczesności a  ambicjami inte-
ligencji chcącej być autonomiczną instancją moralną. Jednym 
z jego przejawów był problem nadprodukcji inteligencji222; poten-
cjał konfl iktu i  przemocy tkwiący w  „mądrych, ale głodnych” 
mógł wynikać z rozbieżności między wartościami wykształcenia 
a rzeczywistością gospodarki rynkowej. To, jak od razu widać, 
upraszczające wyjaśnienie zawodzi jednak całkowicie w  przy-
padku niezadowolenia „mądrych i sytych”.

217 H.-G. Haupt, Sozialgeschichte Frankreichs, Frankfurt 1989, s. 239.
218 Ch. Charle, Naissance des �intellectuels� (1880�1900), Paris 1990, s. 232.
219 R. Czepulis, �Klassa umysłowa�..., s. 367.
220 Por. Ch. Charle, Les Ølites culturelles en France au XIXŁme siŁcle. Inventaire 

des recherches rØcentes sur la gØnŁse des intellectuels contemporains, w: Eliten in 
Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert..., t. 1, s. 52 n.

221 Por. D. Beyrau, Einführung, w: Im Dschungel der Macht..., s. 9, nt. latentnej 
„amoralności interesu zawodowego”.

222 H. Titze, Der Akademikerzyklus. Historische Untersuchungen über die Wie-
derkehr von Überfüllung und Mangel in akademischen Karrieren, Göttingen 1990; 
J. Jedlicki, Kwestia nadprodukcji inteligencji w Królestwie Polskim po powstaniu stycz-
niowym, w: Inteligencja polska pod zaborami..., s. 217–260; F.K. Ringer, Fields of 
Knowledge..., s. 30 n.; Ch. Charle, Naissance des �intellectuels�..., s. 60 n.
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Co robić? Inteligencja i polityka

Czy wiedza, jaką dysponowała inteligencja, predestynowała 
ją do zajęcia określonego stanowiska społeczno-politycznego? 
Wyniki badań empirycznych każą w to wątpić: „trudno znaleźć 
poglądy polityczne”, których by nie reprezentowała223.

Pytanie to należałoby powiązać z  rozważeniem zasadni-
czego problemu: mianowicie czy kultura/wykształcenie są jako-
ścią ontologiczną, wartością samą w  sobie jak nauka/die freie 
Wissenschaft i  – rozumiana dosłownie – l�art, pour l�art, i  czy 
słuszna byłaby związana z tym interpretacja bios politikos jako 
przestrzeni ludzkiej działalności. Ontologiczne ujęcie poczynań 
intelektualnych obce było antykowi, który rozumiał kulturę 
jako hobby obywatela. Jego korzenie tkwią raczej w dziedzic-
twie chrześcijaństwa, podjętym i  rozwiniętym w  nowożytności 
i  kolejnych epokach: w  tym kontekście polityka jawi się jako 
zjawisko drugorzędne, pochodna kultury (a nie odwrotnie). To 
właśnie zjawisko  longue durØe jest, obok kontekstu historycznego, 
tłem, na którym należy rozpatrywać aporię inteligenckich ambicji 
politycznych oraz postawę zasadniczej apolityczności.

Znaczenie mają również kompleksowość i  wieloznaczność 
motywacji kierujących aktywnością polityczną inteligencji. Mimo 
wielkiej wagi, jaką miały wczesna socjalizacja polityczna i toż-
samość inteligencka224, źródłem tych motywacji były z  reguły 
indywidualne decyzje oraz – na przekór roli, jaką odgrywały 
czynniki materialne – symboliczne, normatywne, zakorzenione 
w tej samej rzeczywistości wyobrażeniowej interpretacje działań. 
Znaczenie inteligencji dla polityki oraz różnorodne formy, jakie 
przybierało jej zaangażowanie są na to najlepszym dowodem.

Drogi inteligenckiego zaangażowania pozostawały w związku 
z  zasadniczą ambiwalencją postaw wobec polityki. Na skutek 
umasowienia życia politycznego w  XIX w. bezpośrednia par-
tycypacja coraz częściej ustępowała różnym formom zaanga-
żowania okazjonalnego: można to przedstawić jako zstąpienie 
z  rejonów pryncypialnie abstrakcyjnych poprzez aktywność

223 Sformułowanie za: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert..., t. 4, s. 15.
224 Por. G.-F. Budde, Auf dem Weg ins Bürgerleben..., s. 369 n.; R.S. Elkar, Junges 

Deutschland..., s. 129 n.
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w postaci różnych dzienników pisarza lub Niewczesnych rozważań 
czy Rozważań człowieka apolitycznego, moralizujących felietonów 
niedzielnych bądź gniewnych petycji. W  tym sensie nie miało 
znaczenia, czy „rozpolitykowani profesorowie” reprezentowali 
światopogląd narodowo-liberalny, czy też opowiadali się za 
lewicowymi dreyfusistami. Również i  w  tych wypadkach, gdy 
inteligencja angażowała się długofalowo, trzeba pamiętać, że 
często nie wychodziła z własnego obszaru działania – co dotyczy 
rosyjskich kadetów i  oktabrystów225 czy Stowarzyszenia Naro-
dowo-Społecznego Naumanna (National-Soziales Verein)226, 
a  w  jeszcze większym stopniu ruchów idealistycznych, takich 
jak pacyfi zm227. Często sprawowała przy tym funkcje kierownicze, 
czego przykładem była inteligencja partyjna w ruchu robotniczym 
i kierowanie ruchem wszechniemieckim228. Wiele z organizacji 
zdominowanych przez inteligencję miało formę luźnych tworów, 
czegoś pomiędzy kołem a partią, takich jak niemieckie Stowa-
rzyszenie na rzecz Polityki Socjalnej (Verein für Sozialpolitik) 
czy wspomniane powyżej środowisko skupione wokół Naumanna 
– zrodziły się bowiem właśnie z wizji doraźnego zaangażowania 
(„polityczne wspólnoty akcyjne”)229.

Pomaga to m.in. zrozumieć problemy wynikające z sojuszu 
inteligencji i liberalizmu, przy czym zasadniczo należy zakładać, 
że inteligencki światopogląd powinien skłaniać się ku liberali-
zmowi, a to z powodu jego indywidualistycznych założeń i wagi, 
jaką przykładał do wykształcenia – albo że przynajmniej można 

225 Por. V.V. Šelochaev, Libera�lnaja model�..., s. 261 n.; tenże, Ideologija i po-
litičeskaja organizacija rossijskoj liberal�noj bur�uazii, 1907�1914 gg.; Moskva 1991, 
s. 21–31 (dane liczbowe). Por. także liczne artykuły w: Russkij liberalizm. Istoričeskie 
sud�by i perspektivy, red. V.V. Šelochaev, Moskva 1999, m.in. s. 24 n., 130 n., 170.

226 G. Hübinger, Politische Werte und Gesellschaftsbilder der Bildungsbürgertums, 
„Neue Politische Literatur” 32, 1987, s. 200; por. też R. vom Bruch, Gesellschaftliche 
Funktionen und politische Rollen des Bildungsbürgertum im Wilhelminischen Reich. 
Zum Wandel von Milieu und politischer Kultur, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahr-
hundert..., t. 4, s. 146–179; F.K. Ringer, Die Gelehrten..., s. 113 n.

227 R. Chickering, Imperial Germany and a World without War. The Peace Move-
ment and German Society 1892�1914, Princeton 1975; nt. Rosji: D.A. Sdvižkov, 
Idei nenasilija v obrazovannych slojach Germanii i  Rossii nakanune I  Morovoj vo-
jny, w: Nenasilie kak mirovozzrenie i obraz �izni, red. T.A. Pavlova, Moskwa 2000, 
s. 131–153.

228 R. Chickering, We Men Who Feel Most German. A Cultural Study of the Pan-
-German League, 1886�1914, Boston 1984, s. 303 n.

229 R. vom Bruch, Gesellschaftliche Funktionen..., s. 164.
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mówić o sympatii inteligencji dla abstrakcyjnego humanizmu230. 
Niemniej posługując się tą zasadą zbyt często, dochodzilibyśmy 
do deterministycznego spojrzenia na historię inteligencji jako 
„klęskę rozumu”231. Szczytowy moment klasycznego liberalnego 
światopoglądu przypadł bowiem na połowę XIX w., później zaś 
duża część inteligencji coraz częściej podawała go w wątpliwość: 
częściowo czy nawet całkowicie zastąpiły go kolektywistyczne 
ideologie o  narodowym i/lub socjalistycznym zabarwieniu232. 
Tutaj zdawał się koncentrować potencjał emancypacyjny, w przy-
padkach ekstremalnych akceptowano nawet połączenie eman-
cypacji z postawą niehumanitarną. 

Uniwersalne „dążenie do całości” wynikało z  kryzysowych 
nastrojów jednostek. Jeśli „wyobcowanie nowoczesnej osobowo-
ści” w dyskursie liberalno-indywidualistycznym należy rozumieć 
jako „zjawisko towarzyszące jej suwerennej i dynamicznej kon-
strukcji”233, to zjawisko wyobcowania zaznaczające się od połowy 
XIX w. pokazuje niedostatki nowoczesnego społeczeństwa: 
napięcie między obietnicą wolności a siłą, która „istnieje poza 
nim, niezależnie od niego, jako coś obcego i staje się wobec niego 
samodzielną potęgą”234. Wyobcowanie przybierało najróżniejsze 
formy235: czasem manifestowało się jedynie poprzez specyfi czne 

230 H.H. Gerth, Bürgerliche Intelligenz um 1800. Zur Soziologie des deutschen 
Frühliberalismus, wyd. 2, Göttingen 1976; Liberalismus im 19. Jahrhundert..., m.in. 
artykuł J.J. Sheehana, s. 37 n.; J. Kocka, Bildungsbürgertum und Liberalismus im 
19. Jahrhundert, w: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert..., t. 3, s. 259 n.; R. Vier-
haus, Umrisse einer Sozialgeschichte der Gebildeten in Deutschland, „Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken” 60, (Tübingen) 1980, 
s. 407 n.; G. Fischer, Russian Liberalism. From Gentry to Intelligentsia, Cambridge, 
Mass. 1958; V.V. Šelochaev, Libera�lnaja model�...; J. Jedlicki, Historia inteligencji 
polskiej..., s. 147 n., 153 n.; M. Janowski, Polska myśl liberalna do 1918 roku, War-
szawa 1998, s. 124–156.

231 G. Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, w: tenże, Werke, t. 9, Neuwied 1962.
232 The Intellectual Revolt Against Liberal Democracy 1870�1945. International 

Conference in Memory of Jacob L. Talmon, red. Z. Sternhell, Jerusalem 1996. Na 
temat kryzysu liberalizmu w Europie Środkowej por. M. Janowski, Inteligencja wo-
bec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji 
w latach 1889�1914, Warszawa 1996.

233 L.M. Batkin, Italjanskoe vozro�denie. Problemy ljudi, Moskva 1995, s. 90.
234 K. Marks, Praca wyobcowana, w: tenże, F. Engels, Dzieła, t. 1, Warszawa 

1962, s. 497–639, tu s. 548.
235 Por. np. F.-M. Kuhlemann, Bürgertum und Religion..., s. 307, nt. dyskursu 

wyobcowania w odniesieniu do katolickiego wykształconego mieszczaństwa w Niem-
czech czy też o  dyskursie DØracinØs związanych z  genezą intellectuels (rozdz. 1). 
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przedmioty, a najczęściej, jak się zdaje, wedle klasycznej history-
cznej interpretacji rosyjskiej intelligenciji236: „Through their own 
rationalizing activities, formulation theories and models which 
permit the separation of dimensions and interests, intellectuals 
have been active participants in creating the conditions of their 
own alienation as well as of the others”237.

Te niespokojne poszukiwania, odczuwane jako ponadjednost-
kowy przymus, prowadzić miały albo do apolitycznej neutralności 
poza obrębem skonfl iktowanych stronnictw, albo do zaangażo-
wania w przemianę świata, zawsze jednak stawiały przed inte-
ligencją dylemat moralny. Obie opcje ugruntowały również jej 
podatność na autorytarne ideologie XX w. (jako domniemane 
całościowe wizje)238.

Pytanie o  winnego jest zatem odwrotną stroną pytania 
o związki między wykształceniem a polityką: jak wyglądał realny 
wpływ warstwy wykształconej na procesy i decyzje polityczne? 
Od czasów Edmunda Burke’a  i  Thomasa Carlyle’a  przełomy 
społeczne uważa się za dzieło inteligencji – ten model inter-
pretacyjny zastosowano również do wielkich przełomów 1917 
i 1933 r. Czy inteligencja „wynalazła” ideologie? Jak wyglądała 
relacja między jej wyobrażeniem o rzeczywistości a wyobraże-
niową wspólnotą narodu?

Inteligencja i naród

Dyskusja o  inteligencji pojawiła się w XIX w. niemal rów-
nocześnie z narodzinami nacjonalizmu. Ta paralelność wymaga 
wyjaśnień: racjonalna kultura stworzyć miała nową formę 

Ogólnie zob. H. Ritter, Dictionary of Concepts in History, New York i  in., 1986, 
s. 3–9 (rozdz. Alienation), tam wskazówki bibliografi czne.

236 Na przykład M.E. Malia, Was ist die Intelligentsia?, w: Die russische Intelli-
gentsia, red. R. Pipes, Stuttgart 1962, s. 14 n.

237 R. Eyerman, Between Culture and Politics..., s. 7 n. („Poprzez swą działalność 
racjonalizacyjną, formułowanie teorii i  modeli pozwalających na oddzielenie 
wielkości i interesów, intelektualiści stali się współtwórcami alienacji – swojej i in-
nych”; tłum. A.K.).

238 Por. T. Judt, Past Imperfect. French Intellectuals, 1944�1956, Berkeley 1992; 
C. Miłosz, Zniewolony umysł, Kraków 1999 (wyd. 1, 1953); J. Jackson, France. The 
Dark Years 1940�1944, Oxford 2001, s. 300–326; Ph. Burrin, La France à l�heure 
allemande 1940�1944, Paris 1995, s. 311 n.
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 społeczeństwa, a zarazem „zwrot ku nowoczesnej kulturze […] 
był zawsze zwrotem ku kulturze narodowej”239. Korzenie tej 
zależności sięgają głęboko w przeszłość: powstały już w momen-
cie załamania się chrześcijańskiego uniwersalizmu i rozpoczęcia 
poszukiwań nowej tożsamości kulturowej, podczas których, jak 
już wspomniałem, kluczową rolę odegrały centralistyczne państwa 
oraz język. Od samego początku ważny był aspekt etniczno-kul-
turowy, ambiwalencja integracji i wykluczenia, ekskluzywności 
i  egalitaryzmu. Powstał nowy paradygmat narodu, rozumia-
nego także jako system semiotyczny, urzeczywistniony przede 
wszystkim przez Wielką Rewolucję Francuską. Oczywiście nowi 
świeccy clercs znaleźli się w awangardzie pracy nad symbolami 
– „werbalizacji” narodu przez język240, jego „historyzacji” przez 
historiografi ę oraz „materializacji” na drodze tworzenia nowych 
i dowartościowywania starych lieux de mØmoire, jak pomniki czy 
katedry. W  efekcie powstał „naród kulturowy” (Kulturnation) 
jako wyobrażenie241. Pytanie o autorstwo242, świadomą siłę czy 
intencję byłoby w tym kontekście chybione, co dotyczy zresztą 
w ogóle nowego ujęcia kultury. Skomplikowanie procesu formo-
wania narodu sprawia, że nie można pomijać również znaczenia 
aspektów materialnych i gospodarczych243. Nawet jeśli wynalezie-
nie tej „wspólnoty wyobrażonej” leżało w interesie inteligencji, 
ogólnie biorąc proces ten należy rozumieć jako współdziałanie 

239 T. Nipperdey, Religion und Gesellschaft..., s. 10.
240 Por. wypowiedź J. Grimma (1848) na temat pisanej przez niego historii 

języka jako dzieła politycznego „do szpiku kości”; cyt. za J.J. Sheehan, Nation und 
Staat. Deutschland als �imaginierte Gemeinschaft�, w: Nation und Gesellschaft in 
Deutschland. Historische Essays, red. M. Hettling, P. Nolte, München 1996, s. 37.

241 Ogólnie na ten temat: B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źró-
dłach i  rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997; 
R. Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge, Mass. 
1992; J. Breuilly, Nationalism and the State, wyd. 2, Manchester 1993. Na temat 
Niemiec por. artykuły J.J. Sheenana i D. Langewiesche’a w: Nation und Gesellschaft 
in Deutschland...; M.R. Lepsius, Nation und Nationalismus in Deutschland, w: Natio-
nalismus in der Welt von heute, red. H.A. Winkler, Göttingen 1982, s. 19 n.; Nation 
und Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich (19. und 20. Jahrhundert), 
red. E. François, H. Siegrist, J. Vogel, Göttingen 1995.

242 Por. E. Gellner, Nationalismus und Moderne, Hamburg 1995, s. 185 n. – poza 
kwestią „winy” inteligecji („Kto stoi za Norymbergą?”); w odniesieniu do niemiec-
kiego wykształconego mieszczaństwa: H. Gramley, Propheten des deutschen Natio-
nalismus. Theologen, Historiker und Nationalökonomen 1848�1880, Frankfurt 2001.

243 E. Hobsbawm, Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywi-
stość, tłum J. Maciejczyk, M. Starnawski, Warszawa 2010, s. 37 n.
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różnorodnych czynników244. Niemniej, aby uczestniczyć w naro-
dzie jako „codziennym plebiscycie”245, trzeba było mieć dostęp 
do komunikacji, do przestrzeni publicznej. Stopniowa infi ltracja 
„niewinnego” ludu, nadal myślącego w kategoriach tożsamości 
lokalnej, zapoczątkowała powstawanie tej przestrzeni, a 1914 r. 
pokazał dobitnie, że stała się ona faktem246.

Państwo wykorzystywało naród również jako nowe źródło 
legitymizacji, prezentując się jako jego jedynie możliwa oprawa 
i ukoronowanie samorozwoju istoty świata: heglowskie państwo 
było „państwem inteligenckim”, tożsamym z państwem narodo-
wym247. Rozwój kultury narodowej zmierzał zawsze w kierunku 
państwa (wedle Mazziniego „każdy naród powinien być pań-
stwem”)248, tak działo się w Niemczech, w Polsce czy w wypadku 
innych ludów pozbawionych historii państwowości, dla których 
wizja wspólnoty narodowej była nowa i szczególnie obiecująca. 
Narody te nie miały własnej warstwy przywódczej, a często nawet 
elity społecznej i  z  uwagi na niewielkie znaczenie czynników 
gospodarczych pozostawały pod szczególnie silnym wpływem 
inteligencji249.

Zarazem naród był jednym z wcieleń nowoczesności, która 
opierała się na nowej wizji człowieka i porządku społecznego. 
Nowo powstała wspólnota zyskała zabarwienie egalitarystyczne: 
wszyscy jej członkowie mieli być w  obliczu narodu równi, tak 
jak przed Bogiem. Jednakże wyobrażenie to budziło niepokój 
elit zarówno tradycyjnych, jak i  nowoczesnych. Ściśle biorąc, 
podchodziły one do kwestii narodowej nieufnie i oddawały się 
nostalgii za res publica doctorum, która jednak dysponowała zbyt 
małym kapitałem politycznym, aby mogła przetrwać.

Nowoczesny, egalitarny potencjał idei narodowej wyraził się 
w tym, że naród rozumiano odtąd jako ramy nieprzekraczalne 

244 J. Breuilly, Nationalism..., s. 48. On również kończy: „Nationalism cannot be 
seen as the politics of any particular social class. Neither it can be regarded as the 
politics of the intellectuals”; tamże, s. 51.

245 Słynne słowa Renana z Qu�est-ce qu�une nation? (1882), w: Nation und Emo-
tion..., s. 14.

246 E. Weber, Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France 1870�
�1914, Stanford 1992. Por. także E. Gellner, Nationalismus..., s. 186 n.

247 J.J. Sheehan, Nation und Staat..., s. 37 n.
248 E. Hobsbawm, Narody i nacjonalizm..., s. 121.
249 G. Kasjanov, Ukrain�ska intelihencyja na rube�y XIX�XX st. Socialno-polytičnyj 

portret, Kyiiv 1993; S. Pacholkiv, Emanzipation...
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także dla wykształconej opinii publicznej. Formowanie narodu 
przesunęło się ze sfery państwowej w publiczną250 i stało się czę-
ścią samorealizacji jednostki: naród przybrał postać „narodu 
obywateli”251. W tym sensie „wypracowanie świadomości naro-
dowej” jako zadanie inteligencji zbiegło się z „pracą nad świą-
tynią […] przestrzeni publicznej”252. Obejmowało to nie tylko 
demokratyczną ideę narodową Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
czy Wiosny Ludów, również imperialistyczny nacjonalizm drugiej 
połowy „długiego wieku XIX” oferował możliwość obywatel-
skiej partycypacji i aktywności. W fi ndesieclowej próżni wartości 
dostrzeżono zaś szansę na to, by także polityka światowa stała 
się areną zmagań o „nową”, wolną ludzkość253.

Przeważnie jednak naród w tej funkcji i formie pozostał kom-
patybilny z  racjonalną, nowożytną kulturą wiedzy jako praw-
dziwym credo inteligencji. Irracjonalność zyskała przewagę 
dopiero w dążeniu, by nie tylko stworzyć poszczególne narody, 
ale także urzeczywistnić wizje greater Germany, la plus grande 
France czy też wielikoj Rossii, które świadomie przekraczały 
ograniczenia polityczno-terytorialne, racjonalne i moralne oraz 
czyniły z narodu agresywnego aktora społecznego. Rozwijający 
się kolektywizm, oparty na etniczności, który ogarnął również 
warstwę wykształconą, w  odczuciu uczestników przeobraził 
się w  jeden z  głównych katalizatorów całościowości, pozwolił 
przezwyciężyć wyobcowanie. Zarazem zawiodła moralność kan-
towska, ponieważ kryteria etyczne, np. teorii rasy, przybierały 
pozornie racjonalną formę, choć w rzeczywistości opierały się na 
uprzedzeniach i stereotypach254. Niemal wszędzie naród kultu-
rowy schodził na dalszy plan, a inteligencja próbowała już tylko 

250 O  Rosji por. A. Renner, Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im 
Zaren reich 1855�1875, Köln 2000, passim; o  Polsce: H.-H. Hahn, Zur Dichoto-
mie..., s. 20. „Naród jako wysoko organizowane społeczeństwo” w: W. Modzelewski, 
Naród i postęp. Problematyka narodowa w  ideologii i myśli społecznej pozytywistów 
warszawskich, Warszawa 1977, s. 118.

251 Ogólnie na temat terminologii M.R. Lepsius, Nation und Nationalismus in 
Deutschland, w: Nationalismus in der Welt von heute, red. H.A. Winkler, Göttingen 
1982, s. 23–25.

252 P.N. Miljukov, Intelligencija i istoriceskaja tradicija, w: Intelligencija v Rossii..., 
s. 151 n., 170.

253 D. Langewiesche, Kulturelle Nationsbildung, w: Nation und Gesellschaft in 
Deutschland..., s. 61; R. Chickering, We Men Who Feel Most German...

254 Por. Nation und Emotion�
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dotrzymać kroku toczącym się procesom, zamiast je inicjować 
i tworzyć dla nich teoretyczne i racjonalne uzasadnienia.

Mimo że idea narodowa ex defi nitione ukierunkowana jest na 
własny kolektyw, można ją jednak „umiędzynarodowić”, porów-
nując jej poszczególne postaci. Staje się przy tym jasne, że mimo 
stabilności poszczególnych odmian historycznych i  geografi cz-
nych istniały rozmaite interpretacje tworzone przez różne grupy 
w łonie inteligencji, a postrzeganie narodu pozostawało ogólnie 
biorąc uzależnione od momentu historycznego i osobistego255.

Inteligencja/porównanie/transfer – 
imagined dis-unity

Porównawcze ujęcie historii XIX w., mierzące przeszłość 
i  przyszłość w  kategoriach narodowych, pozwala dostrzec 
zastanawiające zbieżności, zwłaszcza w  odniesieniu do war-
stwy wykształconej. Inteligencja stworzyła odrębną przestrzeń, 
odznaczającą się własną chronologią i  zadziwiającymi powią-
zaniami. Trudno bowiem nie uznać za niezwykłe, że ta tak 
szczupła warstwa powlekała cały kontynent, szczególnie jeśli 
wziąć pod uwagę, jak duże pokonywała przepaści czasowe, prze-
strzenne i kulturowe, które miały jeszcze dać się we znaki w age 
of extremes.

Mimo że kontakty osobiste256 w formie spotkań czy korespon-
dencji pozostały dla inteligencji istotne do końca XIX w., a nawet 
jeszcze dłużej, to jednak była ona tym środowiskiem, w którym 
nowe media, począwszy od druku, upowszechniały się najszyb-
ciej, stwarzając nowe możliwości niezwykle się intensyfi kują-
cego transferu kulturowego257. Warstwa wykształcona odznaczała 
się wysoką gotowością do mobilności, do inquiØtude. Typowe 
dla niej były częste zmiany miejsca zamieszkania z  powodów

255 D. Geyer, Nation und Nationalismus in Russland, w: Nation und Gesellschaft 
in Deutschland..., s. 104 n.; Z. Sternhell, La Droite rØvolutionnaire 1885�1914. Les 
origines françaises du fascisme, Paris 1978, zwł. s. 146–176.

256 Na temat ich znaczenie por. M. Schalenberg, Humboldt auf Reisen? Die 
Rezeption des �deutschen Universitätsmodells� in den französischen und britischen 
Reformdiskursen (1810�1870), Basel 2003.

257 Por. P. Burke, Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft, 
Berlin 2001.
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zawodowych, studia za granicą, pobyty badawcze, a także podróże 
edukacyjne i rekreacyjne, stanowiące integralny element jej stylu 
życia258. Do tego dochodziła wielojęzyczność, zbieżność dużej 
części kanonu literackiego oraz daleko idąca kompatybilność 
systemów oświaty, co stwarzało korzystne warunki dla interak-
cji w obrębie poszczególnych kultur albo ponad ich granicami. 
Historia inteligencji jest bez „powiązań”259 tak dalece nie do 
pomyślenia, że można ją pisać jedynie jako „historię wzajemnych 
relacji”260. Ograniczenia narodowe sprawiają tu jedynie wrażenie 
imagined dis-unity.

Jakie kryteria i aspekty nadają się do tego rodzaju analizy, 
nie jest jeszcze do końca jasne, ponieważ jak dotąd dysponujemy 
stosunkowo niewielką liczbą badań porównawczych261. Trudności 
wynikają tu zarówno z  samej nieodzownej procedury porów-
nania262, jak i z wątpliwości, gdzie dla tego akurat przedmiotu 
należałoby wytyczyć granice dopuszczalności konstrukcji myślo-
wych263. Refl eksji nad kryteriami transferu przypada przy tym nie 
tylko zadanie bliższego określenia zakresu porównań, przede 
wszystkim powinna się ona przyczynić do rozwiązania zasadni-
czego dylematu: mianowicie inteligencja jest albo uniwersalnym 
pojęciem socjologicznym i ma charakter ahistoryczny, albo jest 
terminem historycznym, ale wówczas nie uniwersalnym.

Rysują się tu dwie drogi transferu: od kultury „dominującej” 
do „zdominowanej”264, albo w formie asymetrycznych, ale wza-
jemnych wpływów265. W obu wypadkach do interakcji dochodzi 

258 Die Welt erfahren. Reisen als kulturelle Begegnung von 1780 bis heute, red. 
A. Bauerkämper i in., Frankfurt 2004.

259 M. Werner, B. Zimmermann, Penser l�histoire croisØe. Entre empirie et rØfl Øxi-
vitØ, „Annales. Histoire, Sciences, Sociales” 2003, nr 1, s. 16.

260 Ph. Ther, Beyond the Nation. The Relational Basis of a Comparative History 
of Germany and Europe, „Central European History” 36, 2003, s. 45–73.

261 Por. bibliografi ę w: Pour une histoire comparØe des intellectuels...
262 Por. Geschichte und Vergleich...; H.-G. Haupt, La lente Ømergence d�une 

histoire comparØe, w: PassØs recomposØs. Champs et chantiers de l�histoire, Paris 
1995, s. 196–207; M. Espagne, Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle, 
„Genèses” 17, 1994, nr 9, s. 112–121. 

263 J. Jedlicki, Historia inteligencji polskiej..., s. 143; D. Beyrau, Russische 
Intelligenzija und Revolution, „Historische Zeitschrift” 252, 1991, s. 559–586.

264 Ch. Charle, Pour une histoire comparØe des intellectuels en Europe, „Liber. 
Revue internationale des livres” 25, 1995 (Les intellectuels), s. 10.

265 M. Werner, B. Zimmermann, Penser l�histoire croisØe..., s. 16. Por. konkretne 
przykłady transferu zwrotnego: przeniknięcie rosyjskiej koncepcji inteligencji do 
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zarówno poprzez zbliżenie, jak i odpychanie266, czego klasycz-
nymi przykładami są stosunki niemiecko-francuskie lub polsko-
-rosyjskie267. Przypadkami szczególnymi pod tym względem były 
z jednej strony strefy buforowe – jak polskie Kresy, które były 
dla Rosji „zachodnim krajem”268, kraje nadbałtyckie269, Małopol-
ska i Alzacja-Lotaryngia270 – z drugiej strony zaś procesy dyfuzji 
kulturowej, przeciwstawiające się wyobrażeniom „zamkniętego 
narodu”271, jak np. mentalna „germanizacja” francuskich inżynie-
rów w północnych departamentach Francji, widoczna w porów-
naniu z  południem kraju272. Za strefy buforowe tego rodzaju 
uznać należy nie tylko regiony przygraniczne państw narodo-
wych273, można tak postrzegać również nowoczesne metropolie 
z  właściwą im narodową różnorodnością warstwy wykształco-
nej, takie jak demokratyczny Paryż albo imperialny Petersburg 
z mniejszością polską, niemiecką i żydowską274.

Dyskurs ponadnarodowy postrzega się tutaj przeważnie 
pozytywnie, jako przezwyciężenie dziewiętnastowiecznego „anty-
oświecenia”. Niemniej historia porównawcza ukazuje także nega-
tywne strony transferu – „przekład” przyswajanej wiedzy może 
przynieść nieoczekiwane skutki275. Od powstania dekabrystów 

Europy Zachodniej i  zainteresowanie Zachodu Tołstojem; Intellektuelle im Deut-
schen Kaiserreich..., s. 10, tam artykuł: E. Hanke, Das �spezifi sch intellektualistische 
Erlösungsbedürfnis�. Oder: Warum Intellektuelle Tolstoi lasen, s. 158–171.

266 Ph. Ther, Beyond the Nation..., s. 68 n.
267 Por. M. Jeismann, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Begriff 

und Selbstverständlichkeit in Deutschland und Frankreich 1792�1918, Stuttgart 1992.
268 Por. D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803�1832, 

t. 1–2, Rzym–Lublin 1991; I. Svirida, Me�du Peterburgom, Var�avoj i Vilno. Chudo�-
nik v kulturnom prostranstve XVIII � ser. XIX vv. Očerki, Moskva 1999.

269 W. Lenz, Der baltische Literatenstand, Marburg 1953.
270 A. Wahl, J.-C. Richez, L�Alsace entre France et Allemagne, wyd. 2, Paris 1994.
271 Geschichte und Vergleich..., s. 30.
272 L�ingØnieur dans la sociØtØ francaise, red. A. Thépot, 1985, s. 173; A. Grelon, 

Die deutschen Ingenieure aus der französischen Sicht, w: Ingenieure in Deutschland, 
1770�1990..., s. 372.

273 N. Davies, Europe. A History, wyd. 2, Oxford 1997, s. 622.
274 Por. kulturę interferencji: K. Schlögel, Sankt-Petersburg � eine Hauptstadt des 

20. Jahrhunders, w: Die Wiener Jahrhundertwende..., s. 886 n.
275 M. Raeff, Origins of the Russian Intelligentsia. The Eighteenth-Century Nobility, 

New York 1966, s. 148. Por. wnioski wysnute przez: J. Brooks, When Russia Learned 
to Read. Literacy and Popular Literature 1861�1917, Princeton 1985, na podstawie 
historii czytelnictwa: „The pattern of modernization and Westernization in prerevo-
lutionary Russia is familiar, but the changes in popular attitudes that accompanied 
it are not”; tamże, s. xxi.
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w 1825 r. to przedwczesny transfer wiedzy uważano w Rosji za 
katalizator przewrotów społecznych, również zapaść w 1917 r. 
interpretowano czasami jako jego odległą konsekwencję276. 
Podobnym torem potoczyła się dyskusja o losie rosyjskiego libe-
ralizmu: zainspirowany zachodnimi modelami konstrukt inteli-
gencji czy organiczna część myśli rosyjskiej?277 Z tych względów 
interesujące byłoby porównanie z Rosją konkretnych przypad-
ków, np. recepcji i rozwoju pozytywizmu w Polsce.

Morał: inteligencja jako bękart?

Z czysto empirycznego punktu widzenia człowieka wykształ-
conego często opisuje się za pomocą pojęć pochodzących ze 
stworzonego przez niego samego języka nowoczesnej nauki. Jed-
nakże tego rodzaju oceny, które są (explicite) neutralne aksjo-
logicznie oraz odnoszą się do struktury, mentalności i  sposo-
bów zachowania, często prowadzą na manowce, zwłaszcza gdy 
umieścić je w szerszym kontekście. Na przykład etyczne zasady 
inteligencji udało się bez problemu pogodzić z terrorem, a ist-
nienie wykształconej przestrzeni publicznej nie stanowiło jeszcze 
gwarancji pojawienia się praktyk demokratycznych278.

Doszło do racjonalizacji rozumianej jako zwiększenie autono-
mii ludzkiego rozumu, który w coraz większym zakresie sterował 
ludzkimi zachowaniami, nie znaczy to jednak, że również skutki 
tych działań były racjonalne. Od dawna wiadomo, że używa się 
rozumu do uzasadniania i  realizowania całkowicie irracjonal-
nych ideologii i poczynań: nie tylko śpiący, ale również aktywny 
rozum rodzi upiory.

Moralność kantowska, opierając się na racjonalnej wie-
dzy, wymagała od wykształconej jednostki stałego, aktywnego

276 Û.M. Lotman, Intelligencija i  svoboda, w: Russkaja intelligencija i  zapadnyj 
intellektualism, red. B.A. Uspenskij, Moskva 1999, s. 128.

277 Zob. przeglądowe ujęcie w: Russkij liberalizm. Istoričeskie sud�by i perspek-
tivy..., s. 21 n.

278 S.-L. Hoffmann, Geselligkeit und Demokratie. Vereine und zivile Gesellschaft 
im transnationalen Vergleich, 1750�1914, Göttingen 2003, s. 112, w odniesieniu do 
społeczeństwa obywatelskiego. Por. także Ch. Hann, Zivilgesellschaft oder Citizen-
ship? Skeptische Überlegungen eines Ethnologen, w: Europäische Zivilgesellschaft in 
Ost und West..., s. 85–109.
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uwewnętrznienia norm279. Model ten poniósł w XX w. klęskę, 
wynikłą z kryzysu zaufania wobec racjonalności. Rozpłynęło się 
pojęcie prawdy. Obecnie można mówić o  moralności jedynie 
jako o efekcie aksjologicznego konsensusu. Opiera się ona nie 
na bezustannym odnawianiu osobowości, ale na tradycji i historii 
ujętych w manifesty i konstytucje. Tę właśnie tradycję reprezen-
tuje istota konstruktu triumfującej klasy średniej280, z  którym 
wiąże się rozumienie demokracji i sukcesu gospodarczego jako 
głównych kryteriów prawdy. W wyniku tego inteligencja otrzy-
mała kainowe znamię: niczym nowotwór narasta tam, gdzie orga-
nizm społeczny ma problemy i powinnna zniknąć, gdy kłopoty 
się skończą. Dlatego dla człowieka wykształconego jako auto-
nomicznego aktora społecznego zarezerwowane jest prawo do 
inności i odrębności, ale budzi to negatywne skojarzenia z prowi-
zoryczną namiastką państwa lub społeczeństwa obywatelskiego, 
co daje posmak moralnej ambiwalencji.

Po krótkiej fazie aksamitnej rewolucji, okrągłych stołów 
i  milionowych nakładów „grubych czasopism” iluzja, że inte-
ligencja może i  powinna pozostać samodzielną siłą społeczną 
(typowa zwłaszcza dla dawnej Europy Wschodniej, gdzie trady-
cja inteligencji była bardzo silna, ale ważna również w Europie 
Zachodniej) rozwiała się281. Niematerialistyczne czy nawet anty-
materialistyczne nastawienie społeczeństwa, będące dla inteli-
gencji zarazem błogosławieństwem i przekleństwem, nie stanowi 
już w Europie celu (publicznie) pożądanego; tego rodzaju war-
tości są marginalizowane albo spychane w  sferę prywatności. 
Takiego rozwoju wypadków można się było spodziewać najpóź-
niej w  momencie, gdy zinterpretowano wiedzę jako własność. 
Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy w historii kiedykolwiek 
można było mówić o jednoznacznych wnioskach. 

279 Por. M. Hettling, S.-L. Hoffmann, Der bürgerliche Wertehimmel..., s. 338.
280 Ch. Morazé, The Triumph of the Middle Classes, New York 1968.
281 Poza niezliczonymi publicystycznymi jeremiadami por. Intellectuals and Poli-

tics in Central Europe, red. A. Bozoki, Budapest 1999.
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